
 

 

 
 אקוודור פרו וטיול 

  

  יום 21
  

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

  

   ארץ האנדים והאינדיאנים–פרו 
  

פרו מציעה למטייל . מן הארצות האינדיאניות ביותר בדרום אמריקה, היהלום שבכתר האנדים, פרו

ופים ואתרים החל ממישורי המדבר שלחוף הים ובהם אתרים כמו נסקה ופאראקס מגוון רחב של נ

ונגלים של האמזונאס בפוארטו מלדונדו וכלה בפסגות האנדים ובראשן ערי אימפריית 'דרך הג

  . ו'ו פיצ'האינקה המרהיבות קוסקו ומאצ

  

  מסלול הטיול

  לימה  -' ו יום  - 1יום 

  .העברה למלון. מקום מושבו של המשנה למלך ספרדשהייתה בעבר , )Lima(הגעה ללימה  

 Las) כיכר לס ארמס ,נבקר בכיכר המרכזית,  לאחר התארגנות  נצא לסיור מודרך בעיר הקולוניאלית

Armas)  ,מנזר מהמאה , נצעד עד לסן פרנסיסקו. ובקתדראלה בארמון הממשל והארמון המלכותי

כלו למצוא אוצרות  בו תו (Larco Herrera)קו אררה יוקרתי לרה בסוף הטיול נבקר במוזיאון. 17 -ה

  .קולומביאנית-פרהרבים מהתקופה ה

  לינה בלימה  

  

   ארקיפה-לימה  - שבתיום  – 2יום 

הבנויה מסלע , עיר קולוניאלית יפהפייה. בשעות הבוקר העברה לשדה התעופה לטיסה לארקיפה

  .לאחר ההגעה העברה למלון. לגים מוש-בחלקם , ומוקפת בכמה הרי געש צחיחים. וולקני לבן

כולל ביקור במנזר סנטה קטלינה המשמש דוגמה , סיור בעיר)  שעות3-כ( אחר הצהרים חצי יום 

בית הנזירים הישועי , הקתדרלה, כר המרכזיתהמשך לכי, יאליתמצוינת לחיים בתקופה הקולונ

  . ת על הרי הגעשהסיור מסתיים בתצפי). Yanahuara(וינאוארה ) Cayma(ושכונות קאימה 

  .  לינה בארקיפה

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  קניון קולקה  - 'איום  – 3יום 

הוא הקניון העמוק ביותר ש, )Colca-Canyon(בשעת בוקר מוקדמת יציאה מארקיפה לקניון קולקה 

  הוא כפול בעומקו מהגראנד קניון האמריקאי. בעולם

תושבי האזור ). Volcano-Sabancaya(ממש מעל הקניון מתרומם לועו של הר הגעש סבנקאיה 

בעומק הקניון מצויים מעיינות חמים . ידועים בתלבושותיהם המסורתיות המקושטות והצבעוניות

 בדרך נופים מרהיבים של טרסות .על המאמץ המפרך" פרס"המאפשרים רחצה נעימה מעין 

, )Maca (מקה, )Picholo(ולו 'כגון פיצהרי האנדים המושלגים וכפרים קטנים , חקלאיות בשלל צבעים

  )Yanque(וינקה ) Achoma(ומה 'אצ

  .  לינה בקולקה

  

   פונו-  ארקיפה-קניון קולקה  -' ביום  – 4יום 

מדובר בתצפית יפה על ).  Cruz-del-Condor(בבוקר יציאה לנקודת תצפית מרהיבה על הקניון 

  .הלראות את עופות הקונדור המרשימים של דרום אמריק) עם קצת מזל(הקניון בו ניתן 

הוא אגם זה ',  מ3,820 בגובה של (Titicaca)שעל האגם טיטיקקה , אחר הצהרים  העברה לפונו

ומכאן שהוא גם האגם הגדול , מ" ק170אורכו עולה על . האגם הגבוה ביותר בעולם שניתן לשוט בו

  .והמים הכחולים מרהיבים במיוחד, הגובה פירושו שהאוויר צח להפליא. ביותר בדרום אמריקה

  נה בפונו  לי

  

   האיים הצפים– פונו  - 'גיום  – 5יום 

איים הם מערכת של מספר האיים . השכם בבוקר שיט אל האיים הצפים של בני שבט אורוס

האיים נבנו על ידי בני . פונובסמוך לעיר , פרו באגם טיטיקקההנמצאים ב, אדם-ידי- מעשהמלאכותיים

 של כל אחת מהן שטחהש,  ענקרפסודות בעצם בומדובר,  לספירה800בסביבות שנת . אורושבט ה

  .  חזרה לפונו.כמה עשרות מטרים מרובעים

  לינה בפונו  

  

   קוסקו- חוליאקה  –פונו  -' דיום  – 6יום 

קוסקו הייתה בירת ממלכת . הגעה והעברה למלון. העברה לשדה התעופה בחוליאקה לטיסה לקוסקו

היא העיר .  קילומטרים בהרי האנדים5000ורך מכאן הם שלטו באימפריה שהשתרעה לא. האינקה

