
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המסלול המתאים לרוב חודשי השנה

 יותר. םספטמבר עונת שיא / אוקטובר עד אפריל מעט גשומי –חודשים מאי 

 

 
רכס האנדים הוא מהמרתקים בתבל והוא עמוד השדרה החוצה את יבשת אמריקה הדרומית 

מקולומביה בצפון בואכה ארגנטינה וצ'ילה בדרום. נופי פרא לא פגועים, מדבריות לחוף האוקינוס 

אנושי פסיפס  -ולמרגלות רכסי ההרים, ג'ונגלים, נהרות וקרחונים ובצל כל אלה נוצרו תרבויות ועמים

ארצות האנדים, ובעיקר פרו ובוליביה  ותרבותי, של מורשת אינדיאנית, מעורב בניחוח ספרדי קולוניאלי.

 הן לבו של עולם התרבות האינדיאנית. 

מעטות המדינות בעולם המסוגלות להציע מן השפע, היופי והמגוון אותו ניתן למצוא בארצות אלה 

ובראשן פרו, ארצם היפהפייה של בני האינקה. טיול כאן הוא גם מפגש עם תרבות אנושית שלמה 

שנה, והיום הולכת ותופסת את מקומה הראוי בפסיפס האנושי  500-שנדחקה מזירת ההיסטוריה לפני כ

בלתי רגיל של יבשת אמריקה. מורשת העבר הניכרת באתרים ההיסטוריים המרשימים, ממשיכה עד ה

לימינו בכפרים הציוריים, השווקים הצבעוניים והתלבושות הססגוניות של מי שרואים עצמם היום, 

 ובגאווה בלתי מוסתרת, כצאצאי האינקה. 

כפרים ובין מכרות המלח של מראס, נבקר בין  אופנייםנרכב על  ,שייט רפטינגמבמהלך המסע  נהנה 

נבקר  אומגות.ונעופף מעל העמק במסלול  במסלול ויה פראטה, נטפס על צוקים שווקים ססגונייםב

 פיצ'ו לתצפית מרהיבה. ונטפס אל הויאנהבאתר מאצ'ו פיצ'ו 

 

 מסע ספורטיבי בנבכי קוסקו

 וסביבותיה, העמק הקדוש ומאצ'ו פיצ'ו

 לילות 8ימים  10

 



 

 
 

 
 

 תכנית המסע בפרו 
 

 לימה – אירופה –,  תל אביב 1יום 
  ללימה, בירת פרו. נגיע בשעות הערב. העברה למלון. יעד בינייםטיסת בוקר מתל אביב דרך 

לימה העיר הספרדית הראשונה,עיר המלכים, פאר היצירה שנחרב ברעידות האדמה, מאחורי הפיח, העשן 
והערפל, נמצאים רבדים שונים של  אוכלוסיה, פאר העבר והרבה הרבה אוכל ומוסיקה. מוזיאונים, קתדרלות, 

סיור ערב בלימה: נראה את לימה המוארת ונבקר ברובע וף מודרני, עם גסטרונומיה מושלמת.ארכיטקטורה, טר
ברנקו, הרובע הבוהמייני של לימה ואחד ממרכזי חיי הלילה הפעילים של העיר. נמשיך אל הרובעים סאן 

 ת ללימה. פרואנית האופייני-איסידרו ומירה פלורס ובהם בתי קזינו, בארים ומועדני מוזיקה מקומית אפרו
 לימה לינה 
 ת ארוחו 

 מסעדה מקומית –ערב  
 הפקות 

 החברה בחולצות ,הצוות המקומי לבוש בכל הטיול 
 .סיפור לילה 

 
 טיסה לקוסקו - , לימה2יום 

נטוס  אל רכס האנדים ולעיר קוסקו, בירתם החשובה של בני האינקה. כאן בעמק שבלב האנדים החלו בני 
האינקה את דרכם על במת ההיסטוריה והפכו לאחת התרבויות החשובות ביותר שפרחו ביבשת. שרידי העבר 

פרי שלטונם ארוך  המפואר ניכרים בכל פינה בעיר כשהם מעורבבים בארכיטקטורה הקולוניאלית הטיפוסית,
נצא לסיור ננוח מעט כדי להתחיל להסתגל לגובה והשנים של הספרדים בחלק זה של העולם.  עם ההגעה 

  ובמוזיאון השוקולד. ברחובות הצרים עשויי האבן, הכנסיות היפות, הכיכרות והגלריות
 קוסקו לינה: 
 ת ארוחו 

 בבית המלון  –בוקר  
 מסעדה מקומית  -צהרים   
 מסעדה מקומית/ בית המלון  –ערב  

 הפקות 
 אירוע פתיחה במסעדה בקוסקו  
 חפש את המטמון בסמטאות קוסקו העתיקה 
 החברה בחולצות ,הצוות המקומי לבוש בכל הטיול 
 .סיפור לילה 



 

 
 

 : אומגות וויה פרטהקוסקו וסביבותיה  , 3יום 
נצא לחצי יום עם רכיבה על סוסים.  הרבים המצויים בעיר וסביבותיה בשילובחלק מהאתרים בנקדיש את היום 

