אקוודור ,איי גלפאגוס וקולומביה
 22יום

הרפובליקה של אקוודור  ,על חוף האוקיינוס השקט משתרעת משני צדי קו המשווה שגם נתן לה
את שמה .בצפונה קולומביה ובמזרחה ודרומה פרו .בלב האוקיינוס היא כוללת את האי
המפורסם גלפאגוס שגם הוא נכלל בשטחה .המדינה כוללת שלושה אזורים עיקריים .ה"קוסטה"
– אזור החוף במערב ובו מרוכזת מרבית האוכלוסייה .ה"סיירה" – אזור ההר במרכז
ו"אוריינטה" חלקה המזרחי של המדינה שמצוי באגן הניקוז של נהר האמזונס ,מכוסה בצמחיה
עבותה וצפופה ומיושב בדלילות בעיקר על ידי שבטים אינדיאנים עתיקים .העושר הטבעי המרוכז
בחלקיה השונים והמרחקים הקצרים ביניהם מרתקים אליה רבבות מטיילים וחובבי טבע
והיסטוריה.
איי גלפאגוס הם קבוצה של איים געשיים (הרי געש שעלו מעל גובה פני הים) אשר קנו את
מעמדם בעולם בעיקר בעקבות מחקריו של צ'ארלס דארווין בגיבוש תאוריית האבולוציה
והברירה הטבעית .באיים מגוון נרחב של בעלי חיים נדירים ועובדת היותם "ידידותיים"
למבקרים מושכת עוד ועוד מטיילים להגיע ולהתרשם ממראה עיניהם ..פני הנוף הפראי ,שפע
בעלי החיים הנדירים וזרמי הים המקשים על התנועה אל האיים – סייעו לחיזוק מעמדם כמקום
נדיר ומיוחד .מי שנתן לאיים את שמם הם דווקא הצבים הענקיים שהשריון על גבם נראה דומה
לאוכף ובספרדית "אוכף" הוא "גלפאגוס".....
קולומביה ,היא המדינה ה 26-בגודלה בעולם והרביעית בגודלה בקרב מדינות דרום אמריקה .זו
פנינת תרבות וטבע ,שכמעט ואינה נמצאת על מפת התיירות העולמית ,אך קסמה הגדול נובע
מהגיוון של נופים וגיוון אתני .המערכת הממושכת והמורכבת בין צאצאי השבטים המקוריים ,
הקולוניאלים הספרדיים ,עבדים אפריקאיים ומהגרים מהמאה ה 20-מאירופה ומהמזרח התיכון ,
יצרו מסורת תרבותית עתיקה ובעלת עניין רב .הגיוון הגאוגרפי השפיע על התרבות ומראשית
התפתחותה היו המרכזים הגדולים ,כך גם הערים הקולוניאליות העתיקות והערים של היום,
ממוקמים ברמות שבין פסגות האנדים וערי הנמל  -לאורך החופים .בין ההרים ,ביניהם הרי געש
פעילים ,שפע של עיירות קטנות וכפרים חקלאיים וציוריים .בקולומביה יש שטחים גדולים של יער
גשם אמזוני ,שאתרים ארכיאולוגים של תרבויות אינדיאניות קדומות ומסתוריות חבויים בהם .
הוסיפו לכל אלה מרחבים טרופיים ירוקים ורצועות חוף זהובות על חופי האוקיינוס השקט ועל
חופי הים הקריבי.

עם "שי בר אילן" מבקרים במקומות הבאים:
אקוודור :קיטו ,הג'ונגל האמזוני ,בניוס ,איי גלפגוס
קולומביה :בוגוטה ,לגונה גואטביטה ,וייה דה לייבה ,זיפאקוירה ,מדיין ,גווטאפה ,קרטחנה,
איי רוסאריו

