גואטמלה ומקסיקו
 19יום
שילוב מנצח של תרבות ונוף אנושי עם טבע פורץ גבולות
את טיולינו נפתח בגוואטמלה ,הרביעית בגודלה במרכז אמריקה ,בעלת נופים ירוקים מקסימים,
מהרי געש פעילים ומפלאי טבע מדהימים כדוגמת טיקאל ,האתר המרהיב ביופיו והבולט מכולם
בו נוכל לראות את הפירמידות הגבוהות שמתנשאות מעל לצמרות הג'ונגל הפראי שמסביב.
באגם אטיטלן על כפריו המעניינים ,נפגוש את תרבות המאיה העתיקה במלוא תפארתה .נחצה
את הגבול מקסיקו ,המדינה הגדולה ביותר במרכז אמריקה ,ארץ התרבויות האינדיאניות ,ארצם
של בני המאיה ,האצטקים ,האולמקים והטולטקים ,שהיו שם לפני אלפי שנים והותירו לנו,
המטיילים ,מבנים ארכיאולוגיים עוצרי נשימה ,מפוארים ומלאי הוד ,כולל פירמידות מהגדולות
בעולם שהוכרזו כאתרי מורשת עולמית .מקסיקו היא ארץ של ניגודים ויש בה הכול מהכול:
מדבריות חמים ,יבשים וצחיחים ,הרי געש מושלגים ,ג'ונגלים טרופיים ויערות גשם ,חופי זהב
מסמאים בלובנם  .לא קשה להבין מדוע נלחמו כובשים רבים על הארץ המופלאה והיפהפייה הזו
וחמדו את אוצרותיה .עולם הניגודים הצבעוני והתוסס הזה ,ממשיך בכפרי הילידים והעיירות
הציוריות ,דרך ערי האדריכלות הקולוניאלית כלילות היופי ,ועד לשווקים הססגוניים ואתרי
התיירות הנוצצים כמו אקפולקו או קנקון.

עם "שי בר אילן" מבקרים במקומות הבאים:
גווטאמלה :גווטאמלה סיטי ,טיקאל ,אטיטלן ,שוק צ‘יצ‘יקסטננגו ,אנטיגואה
מקסיקו :מקסיקו סיטי ,סן קריסטובל ,וילהרמוסה ,מרידה ,קנקון

