
 

 

 
   וגואטמלהמקסיקוטיול ל

   יום20
  

  

  . לדוגמא בלבדזהו מסלול טיול

  בהתאמה אישית אפשר לבנות טיול לכל מטייל פולריסבעזרת המומחים של 

  

  מקסיקו 
:  ניגודים שוניםלבתהמדינה  מש.  לכל סוגי המטייליםמציעה מגוון גדול של יעדים ואטרקציות מקסיקו

ערים קולוניאליות מתקופת .  ערים מודרניות לחלוטיןמולןובמקומות מבודדים ערי מאיה עתיקות 

נופים : יש במקסיקו את כל סוגי הנוף, בנוסף. מענגיםחדשניים ו ואתרי נופש הכיבוש הספרדי

זאת משום שמקסיקו משלבת בין סוגי אקלים   כל, וגם אזורים מושלגיםסבוכהצמחייה , מדבריים

  .טבע ונופש, היסטוריה, דיאלי לטיול המשלב תרבות מקסיקו היא המקום האי.שונים בשל מיקומה

  

  

  מסלול הטיול 

   הגעה למקסיקו סיטי -' יום ה -1 יום

  . והעברה למלוןמקסיקו סיטיגעה לה

  מקסיקו סיטילינה ב

  

  מקסיקו סיטי
ר " קמ5000-ני של כטבירתה של מקסיקו היא בין הערים הגדולות ביותר בעולם בשטח המטרופולי

החברתי והתרבותי , התעשייתי, עיר זו מהווה את מרכזה המסחרי.  מליון תושבים23-חיים למעלה מ

  .של מקסיקו

  

   מוזיאון אנתרופולוגי– מקסיקו סיטי  -' יום ו – 2יום 

במסגרת הסיור מבקרים בכיכר זוקלו המוקפת בניינים מהתקופה . נצא לסיור מודרך בעיר

 הלאומי הידוע בזכות ציורי הקיר של הצייר הנודע דייגו הקולוניאלית כגון הקתדרלה העירונית והארמון

  . ריברה

  . לכמה משכונות המגורים היפות וסיום הסיור במוזיאון האנתרופולוגי המפורסם של העירהמשך 

  לינה במקסיקו סיטי 

  

 

 
 



 

 

 
 
 

   מקסיקו סיטי  -יום שבת  – 3 יום

הנחשב לאתר העלייה לרגל החשוב ביותר באמריקה , יליקה של הבתולה מגואדלופהזביקור בבנצא ל

, ות המפורסמות של תרבות עיר האלים בנסיעה צפונה אל הפירמידהמשך . הלטינית

ונית החשובה והעתיקה ביותר של כאן התקיימה התרבות העיר.  (Teotihuacan)טאוטיהואקן

 , נחש הנוצות-במקדש של האל קצאלקואטל, "פירמידות הירח"ב, "פירמידת השמש" בנבקר. מקסיקו

סיקו עד המאה ק מם שהיוו את מרכזה של התרבות ששגשגה במרכזיובעוד מבנים מונומנטלי

  . השביעית לספירה

יס המבלים במקום 'לשתות טקילה ולרקוד עם חבורות נגני המריאצ, לכיכר גאריבלדי נצאבערב 

  .במשך כל הלילה

  מקסיקו סיטי לינה ב

  

  קורנאבקה וטקסקו   -' יום א – 4 יום

שהיא , העירוניתל את הקתדרלה הביקור בעיר כול. עיר האביב הנצחי, בקהאיציאה אל העיירה קורנ

. של הצייר הנודע דייגו ריברה) פרסקו(העתיקות ביותר במקסיקו וארמון קורטז ובו ציורי קיר מ

, לאחר ביקור באתריה. העיר הקולוניאלית היפה, במרחק שעתיים נסיעה, בהמשך נסיעה אל טקסקו

  .  מקסיקו סיטינסיית סנטה פריסקה חזרה לכגון כ

  מקסיקו סיטי לינה ב

 

   סן קריסטובל– קניון סומידרו – טוקסלה גוטיארס – מקסיקו סיטי  -' יום ב – 5 יום

  יאפס 'חבל צ

הדבר מסביר אולי . והקשה ביותר לחדירה מבחוץ, יאפס היא המדינה המבודדת ביותר במקסיקו'צ

