
 

 

  
  

  

  
  

בה נטעם ולו מעט מן התרבות האינדיאנית שפרחה כאן בימי , הקטנה במדינות דרום אמריקה, אקוודור
נבקר בכפרים . שנה 500-כמו גם מן התרבות הקולוניאלית הספרדית אשר הובאה לכאן לפני כ, האינקה

  . . .ציוריים ושווקים צבעוניים לפני שנמשיך לעיקר יעדנו כאן 
  

המיוחדות , מהווים ללא ספק משמורות הטבע החשובות, מ מן היבשת"ק 1000-חקים כהמרו איי גלפגוס
מן הטובות שמשייטות בין , נערוך מטבע הדברים על גבי יאכטה, את ביקורנו כאן. והמפורסמות בעולמנו

נכיר את עולם החי הייחודי אשר שימש . שתשמש אותנו כמלון צף לאורך שמונת ימי השייט שלנו, האיים
נצלול ונשחה בין אריות ים , בפיתוח תורת האבולוציה, ארלס דארווין'צ, אה לאחד מגדולי חוקרי הטבעהשר

ביניהן , ניראה את האיגואנות השונות,  נסתובב בין ובתוך מושבות ענק של ציפורים ימיות, ופינגווינים
ם שהעניקו לאיים את את צבי הענק המפורסמי, המין היחיד בקרב הלטאות החי לו בים ,האיגואנה הימית

שמם ונתבונן בשפע התופעות הגיאולוגיות הייחודיות וכן מן השקיעות והזריחות המרהיבות שבאיים הללו 
  .המשווה-הממוקמים על קו

  

  

  



 

 

  מסלול המסע
  

  קיטו  -תל אביב -  1יום 
אחר הצהרים  .לוןהעברה למ,ש חוסה אנטוניו סוקרה בסן פרנסיסקו של קיטו "קבלת פנים חמה בנמל התעופה ע

בעיר העתיקה של קיטו הנחשבת לאחר הערים השמורות ביותר בדרום אמריקה ואף זכתה  ראשון נצא לסיור
  ". אמריקה הלטינית בירת התרבות של"לתואר  2011בשנת 

  קיטו :לינה 

   קיטו , 2יום 
יטקטורה האותנטית נראה את הכנסיות היפות והארכ, נסייר בעיר העתיקה :ם יוקדש לקיטו וסביבותיההיו

נעלה ברכבל לתצפית על העיר . השוק המקומי של העיר - שנשמרה מימי הספרדים ולא נוותר על אוטבלו הקטנה
ביום טוב אפשר לראות גם , נוכל לצפות גם על הרי הגעש המקיפים אותה, ה'ינצ'הממוקמת בסמוך להר הגעש פיצ

נעמוד . והמוזיאון המוקדש לו קו המשווה –" צע העולםאמ"נמשיך אל . את הקוטופקסי אליו נגיע בהמשך הטיול
ליד המצבה המסמנת את מיקומו של קו המשווה כאשר רגל אחת בחצי הכדור הדרומי והשנייה בחצי הכדור 

כמו כן נבקר במוזיאון יאקו    .נבקר במוזיאון בו ידגימו בפנינו ניסויים המאשרים את היותנו על קו המשווה. הצפוני
המוקדש כולו למים עם מוצגים שונים ופעילויות שמתאימות , ) שפת האינדיאנים המקומיים,אה ו'מים בקצ(

  . לילדים
  קיטו :לינה 

   שוק אוטבלו –קיטו  3יום 
ונגל היו מגיעים 'ראשיתו עוד טרם תקופת האינקה כאשר תושבי הג.  שוק אוטבלו הוא המפורסם בשווקי אקוודור

כיום השוק עדים . ריהם למקומיים ורוכשים את מוצריהם של אנשי חבל ההרמוכרים את מוצ, לכאן פעם בשבוע
, כלים, מוצרים חקלאיים, מהווה מפגש מסחרי חשוב אך חלקו הוסב לשוק תיירות בו תוכלו למצוא לצד בהמות

. ערסלים ועוד, רקמות, ם יפיםמוצרים המשווקים לתיירים בהם אריגי –בגדים וכל הנחוץ לניהול משק הבית 
, היום לסיור בשוק ובכפרים הסמוכים וכן נבקר בפארק הקונדורים שמטרתו לטפל בעופות דורסיםאת קדיש נ

  )ארוחת צהרים כלולה(. בשעות אחר הצהרים נשוב לקיטו. קונדורים בעיקר וינשופים ולנסות להשיבם לטבע
  קיטו :לינה 

  הר הגעש קוטופקסי , 4יום 
חלק מרכס האנדים , דורוהעוברת במרכז אקו" שדירת הרי הגעש"ב, קסיפארק קוטופתחומי היום יוקדש לטיול ב

קוטופקסי הוא הר געש פעיל בעל . המתחיל בצפון היבשת ומסתיים באיי פוקלנד הסמוכים לחוג הקוטב הדרומי
הוא מתנשא מעל רמה גדולה בה מסתובבים סוסי . צורה קונית מושלמת שבכיפתו קרחון ושלג בכל ימות השנה

