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אורכו ורמת הקושי . הוא כינוי למסלול טיול רגלי האורך בין מספר שעות למספר ימים  ְטֵרק
יאופיין טרק בכך , לרוב. האזור וקצב ההליכה של המטייל, לפי המסלול תשל הטרק נקבע

  ...נושא את כל ציודו על גבוהמטייל ש

 
, השונים, בחרנו עבורכם את הטרקים המיוחדים – אחד קדימה" צעד" "טרק"באקסטריפ לוקחים את המושג 

העברנו את הציוד מהגב , התאמנו את המסלול למספר הימים האידיאלי ועונות השנה, המגוונים והמורכבים

לצוות מיומן ומקצועי שמלווה ומוביל את ההליכה והופך אותה עבורכם לקלה יותר ומאפשרים לכם הנאה 

  . מושלמת מההליכה בנופים המרהיבים

באקסטריפ דואגים להכנה מתאימה לטרק בטיולי הכנה בארץ שיביאו אתכם מוכנים כיחידים וכקבוצה למיצוי 

ידע רחב ועמוק , פעילות ספורטיבית, בחרנו את המדריכים להם ניסיון רב שנים בטרקים. ההנאה מהטרק

  .ויכולת הדרכה הנהגה והובלה

  

. משמורות הטבע היפות בעולם הליכה רגלית באחתימי  6ם משלבת תוכנית המסע המוצגת כאן לפניכ

נפגוש חיות . מפלי מים ויערות עבותים, הרי געש רדומים, צלולים נחצה אגמים .נפגוש טבע בראשית בדרכנו

     . בר ונצפה בקרחונים זוהרים בלובן השלב המסמא

  

  !התאםננו באנא התכו. שעות ביום 5-8עליכם לקחת בחשבון כי מדובר בהליכה רגלית של בין 
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ארץ , ארץ בראשית, ארץ מישורי הרוחות המדהימה בנופיה, חבל ארץ בקצה אמריקה הדרומית -  פטגוניה
זקיפי , צוקים מכוסי צומח, ולותקרחונים הגולשים בעמקיהם ויוצרים לגונות תכ. של נופים פראיים ומבודדים

אל , יערות ירוקי עד ופיורדים המתחתרים פנימה, נהרות שוצפים ואגמים בשלל צבעים, גרניט נישאים אל על
  . לב היבשה

קו החוף המרהיב לחופי האוקיינוס , )מ"ק 8000 -למעלה מ(הארוך ביותר בעולם הרכס  - רכס האנדים
ילה לאחד היעדים הפופולאריים 'ם הנינוח של המקומיים הופכים את צהרמות של הרי האנדים ואופיי, השקט

  ......ילה יודעים למה הם עושים זאת'המוני המטיילים הפוקדים כל שנה את צ. ביותר בקרב המטיילים

היא המדינה השמינית בעולם והשניה בגודלה ביבשת דרום אמריקה ומתאפיינת בעושר ורב  -ארגנטינה 
תנאי האקלים , הנוף פראי ומגוון, הטופוגרפיה מגוונת. ים לידי ביטוי בכל תחומי החייםהבא, גוניות עצומה

משולב עם ההווי , בארגנטינה ניתן למצוא את אורח החיים הלטיני .כמו גם עושר תרבותי וחברתי, מגוונים
בספרות וכלה , החל מהאומנות והארכיטקטורה, האירופאית ניכרת בכל תחומי החיים ההשפעה. האירופאי

  .החיים ובסגנון

  

  תוכנית המסע 
  
  

  סנטיאגו -אביב-תל – 2-1ימים 
ילה אליה נגיע בשעות הבוקר המאוחרות של יום 'הבירה של צ, נצא בטיסת איבריה דרך מדריד  אל סנטיאגו

נצא לסיור היכרות בחלקיה השונים של העיר שפאר העבר הקולוניאלי לאחר התארגנות בבית המלון . המחרת
לתצפית מגבעת סנטה  נעלה, פלאסה דה ארמאס: נבקר בכיכר העיר. ה מודרנית עכשוויתיבה עם בני משולב

  . לוסיה ושאר אתרי העיר
  סנטיאגולינה  

  
  ארטו נטאלסופ - פונטה ארנאס   - סנטיאגו – 3יום 

 בקצה, שוכנת לחופו של מיצר מגלןלעיר פונטה ארנאס  נטוס. לשדה התעופה לאחר ארוחת הבוקר נעבור
, העיר שידעה בעבר ימים של עושר ופריחה בשל מיקומה בנתיבי השייט שעברו בה. הדרומי של היבשת
עם הנחיתה נצא . אך עדיין מהווה עיר חשובה במדינה ונקודת יציאה לטיולים בפטגוניה, ירדה מזמן מגדולתה

