
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 הרכבבדגש ספורטיבי. לא עוד התבוננות במתרחש בחוץ דרך זגוגיות גיאוגרפיים הינם מסעות  ספורטיבי   

ישירה בדרך  את התרבות, האתרים והאנשים נו שואפים אל קירבאנו  כי אם השתתפות פעילה ואקטיבית.
, נזיע דרך האנשים, דרך המקומות , נפדל ונרכב דרך ההמון,, נצעד ונטפס, נשוט ונחתורובלתי אמצעית

 ונתאמץ בכדי להגביר את עוצמת החוויה.
 

כדי לענות על דרישה של כה רבים מאיתנו למשהו אחר, לחוויה יוצאת ב Xtripצוות נבנה ע"י  ספורטיבי    
קה המסלולים נבנו בקפידה מתוך ניסיון עתיר שנים, היכרות מעמי דופן, לקשר עם גופנו כמו גם עם נפשנו.

 עם תוואי השטח ותשומת לב יתרה לשילוב של פעילויות ספורטיביות תוך התאמתן לכושרם של המטיילים.
 

נועד לכל מי שחפץ להעצים את חוויות הטיול ע"י עשיה אקטיבית, מאמץ פיזי  ותחושת  ספורטיבי   
זהו מסע לחוות. התחדשות, צעירות ובריאות, סדרת מסעות אילו מתאימה לרוצים לעשות בכדי לראות ו

 אינטראקטיבי אל תוך עצמנו ואל תוך העולם עמו אנו באים במגע.
 

 אקוודור 
וקוטופסקסי מהווים את אחד משאי האתגרים בדרום האיליסס , פיצינצהההמסע לאקוודור והטיפוס על 

שטח  אמריקה. זהו מסע יוצא דופן אל תרבות הקיצ'ואה המשלב טיפוס רווי אתגרים על הרי געש , נהיגת
בג'יפים בין כפרי אינדיאנים בתוליים, הליכות רגליות ביערות גשם ולגונות פסטורליות. נעופף עם אומגות בין 

מ', ונכיר דרך הרגליים את אקוודור  4000 – 6000צמרות עצים, נכבוש הרי געש המתנשאים לגבהים שבין 
 ערות גשם עבותים. הקטנה והמרתקת העשירה בטבע פראי, כפרים אינדיאנים אותנטיים וי

למעט הטיפוס לאיליסס והקוטופקסי המסע מתאים לכל אחד אולם הטיפוסים מתאימים  רק לבעלי כושר 
ימי הטיפוס למטיילים שאינם רוצים לטפס נארגן טיולים חליפים אטרקטיבים בנסיעת שטח  2גופני טוב. ב 

 בשמורת הרי הגעש עליהם נטפס.

  טיפוס על הרי געשטיפוס על הרי געש

  ומסע אקטיבי בין לגונות, ג'ונג'ליםומסע אקטיבי בין לגונות, ג'ונג'לים

  ותרבות הקיצו'אה הקסומהותרבות הקיצו'אה הקסומה

יוםיום  1111    --אקוודור אקוודור   



 

 
 תכנית המסע

 קיטו  -תל אביב -  1יום 
העברה למלון נמריא בטיסת איבריה למדריד, ולאחר המתנה קצרה נמשיך לקיטו בה ננחת אחר הצהרים. 

לאחר התרעננות נצא לסיור בעיר העתיקה  וארוחת ערב מקומית  במרכז התיירות והבילויים המריסקל.
וניאלית ספרדית ומיוחדת לאזור אל מול נופיה הקסומים של העיר העתיקה המאופיינת באדריכלות קול

 ומוקפת בהרי געש מושלגים.
  קיטו לינה: 

 מינדו - נונו – קיטו – 2יום 
ן חואן מעל שכונת קלסלן אשר נמצאת אסתארגן על הג'יפים ונצא לדרך. נעלה לגבעת נלאחר ארוחת בוקר 

ות של קיטו מטר( נעצור לנקודת תצפית על שכונותיה הצפוני 3,500ממרומי סן חואן  ) לרגלי הרי הפיצינצה.
. ם ומפליםוצמחיית האנדים הרב שנתית. נמשיך בנסיעת שבילי כורכר לעבר יערות הגשם נעבור לצד מצוקי

