
 

 

 

 
 

 
 

 טיול לפרו
 

 ימים 14

 
 ארץ האנדים והאינדיאנים –פרו 

 

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

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

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

 האינקה המרהיבות קוסקו ומאצ'ו פיצ'ו. 
 

 

 

 מסלול הטיול
 

 לימה  - 1יום 

 (, שהייתה בעבר מקום מושבו של המשנה למלך ספרד. העברה למלון.Limaהגעה ללימה  )

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

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

כלו למצוא אוצרות בו תו  (Larco Herrera)יוקרתי לרקו אררה ה . בסוף הטיול נבקר במוזיאון71 -ה

 קולומביאנית.-פרהרבים מהתקופה ה

 לינה בלימה  

 

 ארקיפה -לימה  – 2יום 

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

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

המשמש דוגמה  שעות( סיור בעיר, כולל ביקור במנזר סנטה קטלינה 3-אחר הצהרים חצי יום )כ 

כר המרכזית, הקתדרלה, בית הנזירים הישועי יאלית, המשך לכימצוינת לחיים בתקופה הקולונ

 (. הסיור מסתיים בתצפית על הרי הגעש. Yanahuara( וינאוארה )Caymaושכונות קאימה )

 לינה בארקיפה.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 קניון קולקה  - 3יום 

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

 בעולם. הוא כפול בעומקו מהגראנד קניון האמריקאי

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

בעומק הקניון מצויים מעיינות חמים ידועים בתלבושותיהם המסורתיות המקושטות והצבעוניות. 

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

(, Maca(, מקה )Picholoכגון פיצ'ולו )חקלאיות בשלל צבעים, הרי האנדים המושלגים וכפרים קטנים 

 (Yanque( וינקה )Achomaאצ'ומה )

 לינה בקולקה.  

 

 פונו - ארקיפה -קניון קולקה  - 4יום 

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

 .לראות את עופות הקונדור המרשימים של דרום אמריקה)עם קצת מזל( הקניון בו ניתן 

הוא אגם זה מ',  3,8,3בגובה של  (Titicaca)אחר הצהרים  העברה לפונו, שעל האגם טיטיקקה 

ק"מ, ומכאן שהוא גם האגם הגדול  713האגם הגבוה ביותר בעולם שניתן לשוט בו. אורכו עולה על 

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

 לינה בפונו  

 

 האיים הצפים –פונו   - 5יום 

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

. האיים נבנו על ידי בני פונו, בסמוך לעיר פרוב אגם טיטיקקה, הנמצאים באדם-ידי-מעשה מלאכותיים

של כל אחת מהן  שטחהענק, ש רפסודותלספירה, ומדובר בעצם ב 833בסביבות שנת אורו. שבט ה

 חזרה לפונו.  .כמה עשרות מטרים מרובעים

 לינה בפונו  

 

 קוסקו -חוליאקה   –פונו  – 6יום 

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

היא העיר קילומטרים בהרי האנדים.  0333האינקה. מכאן הם שלטו באימפריה שהשתרעה לאורך 

 שילוב בין בנייה אינקאית לבנייה קולוניאלית. 

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

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

(Sacsayhuaman הבנוי מהאבנים המסותתות הגדולות בעולם,  במקדש קוריקנצ'ה ,)

(Koricanchaו )( כנסית לה מרסדLa-Merced.) 

 לינה בקוסקו  



 

 

 

 

 

 

 

 

 עמק הקדוש -צ'יצ'רוס  –מאראס ומוראי  –קוסקו  – 7יום 

. לביקור באתר הניסויים החקלאים בכפר ואל הכפר מאראס, לביקור בטרסות המלח של האזור נצא

 כפר באיזור ההררי שמעל העמק, שאנשיו מפיקים ממעיין מלוח בסמוך לו כמויות אדירות של מלח.

 .Salinas de Marasמכרות המלח נקראים 

טרסות מעגליות קונצנטריות, המדמות את ההבדלים המיקרו אקלימיים השונים , מוראינבקר ב

נקרא . העמק הקדוש", עמק הנהר אורובמבההגעה ל. המאפשרים לגדל מגוון גידולי חקלאות באנדים

. הטרם הגעה לאורובמבה ק החייםוהנהר מעני ההפורייכך על שם האקלים הטוב השורר בו, האדמה 

 .  (Chincheros)נבקר בעיירה צ'ינצ'רוס. 

 לינה בעמק הקדוש  

 

 

 

 (Aguas Calientes)אגואס קלייאנטס   -   (Ollanta)אוליאנטה  – 8 יום

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

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

מוכרים וקונים מכל הרמה האנדינית וכן תיירים לרוב.  ולאחר מכן ביקור בעתיקות אויינטייטמבו, 

פוס דרך הסמטאות האינקאיות עד טיקומפלקס ארכיאולוגי חשוב מתקופת תרבות טוואנטיניסוי. 

 למצודה הצופה על הנהר אורובמבה

 (Vistadome)ההרים  על רכבת.  עלייה (Ollanta)אחר הצהרים העברה לתחנת רכבת אוליאנטה 

 .Aguas Calientesהגעה לאל העיר האבודה מאצ'ו פיצ'ו. 

   אגואס קלייאנטסלינה ב

 

 קוסקו -מצ'ו פיצ'ו   – 9 םיו

לאחר ארוחת הצהרים זמן חופשי . )כשעתיים וחצי( מצודה המדהימה -מצ'ו פיצ'וב מודרך פרטי סיור

 .העברה לקוסקולאורובמבה.  Vistadomeאחר הצהריים חזרה ברכבת . לביקור נוסף באתר

 לינה בקוסקו  

 

 קוסקו   -  11 יום

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

 San)סאן בלאס רובע האומנים במרפסות הרומנטיות של בתי הקפה והמסעדות מסביב, או ב

Blass) ,שם ישנם גלריות, בתי קפה וברים עם מוזיקה חיה 

   לינה בקוסקו



 

 

 

 

 

  ג'ונגל האמאזונס –קוסקו  - 11יום 

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

(Tambopataויציאה לעבר הלוד )אחר הצהרים יוצאים לסיור ראשון ביער. הטיול מבוסס על 'ג .

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

פרו בוצות קטנות. אזור מזרח טיולים ביום( עם מדריכים מקומיים, בק 3-0לפעילויות מהלודג' )

ממרומי האנדים אל הג'ונגלים באגן הניקוז של האמאזונס. זהו אגן הניקוז הגדול בעולם,  משתרע

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

הכוללים , יס יציאה לטיולים בג'ונגל האמאזונס(. העיר היא בסPuerto-Maldonadoפוארטו מלדונדו )

 ציפורים ובעלי חיים שונים. ייניו השונים: מגוון צמחים, הליכה ביער הגשם והיכרות עם מאפ

   לינה בלודג' בג'ונגל האמאזונס

 

  ג'ונגל האמאזונס - 12יום 

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

 *המסלול והפעילויות כפופות לשינויים בהתאם לתנאים בשטח ולהנהלת הלודג'. 

  ' בג'ונגל האמאזונסגלינה בלוד

 

 לימה  -פוראטו מלדונדו  - 13יום 

 העברה לשדה התעופה לטיסה ללימה. לאחר ההגעה העברה למלון.

 

 

 

 יציאה מלימה. – 14יום 

  העברה לשדה התעופה לטיסה הבינלאומית. 

 

    

 
 