באם (לא רחוק מן העיר בדרכנו נבקר במושבת הפינגווינים המגלאניים השוכנת . בנסיעה אל פוארטו נטאלס
  .טאלס שם נלוןמשיך צפונה לעיירה פוארטו נואחר כך נ) הם נמצאים שם

  פוארטו נטאלס לינה 
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  ר סראנו אל שמורת הפיינהשיט על נה – 4יום 
התקווה " -Ultima Esperanza(נצא בבוקר בהפלגה מפוארטו נאטאלס בפיורד אולטימה אספרנסה 

עולים במעלה הנהר לתוך  שם עוברים לסירות זודיאק בהן, )Serrano(עד למוצא נהר סראנו , ")האחרונה
ובמהלכו , יערות ומפלים, קרחונים, השייט עובר בנוף פראי מרשים של פסגות). Paine(שמורת הפיינה 

  . בים קטעי  הליכה קצרה אל קרחון סראנו והאגם אליו הוא יורדושל
 פוארטו נטאלס  לינה 

  
  טרק בשמורת טורס דל פיינה  – 9-5ימים 

, הפארק מהווה גוש הררי נפרד מן האנדים. את הימים האלה נקדיש לטיול באחת השמורות היפות בעולם
נציבי גרניט אדירים ומעליהם סלעים ', מ 2500-3000ות גרניט המגיעות לגובה שלהמורכב בעיקרו מפסג

מלבד . מטרים מעל הסביבה המשובצת בקרחונים יערות ואגמים 1000מטמורפיים המזדקרים לגובה של 
זהו אחד האזורים בהם נשמר בשלמותו היופי , היות המקום אתר טיפוס אתגרי למשלחות מכל העולם

, שפע רב של ציפורים ביניהן להקות פלמינגו, אגמים בצבעי כחול וטורקיז העטורים יערותעם , הבראשיתי
בין  .שזהו מקום מפלטו החשוב ביותר ביבשת, וכמובן קונדור האנדים המרשים, )הדרום אמריקאי" יען"ה(ננדו 

שפעם רעו במיליונים ) קרוב משפחה של הלאמה ממשפחת הגמליים(הגואנקו  היונקים בולטים במיוחד עדרי
ונבקר , נצא לטיול בשמורה ונטייל בין האגמים. במרחבים הפטגונים והיום שטחי מחיתם הצטמצמו עד מאוד

  .במפלי המים היורדים בשצף מן ההרים ונצפה בקרחונים המרשימים היורדים מן הפסגות
  וערב בכל יום) וזהאר(בוקר צהרים : ארוחות

  ברפוחיות מקומיות לינה 
  

  טרק בשמורת טורס דל פיינה  – 10יום 
טיפוס אל נקודות התצפית על . היום מגיע הטרק לסיומו ביום טיול קשה המביא אותנו לאחד משיאי הטיול

  .מסודר' בסופו של היום נרד ונגיע ללינה בלודג. מגדלי הפיינה
 טורס דל פיינהב' בלודג לינה 

  
  קלפטה  -טורס דל פיינה  – 11ום י

 השוכנת לחופו של אגם) Calafate(בדרכנו אל העיירה קלפטה  ניסע  אל הגבול חזרה לארגנטינה היום
האופייני לחלק זה של , סחוף רוחות, דרכנו עוברת בנוף חצי מדברי. מצידו השני של רכס האנדים, ארגנטינו

לקראת ערב . המהוות את הענף הכלכלי הכמעט בלעדי כאן ,פטגוניה והמיושב בדלילות רבה בחוות כבשים
  .מסעדות בארים ואווירה יוצאת דופן, נשוטט ברחוב המרכזי של העיירה בקצה העולם

 קלפטה לינה 
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 פריטו מורנו  וטיסה לבואנוס איירסאל קרחון  – 12יום 
. מהיפים בקרחוני פטגוניה, גיע אל קרחון פריטו מורנונפטה בנסיעה לאורך אגם ארגנטינו והבוקר נצא מקל

 60 -הקרחון העצום והרב גוני בצבעיו מתנשא לגובה של כ. כאן גולש הקרחון וחוצה את האגם לשניים
ללא ספק זהו אחד המראות המרשימים . ם ברעש עז למיםמתנפצים ונוחתי, וגושי קרח נסדקים, מטרים

עם . בואנוס איירסם אל קלפטה ולשדה התעופה לטיסה בשעות הצהרים חוזרי. שיחרטו בזיכרון לשנים רבות
  .ההגעה העברה אל בית המלון

 בואנוס איירס לינה 
  

  בואנוס איירס  13יום 
בואנוס איירס בירת ".  יז של דרום אמריקהפר"הבוקר נצא  לסיור היכרות עם העיר הגדולה הנחשבת ל

מתוכננת ומסוגננת ככל עיר אירופאית ומשמשת כדופק , מיליון תושבים 10מגה עיר המונה , ארגנטינה
במרכזה התוסס של , ביולי 9- נבקר בשדרות הרחבות והמפורסמות של ה. הכלכלי והחברתי של המדינה

