ברזיל ,ארגנטינה ,צ'ילה ופרו
הטיול המושלם לדרום אמריקה
 4מדינות ב 20 -ימים בלתי נשכחים
טיול המשלב יעדים וערים מהיפות בעולם .בברזיל מריו דה ז'ניירו (העיר המופלאה) .והפלא
העולמי :מפלי איגואסו .בארגנטינה ,מבואנוס איירס "פריז של דרום אמריקה" והמשך לקלפאטה
העיירה בקצה העולם שם נשוט לקרבת "הקרחון המתנפץ" פריטו מורנו ועד חבל פטגוניה
בצ'ילה ובדרומה של ארגנטינה ,הרי האנדים ,נהרות אגמים וקרחונים ,בצ'ילה נהנה מאחת
מהשמורות המבוקשות ביבשת :טורס דל פיינה .ארץ בראשית ,מישורים ,מרחבים ומפלים .ובל
נשכח את פרו וגולת הכותרת  -מאצ'ו פיצ'ו  -אחד מפלאי תבל.
טיול בקצב אחר ,טיול לערים ואתרים היפים בעולם.
נפתח בברזיל ובריו דה ז'ניירו ("העיר המופלאה") .ברזיל המדינה הגדולה ביותר בשטחה
ובאוכלוסייתה ביבשת דרום אמריקה היא תערובת עוצרת נשימה של תרבויות שנמזגו זו לזו
והשתלבו זו בזו וכל אלו בתוך שפע אדיר של אוצרות טבע מרהיבים.
נמשיך לארגנטינה ומפלי איגואסו על גבולה עם ברזיל .המפלים נחשבים בצדק רב ליפים בעולם.
ארגנטינה שכנתה הדרומית של ברזיל והמדינה השניה בגודלה ביבשת נושקת לאוקיינוס
האטלנטי במזרחה ובמערבה רכס הרי האנדים שעובר מצפון לדרום לאורך היבשת וחוצץ בינה
לבין שכנתה ,צ'ילה .נבקר בעיר הבירה "בואנוס איירס" שכתרים רבים נקשרו לה .נמשיך לאל
קאלאפטה על סף פארק הקרחונים ממנה נשוט ונצפה בפלא הטבע הלא הוא הקרחון הידוע בשם
"פריטו מורנו" – הקרחון המתנפץ.
נמשיך לצ'ילה ולאחת השמורות המבוקשות בעולם "טורס דל פיינה" בדרום צ'ילה ,בפטגוניה.
השמורה היא פארק לאומי מרהיב .צוקי גרניט וקרחוני ענק ,שלושת עמודי הגרניט הענקיים
שפרסמו את .המקום מציגים לראווה ובגאווה את עוצמתו של הטבע והדרו.
נמשיך צפונה לפרו ולאתר עוצר הנשימה ,ה"מאצ'ו פיצ'ו" ("הפסגה העתיקה") עיר שנבנתה על
ידי האינקה במרומי הרי האנדים ולא נהרסה בידי הכובש הספרדי.

עם "שי בר אילן" מבקרים במקומות הבאים:
ברזיל :ריו ,מפלי האיגואסו הצד הברזילאי
ארגנטינה :מפלי האיגואסו הצד הארגנטינאי ,בואנוס איירס ,קלפטה
צ'ילה :טורס דל פיינה ,פונטה ארנס ,האי מגדלנה
פרו :לימה ,קוסקו ,עמק אורובמבה ,מאצ'ו פיצ'ו