מסלול הטיול
 .1יום ב' ,תל אביב  -קיטו
פגישה בנתב"ג ויציאה בטיסה דרך יעד ביניים לקיטו בירת אקוודור .קיטו ,היא ללא ספק העיר היפה
ביותר בדרום אמריקה .היא ממוקמת בגובה של  2850מ‘ מעל פני הים 22 ,ק"מ מקו המשווה ונהנית
מאקלים אביבי נהדר ומנוף מרהיב סביב .בנוף שולטים ההרים ,ומספר הרי געש מושלגים
המתנשאים כזקיפים במרחק; העיר עצמה יושבת למרגלות רוקו פאצ‘ינצ‘ה בגובה  4700מ‘ .מבחינה
אדריכלית ,יש בקיטו אוצרות קולוניאליים לרוב ,והבנייה המודרנית בעיר העתיקה נתונה לפיקוח
קפדני מאז  , 1978אז כלל אונסק"ו את קיטו ברשימת מורשת העולם .לאחר הנחיתה ,העברה לבית
המלון.
 .2-3ימים ג'-ד' ,הג'ונגל האמזוני
לאחר ארוחת הבוקר נצא ליומיים מרתקים בג'ונגל האמזוני של אקוודור ,ביערות ראשוניים שעדיין
שומרים על קסם ועל פראות של יער שלא נפגע (בניגוד לאזורים אחרים באמריקה הלטינית) .נטייל
ברגל ונשוט בקאנו בנהר הנאפו ,נכיר את מפלסי היער ואת מגוון בעלי החיים הייחודיים לאזור.
 .4יום ה' ,הג'ונגל האמזוני – בניוס
הבוקר נטייל ביער עם מדריך מקומי ונכיר מקרוב את עולם הצמחים ,החרקים והציפורים החיים
בג'ונגל .נמשיך לבניוס גבוה מעל אגן נהר פסטזה ( .)Pestazaהאזור שופע מפלי מים ,סחלבים ונוף
ציורי .נרד אל המפל הענק "מפל השטן" .ונמשיך למלון המיוחד בבניוס.
 .5יום ו' ,בניוס – קיטו
נצא אל הר הגעש קוטופקסי .זהו ההר השני בגובהו באקוודור ,מגיע לרום של קרוב ל 5,900-מטרים.
זהו הר געש מושלג יפיפה בצורת חרוט כמעט מושלם אשר נוהג "לעשן" לעתים רחוקות .זהו ההר
השני הכי גבוה באקוודור ) (5897מטר )והפארק הלאומי הכי פופלרי ובעל הכי הרבה מבקרים
באקוודור( חוץ מגלפאגוס .ההר נמצא בסופה של שדירת הרי הגעש של אקוודור ,סדרה של תשע
פסגות וולקניות רצופות עמקים מוריקים מלבלבים ,כפרים חקלאיים ואגמים כחולים .בתום הביקור
בפארק קוטופקסי נמשיך בדרכינו אל קיטו.
נגיע למלון ונתכונן לשבת.
 .6שבת ,קיטו
לאחר התפילה וסעודת שבת נצא לטיול רגלי באזור המלון ,הפארק והגן הבוטני.

 .7יום א' ,קיטו – העיר העתיקה ומוזיאון קו המשווה
העיר העתיקה של קיטו ששוקמה בשנים האחרונות והפכה ליותר בטוחה והרבה יותר נקייה ,היא
אחד מהמקומות התיירותיים עם אתרים והיסטוריה שלא מביישת מדינות באירופה הקלאסית .עם
האתרים החשובים בעיר נמנים מונאסטריו דה סן פרנסיסקו מהמאה ה ,16-הכנסייה העתיקה ביותר
באקוודור; הקתדרלה הסגפנית מהמאה ה ;16-סמטת לה רונדה שהשתמרה היטב ,אף היא
מהתקופה הקולוניאלית; ואל פאנסיו הגבעה שנשקף ממנה נוף מרהיב של העיר העתיקה ,וניצב בה
פסל ענק של מריה הקדושה מקיטו .יש בעיר כמה מוזיאונים מעניינים ,כנסיות קולוניאליות וכיכרות
מרשימות וגם שוק אינדיאני קטן פתוח ,למרגלות אל פאנסיו .מקום בו עובר קו המשווהMuseo ( ,
 )Etnográfico Mitad del Mundoמוזיאון אמצע העולם הוא אחת האטרקציות המומלצות לביקור
באזור קיטו .המוזיאון כולל הצגת המסורת האינדיאנית של אקוודור ,מבנים אותנטיים ,טוטמים
ופסלים וכן הסבר מדעי להשפעות השמש וכוח המשיכה באזור זה.
 .8-10ימים ב'-ד' ,איי הגלאפגוס
היום נטוס לאיי גלפאגוס ונצא לשייט בספינה מפוארת  .Galapagos Legendאיי גלפאגוס ,אחד
משבעת פלאי תבל .שרשרת איים וולקנים אלו נחשבים בצדק לגן חיות נטול כלובים הגדול בעולם.
צבי ענק ,אריות ים ,איגואנות ימיות ,ציפורים כחולות רגליים ,מנהרות לבה ,מכתשים ,חופים לבנים,
אתרי צלילה מרהיבים ועוד הם רק חלק ממה שיש לפארק הלאומי גלפאגוס להציע למבקר בו .באיים
אין מגוון ביולוגי עצום אך יש בהם מגוון מרשים מאוד בעל מאפיינים היחודיים רק להם (כמו למשל
פינגווינים בקו המשווה) .בשל העובדה שבעלי החיים במקום חיו מאות אלפי שנים ללא טורפים ,הם
חסרי כל פחד ,מה שמקל על המבקרים באיי גלפאגוס להתבונן בהם ללא עזרת משקפת ולצלמם
מבלי שהם יברחו.
 .11יום ה' ,גלפאגוס  -קיטו  -בוגוטה
תם ונשלם השיט המרתק .נרד מהספינה ,ניסע לשדה התעופה ונטוס לבוגוטה ,בירת קולומביה
הממוקמת במרכז קולומביה בגובה  2400מטר ,והיא עיר הבירה השלישית בגובהה בעולם .בוגוטה
נוסדה ב  1538-ע"י גונזלו חימנז דה קסאדה ותוך זמן קצר הפכה לאחת הערים המרכזיות של
הספרדים הקולוניאליים בדרום אמריקה .העיר מתפתחת במהירות רבה ומשום כך שוכנים זה לצד
זה גורדי שחקים מודרניים ובתים קולוניאליים נמוכים.
 .12יום ו' ,בוגוטה
לאחר ארוחת הבוקר ,נטייל בבוגוטה הגובלת בהרי האנדים במזרח ונהר בוגוטה במערב .נסייר
באזור הקולוניאלי בשכונת קנדלריה .נבקר בכיכר בוליבר ,הכיכר המרכזית בבוגוטה הקרויה על שמו
של סימון בוליבאר ,המשחרר הגדול משלטון הספרדים .כיכר זו היא הלב הפועם של העיר המוקפת
במבנים קולוניאליים .נבקר במוזיאון הזהב המציג אוסף מרהיב של אמנות מהתקופה שלפני בוא
הספרדים .לאחר הסיור נחזור למלון .התארגנות לשבת .ארוחת שבת.
 .13יום שבת ,בוגוטה
לאחר התפילה וארוחת הבוקר ,נצא לסיור רגלי באזור המלון
 .14יום א' ,בוגוטה – לגונה גואטביטה  -וייה דה לייבה
לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור בלגונה גואטביטה ,אחת הלגונות המרשימות ביותר בקולומביה.
ה לגונה הענקית כלואה בתוך לוע של הר געש רדום .בצידה האחד של הלגונה יש פרצה בהר
המתפקדת כסכר וממנה נשפכת הלגונה כשהיא במצב של הצפה .בהמשך ניסע לוייה דה לייבה,
אחת מהעיירות הקולוניאליות היפות בקולומביה.

