טיול לפטגוניה כולל שייט במיצרי מגלן
ונהיגה עצמית
 22יום

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

מסלול הטיול
יום  – 1יום ד'  -הגעה לאיגואסו
בשעות הלילה הגעה לאיגואסו והעברה למלון.
לינה באיגואסו
יום  – 2יום ה'  -מפלי 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
 0,333עובדים 0,533 ,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  – 3יום ו'  -הצד הארגנטינאי  -יציאה מאיגואסו – בואנוס איירס
נצא לסיור בצד הארגנטינאי .מפלי האיגואסו הם כמובן האטרקציה העיקרית בפארק הלאומי
הארגנטינאי איגואסו .בהתאם לתנאי מזג האוויר נערך ביקור במפל "לוע השטן" וכן במפלי סן מרטין.
המשך נסיעה לשדה התעופה לטיסה לבורנוס איירס.
הגעה לבואנוס איירס והעברה למלון.
לינה בבואנוס איירס

יום  – 4יום שבת  -בואנוס איירס
בשעות הבוקר נצא לסיור מודרך (כ 4שעות) 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.
בשעות הערב נצא למופע טנגו הכולל ארוחת ערב.
לינה בבואנוס איירס

יום  – 5יום א'  -בואנוס איירס  -קלפטה
העברה לשדה התעופה לטיסה לקלפטה.
הגעה והעברה למלון להתרעננות,
ואחה"צ נצא לטיול ברכבי  4X4לעבר 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  – 6יום ב'  -קרחון פריטו מורנו
יציאה בנסיעה לאורך אגם ארחנטינו אל קרחון פריטו מורנו הנמצא במרחק  87ק"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 03-מ' וגושי קרח נסדקים ,המתנפצים ונופלים
ברעש עז למים ,העניקו לו את השם "הקרחון המתנפץ"( .סיור פרטי)
עם סיום הביקור נסיעה חזרה למלון.

לינה בקלפטה.

יום  – 7יום ג'  -קלפטה – אושואייה
העברה לשדה התעופה לטיסה לאושואייה .הגעה והעברה למלון.
אחה''צ נצא לסיור במרכז הוותיק של העיר ,שכונת לה מיסיון בה עדיין עומדים בניינים מראשית
ההתיישבות הלבנה בעיר .המשך אל החלק המסחרי והעסקי העמוס בחנויות ציוד טיולים ,בתי קפה,
ומסעדות.
ביקור גם במוזיאון המפורסם שבו מוצגות תערוכות על חיי האינדיאנים הילידים ,כולל דגמים של
צורות מגורים וכלים ,ועל מסעות האירופאים לאזור.
לינה באושואייה .
יום  – 8יום ד'  -פארק ארץ האש  -שייט Australis
טיירה דל פואגו משמעותו בעברית – ארץ האש .זהו שמו של חצי האי כולו ושל הפארק השוכן
מערבית לאושוואיה וסמוך לגבול עם צ'ילה ששטחו  003קמ"ר .הנופים המרשימים בפארק ,אשר
הוכרז בשנת  0603 ,כוללים אגמים כחולים והרים מושלגים . .בפארק גם חיות ייחודיות כמו
הגוואנאקו ,קונדורים ואלבטרוס שחור הגבה .הביקור בפארק כולל גם נסיעה ב"רכבת סוף העולם"
היוצאת מתחנת "סוף העולם" ונוסעת לאורך הסוללה המקורית שהשתמשו האסירים בבית הכלא של
אושוואיה( .מאורגן מקומי)
בשעות הערב העברה לנמל לשייט  , Stellaustralisלאחר קוקטייל קבלת הפנים ,יציאה לשייט
ב'חלק הסודי ביותר של כדור בארץ' ,הטיול לוקח אותנו דרך מיצר מגל ותעלת ביגל לחקור את אחד
האיזורים המרהיבים ביותר בעולם – דרום פטגוניה – טיירה דל פואגו.
יום  – 9יום ה'  -קייפ הורן – מפרץ ואילאיה ((Cape Horn – Wailua bay
תתחילו את השייט דרך ערוץ מוריי ( ,)Murray Channelומפרץ נסאו ( )Nassau Bayבכדי להגיע
לפארק הלאומי
בקייפ -הורן  ,Cape Hornשם נרד כמתוכנן (מותנה במזג האוויר) .קייפ הורן התגלה בשנת 0000
והוא צוק סלעי גבוה .במשך שנים רבות היה זה מסלול ניווט חשוב בין האוקיינוס השקט האוקיינוס
האטלנטי ,והיה ידוע בשם "סוף כדור הארץ" .הפארק הוכרז כשמורה ביוספרית בשנת .5335
בשעות אחר הצהריים ,נרד למפרץ  ,Wailuaשהוא אחד האתרים של הישוב האבוריג'ני הגדול
בשם .Yamana
צ'רלס דרווין נחת שם בשנת  ,0700במהלך מסעו על הביגל  .HMSאזור זה ידוע גם בזכות יופייה
המהפנט של הצמחייה.
הליכה דרך יער מגלן כדי להגיע למבט פנורמי יפהפה