מסלול הטיול
 .1יום א' ,תל אביב  -ריו דה ז'נירו (ברזיל)
"שהחיינו וקיימנו ,"..היום הגדול הגיע .נמריא ,דרך יעד ביניים ,לריו דה ז'נירו ,בירתה הבלתי רשמית
של ברזיל ,הנחשבת לאחת הערים היפות בעולם בזכות מיקומה הטופוגראפי ,החופים ,המפרצים
שכונות הפאר וההרים המרשימים שבתוכה.
 .2יום ב' ,ריו דה ז'נירו ,סיור חופים
הגעה לריו בשעות הבוקר .לאחר הנחיתה נצא להכיר את העיר .נפתח בסיור בין חופיה המפורסמים
של העיר ,כולל חוף קופקבאנה הידוע בעולם כולו .נמשיך לסיור בעיר העתיקה .כמו כן ,נראה את
אצטדיון הסמבה ("סמבודרומו") בו מתקיים כל שנה "הקרנבל הגדול בעולם "...נתבונן גם באצטדיון
מאראקאנה  -מגרש הכדורגל המפורסם ביותר בעולם (בעבר 128,000 :מקומות ישיבה!).
 .3יום ג' ,ריו דה ז'נירו ,הר הקורקובאדו ,יער הגשם טיז'וקה
נעפיל בסיור ג'יפים לשמורה הנדירה על "הר הקורקובאדו" ולתצפית מרהיבה על העיר .הנוף הנשקף
מלמעלה מרהיב ביופיו ומסביר לנו מדוע ריו נחשבת לעיר כה מיוחדת .נמשיך לעבר יער הגשם
טיז'וקה ,היער האורבאני הגדול בעולם ,הנמצא בלב העיר .ביער אלפי סוגים של צומחים ובעלי חיים
אשר נמצאים רק ביער האטלנטי .ביער המון פינות חמד עם מפלים שוצפים .נסיים בביקור בשכונת
הפאבלות ,המשכנות הדלים הסוגרים סביב העיר ומטפסים ממנה מעלה אל ההרים (מותנה באישור
הרשות המקומית).
 .4יום ד' ,מפלי האיגואסו ,הצד הברזילאי
לאחר ארוחת הבוקר ניסע לנמל התעופה ונטוס אל "שמורת מפלי האיגואסו" מן הגדולים והמרהיבים
בעולם .המפלים נמצאים על גבול ברזיל – ארגנטינה .לאחר הנחיתה נתפעל ממפלי האיגואסו
בשטחה של ברזיל .נראה תמונה פנוראמית נדירה של המפלים אשר תאפשר לנו להבין איך שרשרת
המפלים בנויה לאורך מאות מטרים .בערב נמליץ לכם על מופע פולקלור.
 .5יום ה' ,מפלי האיגואסו ,הצד הארגנטינאי – בואנוס איירס (ארגנטינה)
היום נבקר במפלים שבצד הארגנטינאי .מן הצד הזה נוכל לראות את המפלים מכל כיוון אפשרי
ולהתקרב אליהם במידה רבה .לאחר שנצפה בשני הצדדים ,אתם תקבעו היום איזה צד של המפלים
האדירים הללו מדהים יותר! בתום הביקור ניסע לשדה התעופה ונטוס לבואנוס איירס ,בירת
ארגנטינה ,המכונה "פריז של דרום אמריקה".
 .6יום ו' ,בואנוס איירס :עיר ארמונות וככרות ,פתחו של נהר אדיר ורובע אומנים
היום נטייל בעיר המונה יותר מ 10-מיליון תושבים .נתפעל מהשדרות הרחבות המקושטות בעצים
ופרחים ,הכיכרות המפוארים עם ארמון הנשיאות ,ארמון הקונגרס ,בית הכנסת המרשים ,בנין
האופרה ,היכל המשפט עליו מתנוססים לוחות הברית אשר מהם הוענקו לעולם חוקים ומוסר,
איצטדיון הכדורגל וכמובן הרובע היהודי בו חיים עדיין רבבות משפחות ,בתי ספר יהודיים ועשרות
בתי כנסת .נערוך טקס יזכור ע"י שרידי השגרירות שנפגעו בה רבים ונסיים ברובע המפורסם
פאלרמו ,עיר הגנים היפים .נבקר בשכונה הציורית "לה בוקה" מעוזם של מהגרים איטלקים ובית
הקברות המפואר "ריקולטה" .לא נפסח גם על מדרחוב "פלורידה" המפורסם ובו בית הכל-בו הענק
"גלריה פאסיפיקו" .הכנות לשבת .קבלת שבת וסעודת שבת.

