טיול לפטגוניה ואיגואסו כולל נהיגה
עצמית  91 -יום

זהו מסלול טיול לדוגמא בלבד.
בעזרת המומחים של פולריס אפשר לבנות טיול לכל מטייל בהתאמה אישית

מסלול הטיול
יום  - 9סנטיאגו
בשעות הבוקר הגעה לסנטיאגו והעברה למלון.
אחר הצהרים נצא לסיור מודרך בעיר ,הכולל את המרכז העתיק  -פלאסה דה ארמאס (Plaza de
 ,)Armasמדרחוב הקניות פסאו אאומאדה ( (Paseo Ahumadaהמלא בנגני רחוב וברוכלים,
ופאלאסיו דה לה מונדה ),)Palacio de La Moneda
לינה בסנטיאגו
יום  - 2סנטיאגו – טמוקו
בשעות הבוקר העברה לשדה התעופה לטיסה מסנטיאגו לטמוקו ,לאחר הנחיתה ,איסוף הרכב ,
איתו תטיילו בימים הקרובים
נסיעה לכיוון פוקון .המלצתנו לבקר גם בטמוקו ,בשוק המרכזי של העיר.
לינה בפוקון
יום  – 3פוקון
רכב שכור:
פארק וייה ריקה :מומלץ לבלות את היום בפארק לאומי ויה ריקה

), (Villarricaניתן לבצע טיולים

רגליים בפארק הלאומי ,השוכן למרגלותיו של הר געש שפסגתו המושלגת נראית למרחוק ובמערות
וולקניות.
אחר הצהרים מומלץ טיול בפארק הלאומי  ,Huerquehueהמציע נופי ואדיות נחלים ,יערות ,מפלים,
צפייה בציפורים ונופים נפלאים .הפארק שוכן כ 53-קילומטר מפוקון ,על חופו של אגם קבורגה ( Lago
 ,)Caburguaהמוקף חול לבן .ניתן לצאת לסיור רגלי של  077מטר (כשעתיים) הכולל  9תחנות
שבהם ניתן להתרשם מהצמחייה ההררית המאפיינים את המקום.
מומלץ להיכנס למרחצאות החמים ) (Termas de Huifeבה תוכלו לרחוץ ב 5הברכות .
לינה בפוקון

יום  - 4חציית הגבול – סן מרטין דה לוס אנדס
רכב שכור:
יציאה לכיוון הגבול עם ארגנטינה לסאן מרטין דה לוס אנדס ) .(San Martin de Los Andesלפני
חציית הגבול ניתן לעבור דרך קורראוה ) (Curarrehueהממוקמת כ 07ק''מ מפוקון .תבקרו במרכז
תרבותי מפוצ'ה ) .(Mapucheהמשך לכיוון הגבול .אפשר לראות את הר געש לנין ) ,(Laninמעבר
דרך חונין דה לוס אנדס ).(Junin de Los Andes
הגעה לסאן מרטין דה לוס אנדס
לינה בסן מרטין דה לוס אנדס
יום  – 5דרך שבעת האגמים לברילוצ'ה
רכב שכור:

יציאה לנהיגה לשבעת האגמים בוא תצפו באגמים ,נופים והרים מדובר במסלול הררי בין יערות
ואגמים ,שפע של פינות חמד נסתרות וחופים .המסלול נמצא בפארק הלאומי נאואל אואפי ( Nahuel
 ,)Park Huapi Nationalשבמרכזו לגונה באותו שם שנוצרה מקרחון .לקראת ערב תגיעו לברילוצ'ה
ללינה.
לינה בברילוצ'ה
יום  – 6ברילוצ'ה
רכב שכור:
יום חופשי בברילוצ'ה .מומלץ יום טיול להר טרונדור ,ההר האנדיני מסמן את הגבול עם צ`ילה  -ההר
הרועם .הדרך עוברת
בעמק קרחוני מרשים ,משובץ באגמים .תעברו במפלי אלרסס השוצפים ,תגיעו לרגלי ההר הגבוה,
ותצאו לסיור רגלי לעבר קרחוני ההר  .לפנות ערב תוכלו לשוב לברילוצ'ה.
לינה בברילוצ'ה