  . שילוב בין בנייה אינקאית לבנייה קולוניאלית

 -נבקר במקדשים , אחר הצהריים יציאה לסיור מודרך באתרים המרכזיים של העיר וסביבותיה

מקדש סקסאיוואמן -במבצר, בתי מלאכה וחנויות למלאכת מחשבת, מוזיאונים, כנסיות

)Sacsayhuaman( ,ה 'במקדש קוריקנצ,  נוי מהאבנים המסותתות הגדולות בעולםהב

)Koricancha (כנסית לה מרסד ו)La-Merced.(  

  לינה בקוסקו  

  



 

 

 

 

  העמק הקדוש  - 'היום  – 7יום 

העמק נקרא כך על שם האקלים הטוב . עמק הנהר אורובמבה, "העמק הקדוש"טיול של יום שלם אל 

המושך אליו , ביקור בשוק של העיירה פיסאק.  החייםהאדמה הפורייה והנהר מעניק, השורר בו

, יטמבוינטולאחר מכן ביקור בעתיקות אויי.  ובמוכרים וקונים מכל הרמה האנדינית וכן תיירים לר

טיפוס דרך הסמטאות האינקאיות עד . קומפלקס ארכיאולוגי חשוב מתקופת תרבות טוואנטיניסוי

  למצודה הצופה על הנהר אורובמבה

  הקדוש  לינה בעמק

  

   קוסקו -ו 'ו פיצ'מאצ -' ויום  – 8יום 

עלייה על רכבת . נטה יציאה בנסיעה אל תחנת הרכבת באויילאחר ארוחת בוקר מוקדמת מאוד

 שעתיים הגעה אל האתר וסיור בעיר לאחר נסיעה בת. ו'ו פיצ'ההרים  אל העיר האבודה מאצ

חת צהריים ואחרי ארו, גואס קליינטסא, עם תום הסיור נשוב לעיירה הסמוכה. מצודה המדהימהה

  .  ברכבת לקוסקונצא בדרכנו) כלולה(

  לינה בקוסקו  

  

   קוסקו  - שבתיום  – 9יום 

שם  אפשר לספוג את אווירת הכיכר  , מומלץ לשוטט בפלאזה דה ארמאס. יום חופשי בקוסקו

 San)אס סאן בל רובע האומניםבאו , במרפסות הרומנטיות של בתי הקפה והמסעדות מסביב

Blass) ,ברים עם מוזיקה חיהבתי קפה ו, שם ישנם גלריות  

  לינה בקוסקו  

  

   ונגל האמאזונס' ג–קוסקו  - 'איום  – 10יום 

העברה לנמל שעל נהר הטמבופאטה . העברה לשדה התעופה לטיסה לפוארטו מלדונדו

)Tambopata (הטיול מבוסס על . אחר הצהרים יוצאים לסיור ראשון ביער. 'גויציאה לעבר הלוד

בכל יום יוצאים . כשעתיים מהעיר פוארטו מלדונדו, ביער הגשם, ברמה גבוהה' שהייה בלודג

אזור מזרח פרו . בוצות קטנותבק, עם מדריכים מקומיים)  טיולים ביום3-5(' לפעילויות מהלודג

, זהו אגן הניקוז הגדול בעולם.  הניקוז של האמאזונסונגלים באגן' ממרומי האנדים אל הגמשתרע

בלב יער הגשם הטרופי שוכנת .  והוא בסכנת הכחדה-לעולם " ריאה ירוקה "-סביבו צומח יער עד 

הכוללים , ונגל האמאזונס'יס יציאה לטיולים בגהעיר היא בס). Puerto-Maldonado(פוארטו מלדונדו 

  . ציפורים ובעלי חיים שונים, מגוון צמחים: יו השוניםיינהליכה ביער הגשם והיכרות עם מאפ

    ונגל האמאזונס'בג' לינה בלודג

 

 

 

 



 

 

 

  

   ונגל האמאזונס'ג -' ביום  – 11יום 

  . אחרי ארוחת הערב יוכלו המעוניינים לצאת לתצפית בבעלי חיים ליליים. 'יום של פעילויות מהלודג

  . 'בשטח ולהנהלת הלודגהמסלול והפעילויות כפופות לשינויים בהתאם לתנאים *

   ונגל האמאזונס'בג' גלינה בלוד

  

   לימה -פוראטו מלדונדו  - 'גיום  – 12יום 

  .לאחר ההגעה העברה למלון. העברה לשדה התעופה לטיסה ללימה

  

   קיטו- לימה -' דיום  – 13יום 

   . לקיטוהעברה לשדה התעופה לטיסה 

  

     

  אקוודור 
  

המדינה . נמצאת אקוודור, לחופו של האוקיינוס השקט, ום אמריקהבחלקה הצפון מערבי של דר

כלולים , נוסף על השטח שביבשת. משתרעת משני צדדיו של קו המשווה ומכאן בא לה גם שמה

  . מ מערבית לה" ק1,000-בשטחה של אקוודור גם איי גלאפגוס הנמצאים במרחק של כ

אולם באקוודור ישנם אתרי , חד של המדינהאיי גלאפגוס הם אומנם מוקד משיכת התיירים מספר א