מטר בטיפוס לגובה על סולמות ברזל  400מטפסים במסלול הויה פראטה , ויה פראטה ואומגותחוויתי בו
קשורים לרתמות מאובטחות ונהנים מנוף עוצר נשימה ואת הדרך למטה עושים באומגות במסלול הנמתח על 

 שעות. 4 – 5דמו.  משך הפעילות: ק"מ של כבלים. כל קטע במסלול שונה מקו 2פני כ 
אשר חולשת על העיר ואשר שימשה בין היתר במצודה הענקית של סקסאיהואמאן לאחר ארוחת הצהרים נבקר 

 טון 180-גם מקדש ומקום פולחן, שם נוכל להתרשם מן הבניה המאסיבית של אבני ענק המגיעות ל
( שם נהגו עולי הרגל לטהר עצמם לפני Tambomachaiואף יותר. נבקר במקדש המים של טאמבו מצ'אי )

(, אתר מסתורי בו על פי הסברה, היו חונטים את גופות Quencoכניסתם אל קוסקו הבירה. נבקר בקנקו )
 המלכים והאצילים מבני האינקה.  

 קוסקו לינה: 
 ת ארוחו 

 בבית המלון  –בוקר  
 באתר  -צהרים   
 מסעדה מקומית/ בית המלון  –ערב  

 ופעילויות מיוחדות הפקות 
 ויה פרטה 
 אומגות 
 .סיפור לילה 

 
 ק הקדוש( בטיול אופנייםאורובמבה )העמ -קוסקו ,4יום 

נתחיל בטיול אופניים מהנה בעמק הקדוש: נערוך סיור בשוק הססגוני ולאחר מכן  -נסיעה אל הכפר צ'ינצ'רו
לסיור באתר המרשים. ממוראי נמשיך אל  נעבור דרך לגונת הואיפו ונגיע אל המתחם הארכיאולוגי של מוראי

מכרות המלח של מאראס להפסקה טעימה בשטח. רכיבה של כשעה במורד הדרך ובין כפרי האנדים, הפסקת 
בתום הביקור בטרסות נמשיך דרך העמק אל נקודת הסיום ומשם אל בית  צהרים והמשך אל טרסות המלח.

 המלון באורובמבה שבעמק הקדוש. 
 /העמק הקדושאורובמבה לינה: 
 ת ארוחו 

 בבית המלון  –בוקר  
  פיקניק  -צהרים   
 מסעדה מקומית/ בית המלון  –ערב  

 ופעילויות מיוחדות הפקות 
 טיול אופניים  
 מכרות המלח של מאראס  
 דוכן בשוק בצ'ינצ'רו 
 .סיפור לילה 

 
 
 



 

 פאמפהרפטינג על הנהר פיניה , 5יום 
לאורך נופים ונקודות  ,ר מכן נצא לשייט בנהר של כשעתייםולאח, נקבל תדרוך ת הרפטינגהתחלניסע אל נקודת 

עצירה מרעננות. נאכל ארוחת צהרים על גדת הנהר ונמשיך לביקור אל השוק בפיסאק בו לצד אתר ארכיאולוגי 
מתקיים יום שוק אומנויות ועבודות יד ססגוני המהווה מרכז סחר והווי לאינדיאנים מהאזור  שמגיעים  חשוב,

לבושותיהם הצבעוניות. מלבד שוק הפירות והירקות המקומי מוצעים כאן למכירה עבודות יד טיפוסיות אליו בת
 כפר. וייחודיות לאזור, ובמיוחד האריגים האינדיאנים על שלל הצבעים והעיטורים האופייניים לכל

 אורובמבה/העמק הקדוש לינה: 
 ת ארוחו 

 בבית המלון  –בוקר  
 פיקניק  ליד הנהר -צהרים   
 אירוע חברה מיוחד באחת החוות המקומיות עם מופע פולקלור כולל ארוחת ערב ברביקיו 

 ופעילויות מיוחדות הפקות 
 רפטינג 
 הפסקה עם פירות טריים ושתיה קלה  
 השוק של פיסאק  
 .סיפור לילה 

 
  /מאצ'ו פיצ'ואגיאס קליינטס –אויינטטמבו  –, אורובמבה 6יום 

קה שנחשב לאחד המושלמים והמיוחדים בפרו ינונשיך לעיירה אוינטוטמבו ונבקר באתר הא נפרד מאורובמבה
עד  ההרכבת מגיעפיצ'ו. -אל "העיר האבודה" מאצ'וובאזור קוסקו, לאחר ארוחת צהריים נצא ברכבת המיוחדת 

אחר יש את אנו נקד העיירה אגיאס קליינטס נקודת היציאה באוטובוסי למאצ'ו פיצ'ו ובה נבלה את הלילה.
ואת הבוקר שלמחרת לסיור בעיר המסתורית הזאת שעדיין מעוררת את דמיון החוקרים לגבי מטרתה  הצהרים

וייעודה. נטייל במקדשים השונים שבאתר, נעלה לתצפית על העיר וסביבתה עוצרת הנשימה וננצל את שהותנו 
 במקום כדי לעמוד על עוצמתו של המקום. 