 .15יום ב' ,וייה דה לייבה
וייה דה לייבה נוסדה ב .1552 -העיירה משמשת כעיירת הנופש של עשירי בוגוטה ,שמגיעים בסופי
השבוע כדי לנוח בחוות שלהם ,הפזורות באזור המרשים ,בעלת ארכיטקטורה מעניינת וייחודית.
העיירה עצמה נשתמרה מהמאה ה 16-ומזכירה עיירה ישנה מהאגדות ,ועל כן מהווה יעד צילומים
מועדף לטלנובלות .העיירה הוכרזה כאתר לאומי על מנת לשמר את הארכיטקטורה הייחודית שבה.
נראה את פלאסה מאיור ,הכיכר המרכזית של העיירה .נתרשם ממוזיאונים ומבנים קולוניאליים.
 .16יום ג' ,וייה דה לייבה – זיפאקוירה – בוגוטה  -מדיין
היום נחזור לבוגוטה .בדרך נעצור בעיירה זיפאקוירה ,הידועה במכרות המלח שלה .נערוך סיור
מתחת לאדמה ונבקר במכרות המלח ובקתדרלה הקתולית החצובה בה בעומק של  220מטר מתחת
לפני הקרקע .נעלה להר מונסרט ברכבל (בהתאם למזג האוויר) ,לתצפית מרשימה על העיר .בתום
הסיור ניסע לשדה התעופה ונטוס למדיין המכונה ”עיר האביב הנצח" על שום מזג האוויר הנפלא
השורר בה ,ובזכות מיקומה באזור ירוק בין ההרים הרבים המקיפים אותה .זוהי העיר השנייה בגודלה
בקולומביה אחרי הבירה בוגוטה ,אך היא נחשבת לעיר היפה והמפותחת ביותר בה .היא זכתה ב-
 2013בתואר" העיר החדשנית ביותר בעולם " ואכן ,היא משנה את פניה בקצב מסחרר .בשנות ה-
 80וה 90-היא נודעה כמרכז בינלאומי לסחר בסמים ,מקום פעולתו של קרטל הסמים בהנהגתו של
פבלו אסקובר ,מה שהפך אותה לאחת הערים המסוכנות בעולם .אבל לאחר מותו של אסקובר,
ובעיקר מראשית המאה ה  ,21ירדה הפשיעה באופן ניכר ובמקביל השקיעה הממשלה בשיפור
התשתיות ,מערכת החינוך וכד' ,ולראיה התואר שבו הקדימה גם את ניו יורק וגם את תל אביב.
 .17יום ד' ,מדיין ,גווטאפה
לאחר ארוחת הבוקר ניסע ל ,La Piedra Del Peniol -עמק מקסים בתוכו אגם הנוצר כתוצאה
מהקמת סכר .שם נראה סלע בזלת עצום המתנשא לגובה של  200מטר .המעוניינים יוכלו לטפס
בגרם המדרגות הארוך על סלע הבזלת העצום לתצפית מרהיבה על העמק .נמשיך לביקור בעיירה
גוואטפה ונשוט על האגם גווטאפה.
 .18יום ה' ,קרטחנה
היום נטוס לקרטחנה ,פנינת החוף הקריבי והעיר היפה ביותר בקולומביה – "שער הכניסה" של
הספרדים לאמריקה הדרומית .העיר שימשה מאז הקמתה עיר נמל אסטרטגית .לאחר הנחיתה נצא
לסיור ברחובות העיר ,שהוכרזה כאתר מורשת עולמית ע"י אונסקו ,ואשר שימשה כהשראה לגדול
סופריה של קולומביה ,גבריאל גרסיה מארקס ,זוכה פרס נובל לספרות .נטייל בעיר העתיקה בין
כיכרות ציוריות ושוקקות חיים ,נלך על חומות העיר מול הים ,וניהנה מהאווירה האנושית הייחודית
למקום.
 .19יום ו' ,קרטחנה
נצא אל המפרץ ונסקור את המבצרים הקולוניאליים ששמרו על הנמל העשיר מפני שודדי ים במשך
מאות שנים .נבקר בתעלה המרשימה שנחצבה במטרה לחבר בין הדלתא של נהר המגדלנה והעיר
קרטחנה .נבקר במצודת סן פליפה שנבנתה במאה ה  80-לזכרו של המשורר מקרטחנה ,דון לואיס
קרלוס לופז .מיקום המצודה מצביע על ייעודה -להגן על אוצרות העיר מפני שודדי הים והצי האנגלי.
נשוטט ונלמד כיצד הוקמה המצודה ,נציץ ליסודות ההנדסיים ,למנהרות ,ולחללים התת קרקעיים
ולמעברים הסודיים .בתום הביקורים נחזור למלון .התארגנות לשבת .ארוחת שבת.
 .20יום שבת ,קרטחנה
לאחר התפילה וארוחת הבוקר ,נצא לסיור רגלי באזור המלון
 .21-22ימים א'-ב' ,קרטחנה ,איי רוסאריו – יעד ביניים – תל אביב
בשעות הבוקר נצא לשיט יפה אל האיים בים הקריבי וניהנה מחופיו האקזוטיים של ארכיפלג רוסאריו ,
המוגדר גם כפארק לאומי .הפארק מוקף בשוניות אלמוגים וכולו מים תכולים וצלולים כבדולח והוא
מקום חיותם של מגוון רחב של בעלי חיים ימיים .נשוט בין האיים ונהנה מהשמש ,ממי הים הצלולים,
מהחופים היפים ומשוניות האלמוגים .תם ונשלם טיולינו החוויתי באקוודור ,איי גלפאגוס וקולומביה.
ניסע לשדה התעופה ונטוס חזרה לישראל .נחיתה בארץ ביום ה.22 -

