
 

 

  
  

  
  

רתקת אקוודור היא מדינה קטנה יחסית לארצות דרום אמריקה אך עם זאת היא מדינה מ

גודלה היחסי מאפשר . אוצרות טבע ונופים מדהימיםהטומנת בחובה מגוון רחב של 

, השילוב בין נוף הרי הגעש המרהיבים.  הצצה נדירה לארץ קסומה גם בזמן קצר יחסית

השווקים , הכפרים האינדיאנים האותנטיים, ותיםהירוק הממכר של יערות הגשם העב

נותן חווית טיול מושלמת , האדריכלות הקולוניאלית המרשימה והטבע הפראי, הציוריים

  ...בארץ בתולית שרק החלה להתעורר



 

 

  

  
   מסלול המסע

  קיטו  -תל אביב -  1יום 
משדה . צ"בשעות אחה לאחר המתנה קצרה נמשיך בטיסה לקיטו בה ננחת, נמריא בטיסת בוקר למדריד
וארוחת ערב מקומית אל מול נצא לסיור בעיר העתיקה , דריםבחהתרעננות התעופה ניסע למלון ולאחר 

  .נופיה הקסומים של העיר העתיקה המאופיינת באדריכלות קולוניאלית ספרדית ומוקפת בהרי געש מושלגים
  קיטו :לינה 

  מינדו - נונו – קיטו – 2יום 
נעצור   .סן חואן מעל שכונת קלסלן אשר נמצאת לרגלי הרי הפיצינצהנצא מקיטו אל אזור , לאחר ארוחת בוקר
ה  נמשיך בנסיע. על שכונותיה הצפוניות של קיטו וצמחיית האנדים הרב שנתיתיוצאת דופן לנקודת תצפית 

עיירה  , למינדוובשעות הצהריים נגיע ת התרעננות יערות הגשם לצד מצוקים ומפלים ונהנה מעצירודרך 
לרתמות ונתחיל מסע   נרתום עצמנו .מטר 1800בגובה  ,)אזור סובטרופי(פסטורלית ההמוקמת ביער עננים 

כבלים מעל צמרות העצים הכולל מסלול הליכה עם נקודות תצפית מרהיבות על יערות הגשם  13אומגות של 
  .את היום נסיים בביקור בחוות גידול פרפרים בה נבלה את הלילה .ומפלים

  מינדו :לינה 

  פאפאגיו  -פיצינצה - מינדו – 3יום 
נהנה מארוחת בוקר . לאחר מנוחה בחוות הפרפרים הקסומה נתעורר לרחשי המיים הגועשים של נחל מינדו

' מ 4,700היום נטפס לגבהים של עד  .נצא לדרכי העפר המקיפות את רכסי הפיצינצה, עשירה בנוסח מקומי
 ,בגבהיםקצרה המסלול יכלול הליכה . על העמקים והאזור הטרופימעל פני הים עם נקודות תצפית 

נמשיך את דרכנו דרומה בשדרת הרי הגעש המרהיבה ולאחר . הטיפוס לאחר. התאקלמות ונהיגה אתגרית
  ."הוסטרייה פאפאגיו"הקולוניאלית נסיעה של כשעה נגיע לחוות האירוח 

  הוסטרייה פאפאגיו : לינה 

  ופניים טיול א –קוטופקסי , 4יום 
חלק מרכס האנדים , העוברת במרכז אקואדור" שדירת הרי הגעש"ב, היום יוקדש לטיול בפארק קוטופקסי

קוטופקסי הוא הר געש פעיל . המתחיל בצפון היבשת ומסתיים באיי פוקלנד הסמוכים לחוג הקוטב הדרומי
מעל רמה גדולה בה הוא מתנשא . ית מושלמת שבכיפתו קרחון ושלג בכל ימות השנהוסבעל צורה קונ

  .באופניי שטח בתוך השמורהיפים 'הטיול יתבצע בג. למות וקונדורים מרחפים בשמים ,מסתובבים סוסי בר
  הוסטרייה פאפאגיו : לינה 

  צוקצילן –פסטוקזה  -5יום 
לאחר פרידה מצוות פאפאגאיו וקבלת ברכת הדרך המסורתית של המקום נצא ליום נסיעה אתגרי בשבילי 

נעצור בפסטוקזה וסיגצוס כדי . במהלך הנסיעה נחצה יערות אורנים ועצי פולילפיס. ומפותלים אנדים יפים
הבתים , נבקר באזורים בהם למות הן כלי התחבורה המקומי .ללמוד על הטקסים והארועים המסורתיים

כפר , צוקצילןנבקר במפעל לייצור גבינות ונסיים ב. עשויים מבוץ וקש ואנשי הכפרים חייכניים ומסבירי פנים
  .קטן הממקום בפרוינצית הקוטופקסי

  צוקצילן  :לינה 
  



 

 

  
  

  סלינס -  אנגה מרקה –קילוטואה  – 6יום 
לאחר . לגונה מרהיבה הממקומת בלוע של הר געש בין הרים בצבע ירוק ממכר - היום נבקר בקילטואה 

חקלאיים נחצה כפרים . קורסון וסלינס, הסבר והליכה לנקודת תצפית נמשיך בנסיעת שטח לאנגה מרקה
צורת סחר על נלמד  .חיי הפשטות והחיבור לאדמה, גידולי החקלאת המקומיים נכיר את, נפגוש רועי צאן