יום  – 11יום ו' –Agostini Sound - Águila Glacier
נמשיך בשייט דרך  Brecknock, Ocasión, Cockburnוערוץ מגדלנה בכדי להיכנס ל De Agostini
 Soundשבלב רכס דרווין .אפשרות לראות קרחונים היורדים מההר כל הדרך עד הים.
במהלך אחר הצהריים ,נרד בזודיאקים לאזור קרחון אגילה ( ) Águila Glacierונלך בהליכה קלה עד
לבסיס הקרחון.
ניתן לחוות את היופי של יער הגשם הקר של פטגוניה ולראות את כוחו של הטבע לעצב את נוף.

יום  – 11יום שבת – אי מגדלנה -פונטה ארנס – פוארטו נטאלס
מוקדם בבוקר (ככל שמזג האוויר יאפשר) נרד לחופו של האי מגדלנה ,הממוקם במרכז מיצרי מגלן.
האי היה מקור חיוני של אספקה לנווטים והוא מאוכלס על ידי מושבה עצומה של פינגווינים מגלניים.
ניתן לראות אותם בדרככם למגדלור.
השייט מסתיים בפונטה ארנס שבצ'ילה .העברה לפוארטו נטאלס ללינה.
לינה בפוארטו נטאלס

יום  – 12יום א' – פארק 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  05,333שנה .לינה בשמורה
לינה בשמורת טורס דל פיינה
יום  – 13יום ב' – פארק 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  – 14יום ג' – פוארטו נטאלס – פוארטו מונט – פוארטו ווארס
בהתאם לשעת הטיסה העברה לשדה התעופה של פונטה ארנס לטיסה לפוארטו מונט.
לאחר הנחיתה ,איסוף ר .נסיעה לפוארטו ווארס .נתחיל את הטיול של  0ימים בנהיגה עצמית באזור
האגמים של צ'ילה וארגנטינה
לינה בפוארטו ווארס
יום  – 15יום ד' – פוארטו מונט – פוארטו ווארס
רכב שכור
מומלץ לטייל בפוארטו מונט ( )Puerto Monttשיושבה בידי מתיישבים גרמניים באמצע המאה ה-
06ונחשבת לאחת 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  .0750כדאי 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  0833מ' .ניתן
לעלות חלק של כ 853מ' הרכבל( .כ 03דקות).
לינה בפוארטו ווארס
יום  – 16יום ה' – פוארטו ווארס – ברילוצ'ה
רכב שכור
יציאה ברכב השכור לכיוון  Villa La angosturaשלחופו הצפוני של אגם נאוול וואפי .עיירה קטנטנה
ומדהימה ביופיה ,וממנה אפשר לטייל ביער הבאמבי ( ,)Arrayanes Bosque deשמוכר בשם הזה
בגלל צבע גזעי העצים שדומה לבאמבי.
מומלץ לסייר בפארק הלאומי פוייוה ) ,(Puyehueיער מדהים .שם ניתן לטייל רגלית או ליהנות
ממעיינות חמים וגייזרים שבמלון שבדרך .הגעה לברילוצ'ה.
לינה בברילוצ'ה