 אגואס קליינטס לינה: 
 ת ארוחו 

 בבית המלון  –בוקר  
 מסעדה מקומית  -צהרים   
 בית המלון –ערב  

 ופעילויות מיוחדות הפקות 
 רכבת למאצ'ו פיצ'ו  
 ביקור במאצ'ו פיצ'ו  
 .סיפור לילה 

 
 קוסקו  – Machu Picchu) ) פיצ'ו-, מאצ'ו7יום 

נשכים  לגבי מטרתה וייעודה.נקדיש את היום לסיור בעיר המסתורית הזאת שעדיין מעוררת את דמיון החוקרים 
זריחה עוצרת לתצפית כשעתיים לפני הזריחה ונצא באוטובוס במעלה הדרך אל האתר המפורסם. נתמקם 

נשימה על העיר המדהימה שעדיין ריקה מאלפי מטיילים הפוקדים אותה מידי יום. לאחר הזריחה נטייל ונבקר 
טפס )צריך להזמין מראש מקום( ום והמיוחד הזה. נבמכלול העצעם מדריך מיוחד לאתר במקדשים בארמונות ו

ננצל את שהותנו במקום כדי לעמוד אל הגבעה הסמוכה לעיר הנקראת ווינה פיצו לתצפית מדהימה על העיר. 
לקראת צהריים נרד מהאתר לאגיאס קליינטס וממנה נצא ברכבת חזרה לעיירה על עוצמתו של המקום. 

 סקו אליה נגיע בשעות הערב.אויינטוטמבו וממנה ברכב בחזרה לקו
 קוסקו  לינה: 
 ת ארוחו 

 בבית המלון  –בוקר  
 בבית המלון  -צהרים   
  מסיבת סיום חגיגית –ערב  

 ופעילויות מיוחדות הפקות 
 טיפוס אל הויאנה פיצ'ו  
 רכבת חזרה לעמק הקדוש  
 ארוחת ערב חגיגית לסיום הטיול  



 

 טיסה חזרה ארצה  –לימה –קוסקו  8יום 
העברה לשדה התעופה לטיסות את שעות הבוקר נקדיש להמשך הסיורים / קניות בקוסקו, לקראת הצהריים 

 . לימהבינלאומיות דרך 
 ת ארוחו 

 בבית המלון  –בוקר  
 בבית המלון  -צהרים   

 
 11נחיתה אור ליום  –המשך טיסה ארצה  9יום 

 
 (לא כולל טיסות בינלאומיות) 3000$: כ זוגיבחדר שתתף למ מטיילים 24טיול מבוסס על מינימום מחיר ה

  למטייל 0018$כ  :ת"א–אירופה -לימה -אירופה -הערכת מחיר לטיסות בינלאומיות במסלול: ת"א
 0048$ -כ :סה"כ מחיר למטיילים היוצאים מהארץ

 
 המחיר כולל:

 (12.01.2015נכון ל  360$)לפי לימה  -קוסקו -טיסות פנים לימה 
  כוכבים  5ו  4בבתי מלון לינה 
 משחק חפש את המטמון בסמטאות העיר העתיקה בקוסקו 
   כלכלה: על בסיס פנסיון מלא 
 קבלת פנים בכל מלון כולל משקה 
  אירוע חברה חגיגי בעמק הקדוש 
   תחבורה: אוטובוס ממוזג 
 ופעילויות כמפורט בתכנית  כניסות לאתרים 
 ראטה, אומגות, רפטינג פעילויות מיוחדות: טיול אופניים, ויה פ 
  רכבת הלוך ושוב למאצ'ו פיצ'ו 
  כניסה כפולה למאצ'ו פיצ'ו וטיפוס להויאנה פיצ'ו 
 הדרכה: מדריך מקומי דובר אנגלית בסיורים 
  מדריך ישראלי מומחה מצוותXtrip 
 לנותני השירותים בחו"ל תשר 
 

 המחיר אינו כולל:
 טיסות בינלאומיות 
 ביטוח רפואי ומטען 
  שתייה 
 הוצאות אישיות 
 תוספת למטייל בחדר יחיד 
 מטיילים חופשיים 
 מיתוג כגון: דגלים, מדבקות, חולצות, וכדומה 
 מתנות כרית 
 הפקות ייחודיות בנוסף לכתוב 
 תשר למדריך הישראלי 
 כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל 

  
 

 מסלול זה הינו קניין חברת אקסטריפ ונבנה מידע רב שנצבר בחברה,
 מסלול זה אינו ניתן להעברה בשום דרך

 
מסלול זה הינו דוגמא לטיול תמריץ אותו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה שמושפעת מכל הפרמטרים 

 המוזכרים מעלה, לקבלת הצעת מחיר עדכנית ע"פ אופייכם, רצונכם, מאווייכם ותקציבכם
 info@xtrip.co.il או במייל 5102025-03אנא פנו למשרדנו בטלפון 

mailto:info@xtrip.co.il