יאפס כולל נופים 'הביקור בצ.  אינדיאנים בני מאיה שעדיין חיים בהאת הריכוז הגבוה ביותר של

  .  קולוניאליותביקור באתרים ארכיאולוגיים ובעיירות , מפגש עם התושבים המקומיים, ייםפרא

 לשיט לאחר קבלת פנים נצא.  לטוקסלה גוטיארסבשעות הבוקר העברה לשדה התעופה לטיסה

ה  המשך נסיע.  מטרים1000-שקירותיו מתנשאים למעלה מ) Sumidero Canyon(בקניון סומידרו 

  . עיירה קולוניאלית במרומי רכס הסיירה מאדרה-)San Cristobal(סן קריסטובל ל

  סן קריסטובל  לינה ב

  

  אמולה וסינקנטאן'צ -סן קריסטובל  -' יום ג – 6יום 

 אלף 70-הפרוס על פני שטח ענק ומונה כ, מולה'בבוקר ביקור בכפרים האינדיאנים סאן חואן צ

ן ובשניהם הכפר השני הוא סינקנטא. תר בסביבהיוזו אחת הקהילות האינדיאניות הגדולות ב; תושבים

חזרה לסן קריסטובל ואחר ) כלולה(לאחר ארוחת הצהריים . אפשר להתרשם מחיי בני המאיה כיום

  . רגלי בעיר מודרךהצהריים יציאה לסיור

 סן קריסטובל לינה ב



 

 

   

 

   פלנקה– אגווה אסול ומיסול הא-סן קריסטובל   -' יום ד – 7יום 

 במפל – בשני אתרי מים נהדרים נבקר בדרך .ה בנסיעה אל עבר העיירה פלנקהצפונ נצאבבוקר 

 לרחוץ ולהתרענן נוכלשם . שבלב יער הגשם הטרופי )מים כחולים(במפלי אגווה אסול ו מיסול הא

   . צ" הגעה בשעות אחה.ונגלים'מהחום של אזור הג

 בפלנקהלינה 

  

  רמוסהה ויה – פלנקה -' יום ה – 8יום 

ננטשה במאה העשירית ומאז , בין היפות שנמצאו, עיר המאיה הזו .ר הארכיאולוגי פלנקהיקור באתב

ניתן להתרשם .  כוסתה בסבך היער הטרופי ולכן סביר להניח כי עדיין חבויים ביער אוצרות רבים

  .הארמון והקבר היחידי שנמצא באזור ובו שרידיו של כוהן מאיה, מהמקדש

  .הרמוסאחר הצהרים הערבה לויה ה

  

  ויה הרמוסה 

הנחשבת לתרבות העתיקה במרכז ,  התגלו שרידי התרבות האולמקיתשבהבירת מחוז טבסקו 

ויה הרמוסה היא בסיס . שככל הנראה שימשה בסיס לתרבויות המאוחרות יותר באזור, אמריקה

  . יאפס'יציאה לטיולים באזור צ

  רמוסהויה הבלינה 

  

   מרידה-רמוסה יה הו -' יום ו – 9יום 

 תחת כיפת השמיים בו מוצגים פסלים הנמצא, (La Venta)בוקר יציאה לסיור במוזיאון לה וונטה ב

המשך נסיעה לשדה .  תבליטים ועוד, בין הפסלים ראשים. ענקיים מאבן שמקורם בתרבות האולמקית

  .התעופה לטיסה למרידה

  .הגעה והעברה למלון

  מרידה

בזכות אבני הסיד והצבע הלבן " העיר הלבנה"את גם בירת מדינת יוקטן שבדרום מזרח מקסיקו נקר

 למרות היותה היום עיר גדולה שבה 1542-העיר נבנתה על ידי הכובשים הספרדים ב. של בנייניה

בסופי השבוע נסגרים הרחובות . השתמר בה אורח החיים המקסיקני המנומנם, ליון תושביםיכמ

  .הראשיים לתנועת כלי רכב והאזור סביב כיכר העיר הופך לשוק גדול

  במרידהלינה 

  