מסלול הטיול
 .1יום א' ,תל אביב  -יעד ביניים – גווטאמלה סיטי
נפגש בנתב"ג ונמריא דרך יעד ביניים לגווטאמלה סיטי ,בירתה של גווטאמלה .לאחר הנחיתה,
העברה לבית המלון.
 .2יום ב' ,גווטאמלה סיטי – פלורס ,טיקאל
היום ניסע לשדה התעופה ונטוס לפלורס שבאזור אל רמטה .לאחר הנחיתה ,ניסע לביקור בטיקאל,
עיר המאיה העתיקה והחשובה ביותר בזכות מבניה המונומנטליים ,השוכנת במעמקי הג'ונגל .אלפי
מבנים עוצרי נשימה ,שרידי העיר המפוארת שהוקמה בסביבות  700לפנה"ס ,וננטשה באורח
מסתורי  1600שנה מאוחר יותר .ייחודו של האתר הוא בחיי הג'ונגל העשירים ובו כ 300-מיני
ציפורים ,קופים ,עכבישי ענק ,מיני יונקים וזוחלים רבים ,ואינספור סוגי צמחייה מרהיבים .פירוש השם
טיקאל בשפת ה מאיה המקומית ,היא "עיר הקולות" שכן גם הקולות של החיות נשמעות מעל וגם
בשל המבנים המיוחדים שנבנו בצורה אדריכלית מתוחכמת ומעניינת.
 .3יום ג' ,פלורס – גווטאמלה סיטי – אגם "אטיטלן"
היום נטוס לגווטאמלה סיטי .לאחר הנחיתה ,נסייר בגווטאמלה סיטי .נבקר במרכז ההיסטורי של
העיר ונראה את הארמון הלאומי המשמש מוזיאון וכמו כן את ארמון הנשיאות .נגיע לכיכר ישראל
ולשוק המרכזי .נשים פעמינו לעבר פאנחצ'ל ,עיירה השוכנת על גדות אגם אטיטלן.
 .4יום ד' ,שמורת הטבע אטיטלן ,אגם "אטיטלן" ,סנטיאגו אטיטלן
הבוקר נבקר בשמורת הטבע אטיטלן המדהים ביופיו .נראה את האגם בצבעי כחול טורקיז ,את
הכפרים והרי הגעש שמסביב .נראה נחלים ומפלים ,בעלי חיים רבים וחוות פרפרים אחת ובה צמחים
מכל הסוגים ,פרחים מכל הצבעים והמון פרפרים מדהימים ביופיים .נמשיך למספר כפרים המקיפים
את האגם .תושבי הכפרים הם בני שלושה שבטים שכולם צאצאים של בני המאיה .אל הכפרים נגיע
בסירה .נשוט באגם אטיטלן הנחשב לאגם העמוק ביותר במרכז אמריקה ,מוקף מדרונות תלולים
ומדרום לו שוכנים שלושה הרי געש  -אטיטלן ( ,)Atitlánסן פדרו ( )San Pedroוטולימן (.)Tolimán
הכפר המקסים ,סנטיאגו אטיטלן ,הוא הגדול בכפרים המקיפים את האגם .נטייל בסמטאות הכפר
ונבקר בשוק המקומי .נראה את בני הכפר הלבושים בלבוש מסורתי צבעוני ומרשים.
 .5יום ה' ,פנאחצ'ל ,שוק צ‘יצ‘יקסטננגו  -אנטיגואה
היום נמשיך לביקור בעיירה הציורית צ‘יצ‘יקסטננגו .נטייל ברחובות מרוצפי האבן עם העבר
הקולוניאלי .נבקר בשוק גואטמלי אמיתי ואחד הגדולים במדינה ובו מוכרים עבודות יד ,מסיכות עץ,
כיסויי מיטה רקומים ועוד .בנוסף ניתן לראות במרכז הכפר שוק ירקות ,פירות ,פרחים ,חיות ,בדים
ועוד .נמשיך לאנטיגואה אשר הוכרזה ב 1979-כאתר מורשת עולמית על ידי אונסק"ו.
 .6יום ו' ,אנטיגואה ,הר הגעש פאקאייה ,כפר סן פליפה דה חסוס ,חוות קפה
לאחר ארוחת הבוקר ניסע לעבר שדרת הרי הגעש המזדקרת ממערב .נטייל באזור הר הגעש הפעיל
פאקאייה ונצא ברכבי שטח לתצפית לעבר הלוע הפעיל .העלייה בשטח מותנתי במצב מזג האוויר
והפעילות הגעשית בהר .נמשיך לביקור בכפר סאן פליפה דה חסוס .בכפר נבקר בחוות קפה ונלמד
על תולדות הקפה ותהליך ההכנה שלו .בתום הסיור ,ניסע למלוננו ונתחיל בהכנות לשבת.