בשילוב עם הליכות שעות בתחומי השמורה  3יפים של כ 'נהנה מסיור ג. ת וקונדורים מרחפים בשמיםבר ולמו
  )ארוחת צהרים כלולה(. ארוחת צהרים תהיה בהסיינדה סן אגוסטין בסמוך לפארק. רגליות

   קיטו :לינה 

   ט בין איי גלפגוסיישלילות  3,  5- 7ימים 
הארכיפלג . מ מן היבשת ונעלה על ספינה לשיט בין האיים"ק 960-כהמרוחקים  (Galapagos)נטוס לאיי גלפגוס 

שהתרחשה ומתרחשת הינו תוצאה של פעילות וולקנית , איים מרכזיים ועוד עשרות איים קטנים 13של גלפגוס בו 
ניתן . יותשל האיים ובידודם נוצרו פה תופעות טבע ייחוד) יחסית(בזכות גילם הצעיר . השקט במעמקי האוקיאנוס

עץ וניתן למצוא של לגודל  מתנשאים )קקטוסים(מיני צברים, לראות כאן את הזרימה המאובנת של הלאבה
העדר טורפים גדולים והיות המקום שמורת טבע שנים ...בקו המשווה - קוטב הדרומישמוצאם ב ים-ודובי פינגווינים

 .צבי ים ופינגווינים ,פשר לשחות עם אריות יםא. מן האדםחוששים רבות הקנו ביטחון לבעלי החיים והם אינם 
כאשר , הסיור בין האיים הוא ביאכטה. באתרי הקינון מיני העופותכמעט לגעת באיגואנות הרבות ולהתקרב אל 

  . בכל יום עוגנים ליד אי אחר ומסיירים בו
 שייט בגלפגוס: לינה 

  
  טיסה חזרה ארצה  –גויאיקיל /קיטו  -גלפגוס  8יום 

  . לקיטו  וממנה בטיסת המשך ללימהאת הטיול בגלפגוס ונטוס  נסיים

  
  הגעה ארצה   9יום 
  
  



 

 

  )לא כולל טיסות($ 1250 -חדר זוגי כלמטייל ב משתתפים 4 למינימום בקיטושרותי הקרקע מחיר 

סוג החדר , תלוי בסוג הספינה( 1950$החל מ חדר זוגי למטייל ב בגלאפגוסשרותי הקרקע מחיר 
  )טומועדי השיי

  
   םלקבלת מחיר למספר משתתפים שונה או למסע קבוצתי עם מדריך ישראלי בתאריכים  ספציפיי

  3393320-050/  5102025-03או בטלפון   info@xtriptravel.comנשמח לעמוד לרשותכם במייל 
  

  מחיר הטיסות
כוללים מיסי (מחירים אילו , למחלקות הפנויות ביום הטיסה הרלוונטימחירי טיסות בודדים משתנים בהתאם 

  .הינם הערכה בכמה ניתן להשיג את כרטיסי הטיסה למסע הרלוונטי) נמל ודלק
  1800$החל מ   איבריהטיסות בחברת  

  
  :תאריכי הטיול

 מחודש מאי ועד אוקטובר –מועדי יציאה ממולצים  

  
  כולל בקיטו  מחיר המסע 

 ברמת תיירות טובה או הטובים בנמצא בחדרים זוגיים לוןבבית מלינה  �
 ארוחות צהרים  2+ ארוחות בבוקר בבית המלון  �
 תיירים ממוזג  ברכבהעברות וסיורים  �
 המפורטים במסלול כניסות לאתרים �
 מדריך מקומי דובר אנגלית �
  

  כולל השייט בגלאפגוס מחיר 
 טיסות הלוך ושוב מקיטו לגלאפגוס וחזרה  �
 )10$+50$(לילד , )10$+100$( לגלאפגוס דמי כניסה  �
 היטל דלק על השייט במידה ויש  �
 כוכבים בתאים לפי בחירתכם 4לילות לינה על ספינה בדרגת  3 �
 מסלול מפורט של השייט מצורף בנפרד –פנסיון מלא במהלך השייט  �
 כל סיורי החוף במסגרת השייט עם מדריכים מקומיים דוברי אנגלית  �
  משדה התעופה/להעברות הלוך ושוב  �
  

 :כולל  לא המחיר
 בינלאומיות  טיסות �
 ביטוח נסיעות ומטען �
 שתייה והוצאות אישיות  �
 .המקומיים תשר לנותני השירותים �
 כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל �
  

  
  

שפעת מכל הפרמטרים מוהאותו 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 /ייעוץ ול

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, הנדרש בטיול הכוללים את כלאנו לרשותכם להתאמת מסעות וטיולים 

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

  .הסעה או הסעדה, שירותי הדרכה, בתי מלון, ויעוץתכנון כמו איננו מוכרים שירותים בנפרד 

 