 

 

 

 

  אושמל וקאבה  - יום שבת – 10יום 

 10- ל7-ות הבין המא. האתר הארכיאולוגי אושמל נמצא דרומית למרידה והוא אתר מורשת עולמית

 –בין הבניינים הידועים . יתה זו העיר הגדולה והחשובה ביותר באזור וגם כיום היא שמורה היטביה

אושמל בשביל אתר המחובר אל , המשך אל קאבה. בית הנזירות ופירמידת המכשף, ארמון המושל

ל הגשם שהיה א" אאק'כות של ציארמון המס"האתר מפורסם בזכות  . מ"ק18הולכי רגל שאורכו 

   . חזרה למלון במרידה.כות אבן של דמותויחזית הארמון מקושטת במאות מס. בתרבות המאיה

 במרידהלינה 

  

   קנקון- ן איצה'יצ' צ–מרידה  -' יום א – 11יום 

שבו שרידים רבים מתקופת , הן איצ'יצ' צ-ידוע ביותר במקסיקו נסיעה אל האתר הארכיאולוגי ה

 ביותר גם מגרשי אתר הוא הפירמידה הגדולה אולם מרשימיםהמבנה המרשים ביותר ב. המאיה

  . נסיעה לקנקוןבשעות אחר הצהריים .  והאולמות הפזורים ברחבי האתריםהמזבח, המשחקים

  קנקון 
  

בחופה המזרחי של מקסיקו נמצאת העיר קנקון המהווה אתר תיירות בינלאומי בשל , בחצי האי יוקטן

מרבית כלכלתה של העיר . וגיה המרהיבים הסמוכים אליהחופיה המרהיבים ואתרי הארכיאול

  .מתבססת על תיירות

  בקנקוןלינה 

  
   גואטמלה סיטי– מקסיקו סיטי – קנקון -'  יום ב – 12יום 

  . לגואטמלה סיטי דרך מקסיקו סיטיהעברה לשדה התעופה לטיסה 

  .הגעה והעברה למלון

 לינה בגואטמלה סיטי

  

 (Atitlan) אגם אטיטלן – (Solola) סולולה –יטי  גואטמלה ס-' יום ג – 13 יום

אריגים , לביקור בשוק מקומי הכולל פירות וירקות  ,Sololaבוקר נסיעה קצרה ל ה ארוחת לאחר

מדובר בלוע הר געש  . אחד מהאגמים היפים בעולםAtitlan,משם נמשיך לאגם . עודמלאכת יד ו

ירוק של הצמחייה הם נשקפים  צבעי בה .היב כחול מרםצלולים וצבע האגם  מי. מים והתמלאשקרס

  מקום האידיאלי להכרת הפולקלורהאטיטלן הוא גם . שעל ההרים מסביב

   .הצוטוהיל ויקל'קצ, ה'יצ'הם צאצאי שבטי הצ ש שבטים אינדיאניים12מסביב לאגם מתגוררים שכן 

 לינה באגם אטיטלן



 

 

  

 

 (Atitlan) אגם אטיטלן -' יום ד – 14 יום

 הרי 3-צבעו כחול עמוק והוא מוקף ב, יבשת אמריקהאגמי  ספק מהיפים ביותר בהוא ללאהאגם 

בכל אחד מהכפרים פיתחו . לחופיו פזורים כפרי אינדיאנים שפרנסתם מבוססת על חקלאות. געש

  .התושבים סגנונות אריגה ולבוש שונים

בבוקר  .הצוטוהיל וליק'קצ, ה'יצ'הם צאצאי שבטי הצ ש שבטים אינדיאניים12מסביב לאגם מתגוררים 

את האריגים  לראות  שם ניתן. Santiago de Atitlanנפליג מסביב לאגם לכפר האינדיאני הציורי  

          המיוחדים לכפר זה ואת הנשים היושבות 

  . החולצות הרקומות פרחים וציפורים האופייניות לאזור, בכיכר הכפר ומוכרות את הוויפיל

אליו עולים לרגל מכל , אל השמאנים, מכשף המכונה מאשימון סל עץ של  ישנו פולחן מעניין לפבכפר