 .7שבת ,אנטיגואה
אחרי תפילה וארוחת בוקר נצא לסיורים רגליים בעיר הקולוניאלית הציורית ,מהיפות בעולם .העיר
שוכנת בין  3הרי געש עצומים .העיר ההיסטורית מפורסמת בזכות האדריכלות הקולוניאלית
המאפיינת את רחובותיה הצרים ,בתיה הייחודיים ורבי הצבעים וכן מבנים היסטוריים שהשתמרו
בצורה מצוינת.
 .8יום א‘ ,אנטיגואה – גווטאמלה סיטי  -מקסיקו סיטי
לאחר ארוחת הבוקר ,נשים פעמינו לשדה התעופה שבגווטאמלה סיטי ונטוס למקסיקו סיטי ,בירת
האימפריה האצטקית הענקית .אחת מהערים הגדולות והמיוחדות בעולם .לאחר הנחיתה ,נטייל
במרכזה של מקסיקו סיטי .עיר מרתקת ותוססת .נבקר בכיכר הגדולה "הסוקאלו" ,ליבה של מרכז
היסטורי במקסיקו .נמשיך לארמון הלאומי המכיל גם ציורי קיר מפורסמים של גדול ציירי מקסיקו,
דייגו ריברה .נתרשם מארמונות השלטון ,ואזור האוניברסיטה.
 .9יום ב‘ ,מקסיקו סיטי
לאחר ארוחת הבוקר נבקר במוזיאון לאנתרופולגיה ובו אוסף עצום ומרשים של פריטים ארכיאולוגיים
חשובים מהמורשת הפרה-קולומביאנית של מקסיקו ,כמו אבן השמש ופסל אצטקי מהמאה ה 16-של
שוצ'יפילי .ניסע לכיכר גריבאלדי שצלילי הנגנים שלה ( )Mariachisהמפורסמים בעולם ,ממלאים
אותה מכל עבר .נצטרף לשמחה ונהנה מהאווירה והניגונים ומבתי הקפה.
 .10יום ג‘ ,מקסיקו סיטי ,עולם הפירמידות :טאוטיהואקאן
יום טיול באתר הפירמידות טאוטיוואקאן -מרכז התרבות הקולומביאנית (מאות  1-7לספירה) .נבקר
במקדש "נחש הנוצות" -קצאלקואטל ,ובפירמידות השמש והירח ,עליהן נוכל לטפס .נבקר במצודה
ובאזור מגורי כהני הדת והשליטים .נתרשם ממרכז הדתות ,גואדלופ ,הנחשב מקודש ביותר
באמריקה הלטינית ,עקב דו קיום מוזר בין הקתוליקה שהרגה בהם ורדפה אותם בעבר לבין פנתיאון
אינדיאני אלילי ...אולי ישכנו דתות באחווה בעולם .יתכן?
 .11יום ד' ,מקסיקו סיטי – ווילה הרמוזה ,פלנקה
לאחר ארוחת הבוקר ניסע לשדה התעופה ונטוס לווילה הרמוזה .לאחר הנחיתה ,נשים פעמינו
לפלנקה העתיקה שבמדינת צ'יאפס ,שנחשבת לאחד מאתרי העתיקות היפים והמסתוריים ביותר
במקסיקו כולה .מיקומה של העיר הוא אחת הסיבות לכך :העיר העתיקה התקיימה באלף הראשון
לספירה ואחריו כוסתה כליל בידי הג'ונגל ,ששלח את שורשיו הארוכים והעלים את מבניה
המונומנטליים בתוך סבך ירוק ופראי .העיר השתרעה על פני יותר משישים קילומטר רבוע ,ורק חלק
קטן יחסית ממנה ,כ 35-מבנים ,נחשפו ממעטה היער .השאר עדיין ממתינים חבויים במעבה הג'ונגל.
סיבה נוספת לפופולאריות של פלנקה היא ההשתמרות יוצאת הדופן של מבניה .מרשים במיוחד הוא
מקדש הכתובות  (Temple of Inscriptions),הגבוה בין מבני פלנקה ,בו נמצאת הקריפטה של
המלך פאקאל מהמאה השביעית לספירה.
 .12יום ה' ,פלנקה – המפלים אגווה אסול ומיסולי – סן קריסטובל ,חבל צ'יאפס
לאחר ארוחת הבוקר נבקר במפלי אקווה אסול ובמפלי מיסולי .בתום הביקור ניסע לסן קריסטובל.
עם ההגעה ,נטייל בסן קריסטובל" ,העיר הלבנה" ,שנטועה בגובה של כ 2,200-מ' .נבקר במרכזה
של העיר ,שנחשבת למרכז סופרים ,אומנים ומשוררים .נסייר בשוק של סן קריסטובל .ניתן לראות
כאן עבודות יד ,אריגה ורקמה מהיפות במקסיקו.
 .13יום ו' ,סן קריסטובל  ,כפרי האינדיאנים ,מפלי אל צ'יפלון
יום טיול מרתק בכפרים האינדיאנים שבחבל צ'יאפס .נבקר בסאן חואן צ'אמולה ובכפרים נוספים.
נצפה בתושבים המקומיים המקיימים אורח חיים מסורתי וטקסים עתיקים ,כשהם לבושים בבגדי
המקום הצבעוניים .נמשיך לביקור במפלי אל צ'יפלון ,מפל מרשים ,הנופל מגובה של  120מטר ויוצר
לגונות יפיפיות עם מפלים יותר קטנים .בתום הסיור ,נחזור למלוננו ונתארגן לשבת .ארוחת שבת.