יום  – 17יום ו'  -ברילוצ'ה
רכב שכור
מומלץ יום טיול להר טרונדור ( 0555מ') הלא הוא ההר הרועם ,הגבוה בהרי האזור ,בעל שלוש
פסגות .נסיעה בעמק היפה שלמרגלותיו וטיול בשבילי היער בין העצים והצמחים הייחודיים לאזור.
הדרך עוברת בעמק קרחוני מרשים ,משובץ באגמים.תצפית על הקרחון השחור המפורסם וחזרה
לברילוצ'ה.
לינה בברילוצ'ה
יום  – 18יום שבת -ברילוצ'ה  -שבעת האגמים – סן מרטין דה לוס אנדס (San Martin de Los
)Andes
רכב שכור
יציאה מברילוצ'ה צפונה ,לעבר העיירה הציורית סן מרטין ,דרך וייה לה אנגוסטורה ומשם המשך
לאורך דרך שבעת האגמים עד לסן מרטין דה-לוס אנדס .זהו מסלול הררי מעגלי בן  433קילומטר,
בין יערות ואגמים ,שפע של פינות חמד נסתרות וחופים.
לינה בבן מרטין דה לוס אנדס
יום  – 19יום א' -סן מרטין דה לוס אנדס ) – (San Martin de Los Andesפוקון )(Pucon
רכב שכור
נצא בנסיעה לעיירה פוקון ) (Puconבדרך תוכלו לראות את הר געש לנין ) .(Laninדרך חונין דה לוס
אנדס ) .(Junin de Los Andesלאחר חציית הגבול תוכלו לעבור דרך קורראוה )(Curarrehue
הממוקמת כ 43ק''מ מפוקון ולבקר במרכז תרבותי מפוצ'ה ).(Mapuche
לינה בפוקון
יום  – 21יום ב' -פוקון )(Pucon
רכב שכור.
מומלץ לבלות את הבוקר בפארק לאומי ויאריקה ) (Villarricaובה הר הגעש ויאריקה .תוכלו לבצע
טיולים רגליים בפארק הלאומי ,השוכן למרגלותיו של הר געש שפסגתו המושלגת נראית למרחוק
ובמערות וולקניות.
אחר הצהרים תוכלו לטייל בפארק הלאומי  ,Huerquehueהמציע נופי ואדיות נחלים ,יערות ,מפלים,
צפייה בציפורים ונופים נפלאים .הפארק שוכן כ 05-קילומטר מפוקון ,על חופו של אגם קבורגה ( Lago
 ,)Caburguaהמוקף חול לבן .תוכלו לצאת לסיור רגלי של  833מטר (כשעתיים) הכולל  6תחנות
שבהם ניתן להתרשם מהצימחיה ההררית המאפיינים את המקום.
ניתן להיכנס למרחצאות החמים ) (Termas de Huifeבה תוכלו לרחוץ ב 0-הברכות .
לינה בפוקון

יום  – 21יום ג' -פוקון ) – (Puconסנטיאגו
החזרת רכב בשדה התעופה של טמוקו ) (Temucoלטיסה לסנטיאגו.
הגעה והעברה למלון.
אחה''צ נצא לסיור מודרך בסנטיאגו .נבקר בכמה מאתריה המפורסמים ביותר של העיר  :ארמון
הנשיאות (קזה דה לה מונדה) ,הנקודה בה ייסדו הספרדים את העיר ב 0540-ונמצאת היום במועדון
הרכיבה בגבעת סנטה לוסיה ,עלייה לתצפית מגבעת סן קריסטובל .המשך לרובעי המגורים ואזורי
הקניות .סיום הסיור בבית המלון.
לינה בסנטיאגו
יום  – 22יום ד'
העברה לשדה התעופה לטיסה הבינלאומית.