 .7שבת ,בואנוס איירס
לאחר התפילה נצא לטיול רגלי באזור המלון.
בערב :מומלץ "מופע טנגו" ארגנטיני מיוחד המפורסם בעולם.
 .8יום א' ,בואנוס איירס  -קאלאפטה ,מרחבי גבול "ארץ האש" ,קרחון פריטו מורנו
היום נטוס אל מרחבי הפאמפאס בפאטגוניה .ננחת בע"ה בעיירה קאלאפטה ,השוכנת על גדות אגם
ארגנטינה ,גבול "ארץ האש" .היא נחשבת ל "סוף העולם " התרבותי בדרום כדור הארץ .לאחר
הנחיתה נטייל באזור אגם ארגנטינה ,בו שוכן בכבוד :קרחון פעיל ומופלא" :הקרחון המתנפץ" "פריטו-
מורנו" שמתנשא לגובה של  70מ' מעל פני האגם .רוחבו  5קילומטרים! לעיתים קרובות מתנתקים
מהקרחון גושי קרח הנופלים לאגם ב"קולות מים רבים ,אדירים "...נטייל בין נופי התצפיות השונות,
ונלמד על הפלא העולמי המושך אליו מבקרים מכל העולם .אחת למספר שנים הגושים סוכרים הנהר
וגורמים למפץ אדיר .נשוט על פני האגם הגדול.
 .9יום ב' ,אל קאלאפאטה – טורס דל פיינה (צ'ילה)
היום נחצה את הגבול בין ארגנטינה לצ‘ילה בנסיעה נינוחה במישורי פטגוניה .בקרבתנו חוות ראשי
בקר וצאן ,שיפולי הרי האנדים ,עיירות מבודדות ובצהריים נגיע לשמורה טורס דל פיינה .השמורה,
 200קמ"ר של אתרי נוף וטבע מרחבים של בעלי חיים כגון וויאנקו ואלפקה ,בעלי כנף מן הגדולים
בעולם כגון הקונדור ,צוקים מושלגים ,קרחוני קרח ,מפלי מים ועוד .נטייל בשמורת הטבע המפורסמת
ביותר בקרב תיירים רבים המגיעים אליה לטייל ברכב וברגל ונתפעל מתופעות הטבע הקסומות.
 .10יום ג' ,טורס דל פיינה  -פונטה ארנס
לאחר ארוחת הבוקר ,ניפרד משמורת הטבע וניסע לפונטה ארנס ,העיר הדרומית ביותר בצ'ילה.
העיר השוכנת לחופי מיצר מגלן ,נחשבת לבירת פטגוניה הצ´ילאנית.
 .11יום ד' ,פונטה ארנס ,שיט לאי מגדלנה
היום ניסע אל הסירה הממתינה עבורנו לשייט לאי מגדלנה המוכרז כשמורת טבע ל120,000
פינגווינים כ 1000 -אריות ים ,פילי ים ,דולפין אוסטרלי קורמורנים ועוד ...נרד לסיור ואינטראקציה עם
הפינגווינים .בתום הסיור נשוב לעיר פונטה ארנס נבקר באתריה החשובים ובשוק הפתוח (הכל תלוי
באינדיאנים)...
 .12יום ה' ,פונטה ארנס – סנטיאגו דה צ'ילה  -לימה (פרו)
היום ניסע לעבר שדה התעופה ונטוס ללימה דרך סנטיאגו בירתה של צ'ילה .לאחר הנחיתה ,נצא
לארוחת הערב .נחזור לשדה התעופה ונטוס ללימה ,בירת פרו .הממוקמת על חופו של האוקיאנוס
השקט.
 .13יום ו' ,לימה
לאחר ארוחת הבוקר נערוך היכרות מעמיקה ומרשימה בעיר .נבקר ב"פארק רבין" הוקרה לישראל
ולרבין שפסל בדמותו נמצא בפארק .נמשיך למוזיאון הזהב המציג אינספור דוגמאות של אוספים וזהב
טרום התקופה הספרדית .תכשיטים ,מסכות ,כלי חרס ,פסלים וחפצים מתרבויות פרו השונות.
במוזיאון גם אוסף טקסטיל וכלי נשק מכל העולם .נבקר במוזיאון האינקוויזיציה .נבקר ב"פלאסה
מאיו" בה שוכנים ארמון הנשיאות ,הקתדראלה המרשימה ,העירייה ומשם לפלאזה סן מרטין
והרחובות הקולוניאליים המרשימים .בתום הסיור נחזור למלון .הכנות לשבת .ארוחת שבת.
 .14שבת ,לימה
תפילה וסעודה בקהילה היהודית .לאחר התפילה נצא לטיול רגלי ברובע העשיר באזור הקהילה
היהודית .נהנה משבת מנוחה ,טיול באזור מפורסם וכל זה באווירת שבת מבורכת.