את הלילה נבלה בכפר המתצפת  .ההיסטוריה והאגדות של הכפרים,חיי הקהילה , החליפין המקובלות באיזור
סלינס הינו ישוב קהילתי מיוחד ואת סודותיו . סלינס –מטרים  6,310על רכסי הצימבורסו המתנשאים לגובה 

  .נכיר בסיור של מחר
   סלינס :לינה 

  צימבורסו -  סלינס – 7יום 
 סלינס הוא סוג נדיר של ישוב קומוניטרי בסגנון של קיבוץ המייצר .היום נבקר במפעלי הייצור של הכפר

בשמורה . הבשמורת צימבורסו הקסומנצא למסע  בתום הביקור . מלח שמנים ועוד, קרמיקה, שוקולד, גבינות
נעלה  .אזורי התפילה ולהתפעל מעוצמותיו של ההר הגבוה באקוודור נוכל לצפות בעדרי הלמות לראות את

לאחר . המשך נסיעה אל עיירת הנופש בניוס. מטרים 5,000קתת מטפסים בגובה של בהליכה קצרה לב
  .ת שמהבמעינות החמים אשר נתנו לעיר אנרחוץ ארוחת הערב 

  בניוס : לינה 

  ונגל אמזוני 'ג –פויו  - בניוס, 8יום 
מרתקת לאורך מפלים מדהימים התלויים מעברו של הכביש עליו ונסיעה סיור בבניוס , לאחר ארוחת הבוקר

נמשיך  . פויו לביקור בחוות סחלביםע אל בשעות הצהריים נגי. והליכות בין המפלים, נעצור לתצפיות, נסע
' צ ולאחר התארגנות בלודג"בשעות אחהבטנה ' הגעה אל הלודג. נגלים של אקוודור'נסיעה לעבר אזור הגו

  . מלאכות מקומיות ועוד, גידולים מקומיים, לאורחות חייהם נתוודע , נצא לסיור ולמפגש עם בני המקום
 האמזוני ונגל'בג : לינה 

  ונגל אמזוני 'הג 9יום 
סיורים רגליים בשבילים , קאנו על הנהר/ שייט רפטינג: יום של פעילויות על גדות הנהר נאפו. ארוחת בוקר

  .  ועוד, ונגל 'שבג
 האמזוני ונגל'בג : לינה 

  קיטו   - המעיינות החמים  –ונגל אמזוני 'הג , 10יום 
לאחר ארוחת צהריים , Papallactaבדרך נשתכשך במעיינות החמים של , קיטונצא בנסיעה אל עבר 

קיטו היא פנינה . נצא לסיור בעיר ובסביבתה הקרובה. אחר הצהריםבמעיינות נמשיך אל קיטו אליה נגיע 
. רבויות העתיקות ששלטו במקום עם התרבות הספרדית השלטתתערובת של הת, קולוניאלית יפה וקטנה

נרד אל . נעלה ברכבל אל גבעת פומסיליו הצופה אל העיר. בעשור האחרון הוכרה כאתר מורשת עולמית
  .בין מבנים קולוניאליים מטופחים וכנסיות לרוב, העיר העתיקה ונטייל בסמטאות הצרות

  קיטו :לינה 

  א "ת –מדריד  –קיטו  , 11יום 
נעמוד ליד המצבה המסמנת את מיקומו של קו המשווה כאשר רגל . קו המשווה –" אמצע העולם"נצא אל 

נבקר במוזיאון בו ידגימו בפנינו ניסויים המאשרים את .ומי והשנייה בחצי הכדור הצפוניאחת בחצי הכדור הדר
  .12א ביום ה "נחיתה בת .המראה לעבר מדריד.לשדה התעופה  נסיעה. היותנו על קו המשווה



 

 

  
  

  )לא כולל טיסות($ 2800 - חדר זוגי כלמטייל ב משתתפים 4 למינימוםשרותי הקרקע מחיר 
  

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

  
  מחיר הטיסות

כוללים מיסי (מחירים אילו , מחירי טיסות בודדים משתנים בהתאם למחלקות הפנויות ביום הטיסה הרלוונטי
  .הינם הערכה בכמה ניתן להשיג את כרטיסי הטיסה למסע הרלוונטי) נמל ודלק

  1800$החל מ   איבריהטיסות בחברת  
  

  :ריכי הטיולתא
 מחודש מאי ועד אוקטובר –מועדי יציאה ממולצים  

  
  מחיר המסע כולל 

 לינה בבתי מלון ברמת תיירות טובה או הטובים בנמצא בחדרים זוגיים �
 מסעדות/פיקניק וערב בבתי המלון/צהרים במסעדות מקומיות, בוקר בבתי המלון - כלכלה מלאה  �
 תיירים ממוזג  ברכבהעברות וסיורים  �
 המפורטים במסלול ת לאתריםכניסו �
 מדריך מקומי דובר אנגלית �
  

 :כולל  לא המחיר
 טיסות �
 ביטוח נסיעות ומטען �
 שתייה והוצאות אישיות  �
 .המקומיים תשר לנותני השירותים �
 תוספת למטייל בחדר יחיד �
 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 /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, 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 

 