  רחבי האזור לבקש עזרה וברכה ולערוך טקסי טראנס

 לינה באגם אטיטלן

  

 (Antigua)  אנטיגואה–יקסטננגו 'יצ'השוק של צ - (Atitlan)אגם אטיטלן  -' יום ה – 15יום 

נדיאני ינבקר בשוק הא. וק קטנה ואותנטית עיירת ש- Chichecastengoלאחר ארוחת בוקר ניסע ל

נמשיך לביקור . עים בו את מרכולתםימאות מקומיים מהסביבה מצ .הצבעוני ביותר במדינה ,הפתוח

  . שנה400 בת Santo Thomasת בכנסיי

  .המשך נסיעה לאנטיגואה בסוף היום ללינה

  לינה באנטיגואה

 

 ש פקאיה    הר הגע- (Antigua)  אנטיגואה–'  יום ו– 16יום 

עד , שימשה כבירתה של גואטמלההעיר . אנטיגואה היא מהיפות שבעריה הקולוניאליות של אמריקה

אנטיגואה ממוקמת למרגלות שלושה הרי געש המתנשאים לגובה . 1773 -בשנהרסה ברעידת אדמה 

ת התפרצויות הרי הגעש ורעשי האדמה החריבו את העיר וא. מעל פני הים'   מ4000 -של קרוב ל

 ,כנסיות :נבקר באתרים המעניינים ביותרלאחר ארוחת הבוקר . כפרי הסביבה פעמים אחדות בעבר

  .ככרות ועוד, בתים קולוניאליים ,מנזרים

 רכובים על יציאהעם ההגעה להר , )Pacaya( לטיול אל הר הגעש פקאיה אחר הצהרים יציאה

 שנוצר הגעשי  את הנוף  לראותעל מנתטיפוס רגלי מעלה העד ,  לעבר פסגת ההרטיול, סוסים

  .ויות החוזרותמההתפרצ

  לינה באנטיגואה

  



 

 

 

 

 

 (Livingston) ליוינגסטון  -   (Quirigua)קיריגוה   - (Antigua)  אנטיגואה– שבת יום – 17יום 

 שנבחר על ידי, וביקור באתר המאיה קיריגואה. יציאה בנסיעה אל הגבול המזרחי של גואטמלה

הוא כולל ,  הסטלות המרשימות שבאתר12נוסף על . מורשת של האנושותו כאחד מאתרי ה"אונסק

  .גם גילופי חיות מיתולוגיות ושרידי מקדשים שטרם נחשפו

  .  המשך נסיעה לליוינגסטון

  .לינה בליוינגסון

  

  טיקל- ריו דולסה – (Livingston) ליוינגסטון  – 'א יום – 18יום 

. אחת האטרקציות התיירותיות המיוחדות בגואטמלה – הנהר המתוק –הפלגה לאורך ריו דולסה 

יפורים לצפות בצ,  מתוך סבך היער שלגדות הנהרר לשמוע את קולם של הקופיםבמהלך השייט אפש

   .חלקו של הנהר רחב עד כדי כך שיש המתייחסים אליו כאל אגם.  שבנהר הקטניםהמקננות על האיים

  .אחר הצהרים העברה לטיקל

  .לינה בטיקל

  

  גואטמלה סיטי– טיקל – 'ב יום –  19 יום

 10באתר שננטש במאה ה .ונגל'אתר המאיה האדיר בלב הג , Tikalבשמורה הלאומית  היום נבקר

טיפוס על  ,סיור בקומפלקס האורבני. נותרו מבנים המעידים על עוצמתה  של ממלכת טיקאל האגדית

 הארכיטקטוני של בני המאיה בעיר האתר מייצג את המעוף .הפירמידות וביקור במקדשים וארמונות

צ העברה "אחה .מסחר ואסטרונומיה ,י מלכים רבים והפכה להיות מרכז לתרבות ואמנות"שנשלטה ע

  . לגואטמלה סיטילשדה תעופה לטיסה

 לינה בגואטמלה סיטי

  

   – 'ג יום –  20 יום

  .העברה לשדה התעופה לטיסה הבינלאומית
  

  
  

 
 