 .15יום א' ,לימה – קוסקו  -עמק אורובמבה
הבוקר נטוס לקוסקו ,עיר בת  380,000תושבים ,השוכנת בגובה  3,326מ' מעל פני הים.
בירת הקסם של הרי האנדים .מיד עם הגיענו נהנה ממראות העיר ומהתצפיות ונרד לעמק המבורך
עמק אורובמבה  -שהיה מקודש לאינדיאנים בני ממלכת האינקה .נבקר בחוות לאמות ואלפאקות
 Awana Kanchaונהנה בשוק האינדיאני המיוחד בפיסאק .נמשיך לתצפיות בלתי נשכחות בהרי
האנדים ובעמק .בלילה נלון במלון נעים במיוחד בחיק הטבע  .בעמק ובהר "מאצ'ו פיצ'ו" אין ולא היו
מעולם בעיות גבהים.
 .16יום ב' ,עמק אורובמבה ,מאצ'ו-פיצ'ו :אחד מ"פלאי תבל" ותצפיות קסומות
יום מרתק לפנינו ואחד משיאי הטיול .ניסע ברכבת המיוחדת בנופים מדהימים ל"מאצ'ו פיצ'ו" – העיר
האבודה שננטשה ע"י בני האינקה מבלי שנתגלתה ע"י הכובשים הספרדים .העיר נחשפה בשנת
 1911ע"י החוקר חירם בינגהאם .נטייל בשוק האינדיאני הענק ,בעיירה" :אגואה קאליאנטה" ונתפעל
מיערות הגשם והצמחייה המיוחדת .בתום הביקור נחזור למלוננו.
 .17יום ג' ,עמק אורובמבה  -קוסקו
לאחר ארוחת הבוקר ,ניסע לביקור בלתי נשכח בכפר אינדיאני מתקופת האינקה (.)Ollantaytambo
בתום הביקור ניסע לקוסקו .בערב ,נוכל לצאת למופע "הרי האנדים".
 .18-20ימים ד'-ו' ,קוסקו – לימה – תל אביב
בבוקר נערוך סיור רגלי במרכז העיר של קוסקו .נטייל בין הכיכרות המרשימות ,הארמונות וההיכלות
המקומיים ועוד .תם ונשלם טיולינו בדרום אמריקה .נטוס ללימה ומשם דרך אירופה הביתה .נחיתה
בארץ ביום שישי לפנות בוקר היום ה.20-

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
טיול

תאריך יציאה
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20/11/2022

תאריך נחיתה משך הטיול מחיר לאדם תוספת ליחיד
09/12/2022

 20ימים

$8390

$1520

מחיר הטיול כולל
 טיסות בינלאומיות וטיסות פנים ,מיסי נמל בינלאומיים.
 בתי מלון מדרגה ראשונה ותיירות טובה.
 חצי פנסיון כשר  +אפשרות להכנת כריכים לצהריים.
 אוטובוס תיירים נוח וממוזג לביצוע תכניות הטיול.
 סיורים וכניסות לאתרים כמצוין בתכנית.
 טיפים לנותני שירותים בחו"ל
 מדריך מקצועי מצוות "שי בר אילן".
 מדריכים מקומיים דוברי אנגלית לפי הצורך.
המחיר אינו כולל
 טיפ למדריך הישראלי (מקובל לתת  $5לאדם לכל יום טיול).
 ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען
 מופעים אשר לא כלולים בתכנית.
 הוצאות בעלות אופי אישי.
 כל מה שלא צוין בסעיף "מחיר הטיול כולל".

הדרכה
אבי פלדמן

הערות

חשוב לדעת
 מחיר הטיול מבוסס על מינימום של  25נוסעים משלמים.
 בכל מקרה של שינוי ,ביטול או תקלה הקשורה לטיסות ,לשיט או לתעבורה תחול האחריות
על חברת התעופה או התעבורה.
 יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות פנימיות וסיבות אובייקטיביות אחרות.
 בצוע הטיול כפוף לתנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט
www.shaibarilan.co.il
 יש לוודא שהדרכון בתוקף ל 6-חודשים לפחות.
תנאי תשלום
 בעת הרשמה – $300לאדם.
 עד  35יום לפני היציאה – גמר תשלום.
דמי ביטול
 עד  30ימי עבודה* לפני יציאת הטיול יחויב הנוסע ב $47-דמי רישום בלבד
 29-14 ימי עבודה* לפני היציאה יחויב הנוסע ב 50%-משווי הטיול
 13-8 ימי עבודה* לפני היציאה יחויב הנוסע ב 75%-משווי הטיול
 מ 7-ימי עבודה* לפני יציאת הטיול עד למועד היציאה יחויב הנוסע בכל מחיר הטיול כולל כל
העלויות הנלוות
במידה וכורטסו טיסות כלשהן או נקנו שירותים נוספים (ויזה ,למשל) יתווספו מחיריהן לדמי
הביטול הנקובים
* ימי שישי ושבת ,ימי חג וחול המועד בארץ ,ימי א‘ וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה.
הערת קורונה:
בשל המצב הרגיש בעקבות התפרצות נגיף קורונה ,החזר מלא על התשלומים במקרה של ביטול
בעקבות התפרצות קורונה במדינת היעד המלווה באזהרה של משרד הבריאות.