 מטר. 1800בגובה  נגיע למינדו, עיירה  פסטורלית ההמוקמת ביער עננים )אזור סובטרופי(,בשעות הצהריים 
הכולל מסלול הליכה עם נקודות כבלים מעל צמרות העצים  13אומגות של לרתמות ונתחיל מסע  נרתם

 את היום נסיים בביקור בחוות גידול פרפרים בה נבלה את הלילה. תצפית מרהיבות על יערות הגשם ומפלים.
  מינדו לינה: 

 ופאפאגי  -מטר  700,4 פיצינצה - מינדו – 3יום 
מסלול נצא לירה בנוסח מקומי, ם הגועשים של נחל מינדו. נהנה מארוחת בוקר עשנתעורר לרחשי המי

מ' מעל פני הים  4,700היום נטפס לגבהים של עד  הנסיעה ונצא לדרכי העפר המקיפות את רכסי הפיצינצה.
למות ונהיגה אתגרית. עם נקודות תצפית על העמקים והאזור הטרופי. המסלול יכלול הליכה בגבהים ,התאק

דרכנו דרומה בשדרת הרי הגעש נמשיך את  אנדי מקומי. נפתפנק בארוחת צהריים בנוסח לאחר הטיפוס
 . המרהיבה ולאחר נסיעה של כשעה נגיע לחוות האירוח הקולוניאלית "הוסטרייה פאפאגיו"

   חוות פאפאגיו: לינה 

  מטר, 126,5  ליניססטיפוס על א – 4יום 
מטרים. היעד היומי לכבוש את  5,000הרי האיליסס העצומים המתנשאים לגובה של מעל אל  נישא פנינו 

מטרים. את הטיפוס נתחיל בנסיעה לנקודת ההתחלה הנקראת ה"וירזין"  5,126סגה הצפונית בגובה פ
מ', במקום בו המקומיים קיימו בעבר את טקסי הדת לאלת האדמה ואלי ההרים. הטיפוס  4,000ל ש גובהב

ם של הרכס להנות מנופי נוכלבמהלך הטיפוס  שעות עלייה ושעתיים ירידה. 5ל  4על האיליסס נמשך בין 
לאחר . מעלות 5המושלג של יערות הגשם ומלגונת המיים הירוקים. הטמפרטורות הצפויות הם בסביבות 

 , נרד לרכבים ומשיך בחזרה אל חוות פאפאגיו. כיבוש הפסגה
 מטיילים שלא מעוניניים לטפס יטיילו בג'יפים בשמורה בדרכי עפר מדהימות.

   חוות פאפאגיו: לינה 

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

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

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

  צוקצילן  לינה: 



 

 

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

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

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

 נכיר בסיור של מחר.
   סלינס :לינה 

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

בשמורה ה. נצא למסע בשמורת צימבורסו הקסומ גבינות, שוקולד, קרמיקה, מלח שמנים ועוד. בתום הביקור 
נעלה  מות לראות את  אזורי התפילה ולהתפעל מעוצמותיו של ההר הגבוה באקוודור.אנוכל לצפות בעדרי הל

 את היום נסיים בהסיינדה באיזור ריובמבה.. מטרים 5,000טפסים בגובה של קתת מבהליכה קצרה לב
    ריובמבה:  לינה 

 מ'( 5897)כיבוש הפסגה  – קוטופקסי – 8יום 
לאחר מנוחה טובה נצא לעבר האתגר הגדול לכבוש את פסגת הקוטופקסי. ההר געש שטופס לראשונה 

הוא אחד מהרי הגעש הפעילים  מו גרון האש.ם ומשמעות שיידוע כמקום קדוש לאינדיאנ 19במאה ה 
הגבוהים בעולם. ההר מכוסה בשלג כל ימות השנה והטיפוס אליו יעשה עם ציוד טכני חבלים ורתמות. 