יום  – 7ברילוצ'ה  -פויאוה ) – (Puyehueפוארטו ואראס
רכב שכור:
נסיעה מברילוצ'ה למעבר הגבול לכיוון פויאוה ) .(Puyehueלאחר החצייה ,תגיעו לשמורת הטבע
 .Puyahueשמורת טבע זו הממוקמת באזור האגמים היפהפה ,היא הפארק הלאומי הפופולרי
ביותר בצ'ילה .יש כאן  0,707,777דונמים של יער הררי מוריק ונוף געשי מרהיב ,וביער העבות
נחבאים הפומה ,אייל האנדים הגמדי הנדיר ועופות רבים ,יש שם שבילי הליכה ,נקודות תצפית על
האגם ,אתרי סקי ,מעיינות חמים ,מפלים ודוגמאות רבות לכמה מהצמחים המוזרים של צ'ילה הם
ממוקדי העניין המושכים לכאן מבקרים רבים .המשך בנסיעה מערבה לאוסורנו ) (Osornoוהמשך
דרומה על הכביש לפוארטו ואראס.
לינה בפוארטו ווארס
יום  – 8פוארטו ואראס
רכב שכור:
מומלץ סיור בפוארטו מונט ( )Puerto Monttשיושבה בידי מתיישבים גרמניים באמצע המאה ה.09-
אחת הערים החשובות ביותר בדרום צ'ילה .יש בה אדריכלות האופיינית למרכז אירופה ,עם רעפים,
גגות משופעים ומרפסות מעוטרות ,וקתדרלה מעצי סקוויה בכיכר המרכזית ,שהיא המבנה העתיק
ביותר בה ,משנת  .0531כדאי לבקר באנחלמו ( ,)Angelmóשוק מרהיב למלאכות יד ,וגם דגים
ופירות-ים נהדרים.
אחר הצהרים מומלץ לצאת בנסיעה דרך החוף הצפוני של שאגם יאנקיאוה ) ,(Llanquihueהנהר
פסקדו ) ,(Pescadoפוארטו ארטור ) (Puerto Arthurלמרגלות ההר געש אוסורנו

(Volcan

) .Osornoאפשר להתחיל את העלייה עד אתר הסקי ) (La Burbujaבגובה של  0077מ' .ניתן
לעלות חלק של כ 037מ' הרכבל( .כ 07דקות).
לינה בפוארטו ווארס

יום  – 1פוארטו ווארס – פוארטו מונט – פונטה ארנס – פוארטו נטאלס
החזרת רכב בשדה התעופה לטיסה לפונטה ארנס .הגעה והעברה לפוארטו נטאלס ללינה
לינה בפוארטו נטאלס

יום  – 90פארק טורס דל פיינה )(Torres del Paine
יציאה מפוארטו נטאלס אל הפארק הלאומי טורס דל פיינה ,אחד הפארקים הידועים ביותר בעולם.
נוסף על עמודי הגרניט העצומים ממנו נלקח שמו של הפארק (טורס=עמודים) הפארק שופע לגונות,
מפלים ,אגמים ,יערות ,קרחונים ובעלי חיים רבים כגון גואנקו ,ננדו ,שועלים ,קונדורים ,פלמינגו ועוד.
בטיול מבקרים במפל הגדול ,אגם גריי (כולל תצפית על הקרחון) ועוד .בדרך אל הפארק עצירה
במערת מילודון בה נמצאו שרידי חיים מלפני  00,777שנה .לינה בשמורה
לינה בשמורת טורס דל פיינה
יום  – 99פארק טורס דל פיינה ) - (Torres del Paineפוארטו נטאלס
יום נוסף של טיול מודרך בתוך הפארק ,הכולל הליכות קצרות ותצפיות בנופי עוצרי נשימה.
אחר הצהרים העברה לפוארטו נטאלס ללינה.
לינה בפוארטו נטאלס
יום  – 92פוארטו נטאלס – קלפטה
העברה לאל קלפטה ).(El Calafate
אחה"צ נצא לטיול ברכבי  0X0לעבר מרפסת טבעית שבה תוכלו ליהנות מנוף פנורמי מדהים של
העיר והחלק המזרחי של אגם ארחנטינו .אם יתמזל מזלכם ,תוכלו לראות קונדורים במעופם .בתום
הטיול ,תוסעו חזרה למלון ( .סיור מאורגן מקומי).
לינה בקלפטה.
יום  – 93שייט קרחונים
נסיעה מקלאפטה אל פוארטו בנדרה ומשם שייט בספינה לזרועו הצפונית של אגם ארחנטינו .הנוף
באזור עוצב במהלך הפשרת הקרחונים העצומים שגלשו מרכס האנדים אל האוקיינוס האטלנטי.
השייט הוא בין גושי הקרח של קרחון אופסלה ,הקרחון הגדול ביותר בדרום אמריקה ,ולאחר מכן סיור
רגלי לחוף אגם אונלי (בהתאם לתנאי השייט והעגינה ביום זה) בקצה עמק קרחוני נוסף ,בו צפים
גושי קרח שניתקו מהקרחון הענק .חזרה ללינה בקלאפטה.
לינה בקלפטה.
יום  – 94קרחון פריטו מורנו
יציאה בנסיעה לאורך אגם ארחנטינו אל קרחון פריטו מורנו הנמצא במרחק  05ק"מ מקלאפטה.
פריטו מורנו הינו מהיפים בקרחוני פארק לוס גלסייראס שבפטגוניה .הקרחון גולש וחוצה את האגם
לשניים .הקרחון העצום והרב גוני מתנשא לגובה של כ 17-מ' וגושי קרח נסדקים ,המתנפצים ונופלים
ברעש עז למים ,העניקו לו את השם "הקרחון המתנפץ".
לינה בקלפטה.