שוק הפשפשים , כנסיית סן מרטין, איטלקית ואזור הנמלנסייר ברבעי העיר ושכונותיה לה בוקה ה, העיר
ופע טנגו כולל ארוחת מהרים חופשיות ואילו בערב נצא לנותיר את שעות אחר הצ. ושכונת סאן טלמו  ועוד

  .ערב
 בואנוס איירס לינה 

  
  אביב-תל -מדריד - בואנוס איירס –  15-14ימים 

כאן נוחתים בשעות אחר הצהרים של , אביב- לממנה ממשיכים לת, העברה לשדה התעופה לטיסה למדריד
  .לטיול 15 - היום ה
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  )לא כולל טיסות( 3000$ - כחדר זוגי למטייל ב משתתפים 4 למינימוםשרותי הקרקע מחיר 

   םלקבלת מחיר למספר משתתפים שונה או למסע קבוצתי עם מדריך ישראלי בתאריכים  ספציפיי
  3393320-050/  5102025-03או בטלפון   info@xtriptravel.comנשמח לעמוד לרשותכם במייל 

  
 להערות חשובות בנושא המסלו

חברת , כמות המטיילים, חודשי השנה, ארוחות, מחיר המסע משתנה בהתאם לבחירת בתי מלון שונים 
  .הפקות ואירועים למינהן, התעופה

תקלות מכאניות וכמובן החלטות , מזג אוויר ,שעות אור, להשתנות בשל אילוצי זמניםמסלול הטיול עלול  
 . המדריך בשטח

וכן עקב , אירו לשקל ולמטבעות המקומיים/המחיר עשוי להשתנות עקב שינויי שערי המטבע בין הדולר 
 .  שינויים במיסי הנמל והדלק

כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת מחייבים אותנו לשמור על כמה  Xtripהסטנדרטים של חברת  
 .טיולכרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר ה. ובטוחה

  
  :מועדי יציאה מומלצים

  .נובמבר ועד מרץמחודש   
  

  המחיר כולל 
 בדרגת תיירות גבוההבתי מלון  �
 חצי פנסיון  ארוחות �
 .יםפרטי  וסיורים מאורגנים מקומי סיורים פרטיים ברכב עם נהג �
 . כל הסיורים וכניסות לאתרים המופיעים בתכנית ככלולים �
   המאורגניבסיורים  מדריכים מקומיים דוברי אנגלית או לסירוגיןמדריך פרטי דובר אנגלית  �
 ).שמורת טורס דל פיינה(טרק בליווי מדריך מקומי  �
 .סבלים בזמן הטרק �
 כניסה לשמורה  �
 .המדריכים לאמריקה הלטינית תדרוך טרם יציאתכם לטיול על ידי אחד מבכירי �
 .בטיולכם מאמרים משלימים בנושאים שונים הקשורים, חוברת הכוללת מעבר לחומר הלוגיסטי �

  
  :המחיר אינו כולל

 .פנימיותו טיסות בינלאומיות �
 .מטען+ ביטוח רפואי  �
 מדינהאשרת כניסה ל �
 שתייה והוצאות אישיות  �
 תוספת למטייל בחדר יחיד �
 עובר לכולל במודרכות  – מקומייםתשר לנותני השירותים ה �
 כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל �

  

 

מושפעת מכל הפרמטרים האותו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה מסע מסלול זה הינו דוגמא ל
  ,המוזכרים מעלה
  מאווייכם ותקציבכם, רצונכם, פ אופייכם"נשמח להתאים עבורכם מסלול זה או מסלולים אחרים ע

 info@xtrip.co.ilאו במייל  5102025-03בטלפון אלינו קבלת הצעת מחיר אנא פנו או /ויעוץ ל

Xtrip מרמת  ליהנותלאלו הרוצים . ההרפתקאות והאתגרים, יעה מסעות שנועדו לכל חובבי הטיוליםמצ
חברות , משפחות, בריםחחוגי , קבוצות סגורות, למטיילים עצמאיים, ביצוע גבוהה ודאגה לפרטים

  .וארגונים
התאמה , מתכנון מדויק וקפדני, הכוללים את כל הנדרש בטיולרשותכם להתאמת מסעות וטיולים אנו ל

ליווי צמוד , הכנה ותדרוך לפני היציאה, הזמנות כול השירותים, פ אופייכם רצונכם ותקציבכם"אישית ע
  . תל ועד חזרתכם ארצה להארות והערו"י צוות המשרד בארץ והסוכן בחו"לאורך כול הטיול בשטח ע

  .הסעה או הסעדה, שירותי הדרכה, בתי מלון, תכנון ויעוץכמו איננו מוכרים שירותים בנפרד 

 