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
תוספת
משך
תאריך
תאריך
מחיר
טיול
חדר ליחיד
הטיול
חזרה
יציאה
 22 21.02.202207.02.2022 SECL0702יום
 22 22.08.202208.08.2022 SECL0808יום

הדרכה

הערות
מחיר יפורסם
בהמשך

 22 12.12.202228.11.2022 SECL2811יום

מחיר הטיול כולל
 טיסות בינלאומיות וטיסות פנים
 מיסי נמל בינלאומיים
 שייט באיי גלפאגוס
 בתי מלון מדרגה ראשונה ו/או דרגת תיירות טובה
 חצי פנסיון כשר  +אפשרות להכנת כריכים לצהריים
 אוטובוס תיירים נוח וממוזג לביצוע תכניות הטיול
 סיורים וכניסות לאתרים כמצוין בתכנית
 מדריך/ה מצוות שי בר אילן
 מדריך מקומי דובר אנגלית
 טיפים לנותני השירות בחו"ל
המחיר אינו כולל
 ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען
 מיסי נמל ביציאה משדה התעופה בקיטו כ( $40 -כפוף לשינויים וכל תוספת למיסים שתחול
עד למועד יציאת הטיול)
 מופעים ובילויי ערב שאינם כלולים בתכנית
 הוצאות בעלות אופי אישי
 טיפ למדריך הישראלי (מקובל  $5לאדם לכל יום טיול)

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.