יום  – 95קלפטה  -בואנוס איירס
העברה פרטית לשדה התעופה לטיסה לבואנוס איירס .הגעה והעברה למלון.
המשך יום חופשי בעיר.
בערב נצא למופע טנגו הכוללת ארוחת ערב.
לינה בבואנוס איירס.
יום  – 96בואנוס איירס
בשעות הבוקר נצא לסיור מודרך (כ 0שעות) בעיר .נבקר בכמה מאתריה המפורסמים ביותר של
העיר המרהיבה  :כיכר מאי ,בניין הקונגרס ,ארמון הנשיאות (הבית הוורוד) ,הקתדרלה ,בניין
העירייה ,תיאטרון קולון (מהמפורסמים שבבתי האופרה בעולם) .הסיור ממשיך לרובע סן טלמו ,ערש
הולדתו של ריקוד הטנגו ומשם לרובע לה בוקה הידוע בבתיו הצבעוניים .לאחר ביקור ברובע פלרמו
האופנתי המשך לריקולטה ,האקסקלוסיבי שברובעי העיר .סיום הסיור בבית המלון.
לינה בבואנוס איירס
יום  – 97איגואסו – הצד הארגנטינאי
העברה לשדה התעופה לטיסה לאיגואסו.
נצא לטיול בצד הארגנטיני של המפלים ,שהוכרזו על ידי אונסק"ו כבעלי חשיבות עולמית .נטייל
בשבילי ם ,שמהם יש מבט מרהיב וקרוב על המפלים בלב יער הגשם ,בין השרכים ,הסחלבים,
הבגוניות ,הציפורים והפרפרים .בהתאם לתנאי מזג האוויר נערך ביקור במפל "לוע השטן" וכן במפלי
סן מרטין.
המשך נסיעה לצד הברזילאי.
לינה באיגואסו.

יום  – 98מפלי האיגואסו – הצד הברזילאי – פארק ציפורים – סכר איטאיפו
ביקור בפארק הלאומי איגואסו מצידו הברזילאי לתצפית פנוראמית על המפלים .במקום ניתן לראות
את הצמחייה הייחודית למקום וכן סוגים רבים של ציפורים אקזוטיות .ביקור בסכר איטאיפו ,הנחשב
לתחנה ההידרואלקטרית הגדולה בעולם ונמצא בבעלות משותפת של ברזיל ופרגוואי .בסכר עובדים
 5,777עובדים 0,377 ,מכל אחת מהמדינות .הסכר סוכר את נהר פרנה ויוצר את אגם איטאיפו .טיול
אל פארק הציפורים שבו מגוון עשיר של ציפורי בר וכן מיני זוחלים ומכרסמים .בפארק צמחייה
טרופית ,נחלים ומפלי מים .האטראקציות המרכזיות בפארק הן כלובי הענק עם הציפורים ,אשר
אליהם נכנסים המבקרים בפארק .בכלובים מינים רבים של טוקנים ,פרפרים ,יונקי דבש ותוכי ארה
ענקיים.
לינה באיגואסו

יום  – 91יציאה מאיגואסו
העברה לשדה התעופה לטיסה הבינלאומית