  .באניוס ועוד, העיירה אוטבאלו, טבע ונוף נוספים שלא כדאי להחמיץ כמו הבירה קיטו

 

  

  .הגעה לקיטו והעברה למלון

   קיטולינה ב

  

  קיטו  - 'היום   - 14 יום

המציגה , סהחזית המגולפת של בניין הקונגר. סיור בעיר הקולוניאלית המרשימהצי יום חנצא ל

הקתדרלה המרכזית וכנסיות , ארמון הנשיאות, כיכר העצמאות,  מההיסטוריה של המדינהםאירועי

חוצה שבו מקום ,  נבקר במוזיאון אמצע העולם. אל קו המשווהעירנצא מחוצה לסיום הסיור ב. נוספות

  .  את אקוודור0קו הרוחב 

    קיטולינה ב

  



 

 

 

 

 

  באלו אוט-קיטו  -' ויום  – 15 יום

לאחר מספר שעות נסיעה הגעה . אה מקיטו לכיוון צפון וחציית העמקים הפוריים שמחוץ לבירהיצי

 אחד השווקים הצבעוניים מצא העיירה אוטבאלו בה נ–של אקוודור וליעדנו לאזור האגמים 

עבור המקומיים השוק הוא לא רק מקום לקנות ולמכור בו אלא גם . והאוטנטיים ביותר בדרום אמריקה

עבור המטיילים השוק הוא מקום להתקרב מעט אל המקומיים ולהתפעל מחפצי . גשמקום מפ

  .י'ור של קוטקאצלאחר ארוחת צהריים בחווה מקומית ניתן לעבור בשוק הע. האמנות מעשי ידיהם

  טבלו אולינה ב

  

   קיטו–באלו   אוט-אסקי אנטוואה 'צ - שבתיום  – 16 יום

ישרה בין הרמה ה לפעול בראשית המאה העשרים וקהזדמנות לנסוע במסלול רכבת הדואר שהחל

 1,500ויורד עד '  מ2,200מ מתחיל בגובה של " ק26שאורכו , המסלול. שבצפון לבין החוףתהאנדי

ארוחת צהריים בפרוייקט העצמה מקומי שמטרתו לשים .  כל זאת בנסיעה של שעתיים–מעל פני הים 

  .  את עמק סאלינס וסביבותיו על מפת התיירות

    קיטוינה בל

  

 (Mindo Cloud Forest)  מינדו–טיול ליער הגשם  - 'איום  – 17 יום

,  מיני ציפורים500-זהו טיול חובה למתעניינים בצפרות וטבע מכיוון ששמורת יער מינדו היא בית ל

אוהבי פרחים יתלהבו מהסחלבים הפורחים פרא . ושוכנת במרחק שעתיים נסיעה בלבד מקיטו

  . חזרה לקיטו.המפל הצלול שבשמורה ועוד, ביקור בחוות הסחלבים וחוות הפרפריםוכן מה, בשמורה

    קיטולינה ב

  

 (Antizana) אנטיסנההר הגעש טיול יום ל -' ב יום – 18 יום

. מ דרומית מזרחית לקיטו מתנשא הר אנטיסנה המעניק את שמו לשמורה הסובבת אותו" ק50-כ

 הציפורים –בהר מקננים הקונדורים . ו באקוודור הרביעי בגובה–'  מ5753גובה ההר הוא 

סוגים שונים של צמחייה ונופים , בשמורה גם לגונות צלולות. המפורסמות ביותר של דרום אמריקה

בסיום היום חזרה . ארוחת צהריים ארוזה כלולה במחיר. על רקע הפסגות מכוסות שלג עד, מרהיבים

  .למלון בקיטו

    קיטולינה ב

  

   בניוס- קוטופאקסי –קיטו  -' גיום  – 19 יום

כניסה לפארק הלאומי ונסיעה לאורך שדות . אמריקני עד לשסקאי-נסיעה לאורך הכביש הנופי הפאן

 לכיוון נסיעה הצהריםאחר .  קוטופקסי–באקוודור , והפעיל עדיין, הלבה עד להר הגעש השני בגובהו

  .הידועה כמרכז עליה לרגל, ניוסבבלינה . ער עננים של רכס האנדיםבאניוס דרך נוף מפלים וי

    .לינה באזור בניוס 



 

 

 

 

   קיטו-בניוס  -' דיום  – 20 יום

. מ מהעיר" ק17כמו למשל למפל מדף השטן הנמצא במרחק , חצי יום טיול רגלי בעיר או סביבותיה

לאחר ארוחת צהריים הזדמנות . ים הנסחטים מהפירות המקומייםמומלץ לטעום את המיצים המיוחד

  .  ונסיעה חזרה אל קיטו–וש באנשי המקום בני שבט סלאסאקס לפג

   קיטולינה ב

  

   -' היום  - 21 יום

  הבינלאומית לשדה התעופה לטיסה העברה 
 
  

  .נד'למעוניינים קיימת אפשרות לשייט בגלאפגוס לג
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

 
 