 .14שבת ,סן קריסטובל
לאחר תפילה וארוחת שבת נצא לטייל באזור המלון.
 .15א' ,סן קריסטובל ,קניון הסומידרו  -מרידה
לאחר ארוחת הבוקר ,ניסע אל ערוץ הסומידרו .נשוט בתוך הקניון המדהים ,שמצוקיו הענקיים מגיעים
עד לגובה של קילומטר ונמצאים משני צדי הנהר ,ונצפה בבעלי החיים במקום  -תנינים ,ציפורים
אקזוטיות ועוד .בתום הביקור ניסע לשדה התעופה בטוקסטלה גויטירז ,בירת חבל צ'אפס במקסיקו
ונטוס למרידה ,המכונה "העיר הלבנה".
 .16יום ב' ,מרידה ,אושמאל
היום נערוך סיור בעיר אשר נוסדה בשנת  1542על חורבותיה של העיר מאיה עתיקה ,והייתה מרכז
חשוב לייצור בדים .עד היום נחשבת מרידה לאחד המקומות הטובים ביותר לקניית ערסלים! .לא
רחוק ממרידה נמצאת עיר המאיה אושמאל שבה מבנים מרשימים הבנויים בסגנונות אדריכליים
שונים ,ובהם פירמידת הקוסם ומגרש משחקי הכדור.
 .17יום ג' ,מרידה – צ'יצ'ן איצ'ה  -קנקון
היום ניסע לביקור באתר צ'יצ'ן איצ'ה ,שניצב על הכביש בין מרידה לקנקון .זהו אחד האתרים
הארכיאולוגיים החשובים ביותר במקסיקו ,והפופולרי ביותר מבין אתרי המאיה במדינה .העיר
העצומה שהיוותה מרכז חשוב באזור יוקטן ,התחילה כעיר של תרבות המאיה ,אך החלק המאוחר
יותר שלה כבר נבנה בהשפעת תרבות הטולטק .את השילוב של שני הסגנונות ניתן לראות בפירמידה
הגדולה ,אל קסטיו ,בה נמצא מקדש קוקולקן  .מכל צד מטפסות לראשה  365מדרגות ,כמספר
הימים בשנה הסולרית .מאחורי הפירמידה משתרעת רחבה ענקית למשחקי כדור עם קירות אבן.
המשחק היה מעין שילוב בין כדורגל לכדורסל עם קבוצות בנות שבעה שחקנים ,וכסל שימשה טבעת
אבן מעוטרת התלויה בגובה שבעה מטרים .נבקר באיקיל סנוטה ,שם נראה בולען שנפער בסלע,
המוצף בחלקו במי תהום .בתום הביקור ניסע לקנקון.
 .18-19ימים ד'-ה' ,קנקון  -יעד ביניים  -תל אביב
במידה והזמן יאפשר (מותנה בזמני הטיסות חזרה לארץ) ,נערוך סיור פנורמי בעיר.
תם ונשלם טיולינו .עמוסי חוויות ניסע לנמל התעופה ונטוס חזרה לארץ .נחיתה ביום ה.19 -


המעוניינים יוכלו להוסיף חבילת נופש בקאנקון הכוללת  4לילות בבית מלון  4 +ארוחות
ערב כשרות.

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
קוד טיול

תאריך יציאה

תאריך
נחיתה

תוספת חבילת
אדם
משך הטיול
בחדר זוגי ליחיד בחדר קאנקון

10/03/2022 20/02/2022 SMXG2002

 19יום

$5980

$1630

$765

01/09/2022 14/08/2022 SMXG1408

 19יום

$5980

$1630

$765

15/12/2022 27/11/2022 SMXG2711

 19יום

$5980

$1630

$765

הדרכה
אבי פלדמן

שמעון עטר

הערות

מחיר הטיול כולל
 טיסות בין לאומיות הלוך ושוב וטיסות פנים
 מיסי נמל ודלק נכון לתאריך 1/8/21
 בתי מלון :אכסון בבתי מלון תיירות טובה ו/או דרגה ראשונה
 חצי פנסיון :ארוחת בוקר כשרה וארוחת ערב חמה  +מצרכים להכנת כריכים לצהריים.
 אוטובוס תיירים נוח ממוזג לביצוע תכנית הטיול
 סיורים בהתאם לתוכנית הטיול
 מדריך מקומי דובר אנגלית
 דמי כניסה לאתרים השונים המופיעים בתוכנית הטיול
 מדריך מצוות שי בר אילן
 טיפים לנותני השירות בחו"ל
המחיר אינו כולל
 ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען
 הוצאות בעלות אופי אישי
 טיפ למדריך הישראלי (מקובל  $5לאדם לכל יום טיול)
 מופעים שלא כלולים בתכנית
 הוצאות בעלות אופי אישי
 כל מה שלא צוין בסעיף "המחיר כולל"
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.