 600-מ הפארק של הקוטופקסי הוא אזור מדהים לצפייה בעופות דורסים כמו הקונדור ועיט האדים. יותר 
את הטיפוס נעשה  ות, עתיקות אינקה ושבילי עפר היקפיים.לגונ 6סוסי פרא חיים בפארק ובשטחו ישנם 

 שעות והירידה נמשכת כשעתיים. 6בלילה לאור ירח ופנסים, זמן הטיפוס 
  מטר( 4000בקתה למרגלות הקוטופקסי ) לינה: 

 קיטו -קוטופקסי – 9יום 
 שן, מהפסגותתהילה והנאה ממראה של לוע הר געש פעיל ומע ,רגעי אושר י.הקוטופקסהגעה לפסגה של 
התרעננות ומנוחה ונסיעה לקיטו לירידה מהקוטופקסי  השונים המקיפים אותה. הגיאוגרפייםמסביב והאזורים 

אחר הצהרים נצא לסיור בעיר ובסביבתה הקרובה. קיטו היא פנינה קולוניאלית יפה וקטנה, תערובת במלון. 
. בעשור האחרון הוכרה כאתר של התרבויות העתיקות ששלטו במקום עם התרבות הספרדית השלטת

 נים קולוניאליים מטופחים וכנסיות.נרד אל העיר העתיקה ונטייל בסמטאות הצרות, בין מב מורשת עולמית.
  קיטו לינה: 

 מדריד –קיטו  , 10יום 
קו המשווה. נעמוד ליד המצבה המסמנת את מיקומו של קו המשווה כאשר רגל  –נצא אל "אמצע העולם" 

נבקר במוזיאון בו ידגימו בפנינו ניסויים המאשרים  הדרומי והשנייה בחצי הכדור הצפוני... אחת בחצי הכדור
 .לשדה התעופה .המראה לעבר מדריד את היותנו על קו המשווה. ארוחת צהרים ונסיעה

 
 ת"א,  – מדריד, 11יום 

 לפנות בוקר. 12ליום  רלת"א בה ננחת או ראת חצות נמריא בטיסהננחת בשעות הצהריים במדריד, ולק



 

 )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   l.cominfo@xtriptraveנשמח לעמוד לרשותכם במייל 

 
 מחיר הטיסות

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

 1800$החל מ   איבריהטיסות בחברת  
 

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

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

שמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת מחייבים אותנו ל Xtripהסטנדרטים של חברת  
 .טיולובטוחה. כרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר ה

 
 :המחיר כולל 

 לינה בבתי מלון ברמת תיירות טובה או הטובים בנמצא בחדרים זוגיים 
  לון/מסעדותבוקר בבתי המלון, צהרים במסעדות מקומיות/פיקניק וערב בבתי המ -כלכלה מלאה 
 תיירים ממוזג  רכבהעברות וסיורים ב 
 מסוג טיוטה לנדקרוזר / יונדאי גלופר   ג'יפים 
 סיורים וכניסות לאתרים בהתאם למסלול 
  מדריך מקומי 
 ציוד טיפוס והדרכה מקצועית ליום הטיפוס להר קוטופאקסי  

 
 המחיר אינו כולל

 טיסות בינלאומיות 
 ביטוח נסיעות ומטען 
 אישיות  שתייה והוצאות 
 תשר לנותני השירותים בחו"ל 
 תוספת למטייל בחדר יחיד 
 כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל 
 

 
 

 ינו ניתן להעברה בשום דרךוא מסלול זה הינו קניין חברת אקסטריפ ונבנה מידע רב שנצבר בחברה
 

מושפעת מכל הפרמטרים ההמחיר הינו הערכה אותו אנו מבצעים ומסע מסלול זה הינו דוגמא ל
 המוזכרים מעלה,

 
 "פ אופייכם, רצונכם, מאווייכם ותקציבכםנשמח להתאים עבורכם מסלול זה או מסלולים אחרים ע

 .co.ilinfo@xtripאו במייל  5102025-03בטלפון אלינו קבלת הצעת מחיר אנא פנו ייעוץ ו/או ל
 

Xtrip מרמת  ליהנותיעה מסעות שנועדו לכל חובבי הטיולים, ההרפתקאות והאתגרים. לאלו הרוצים מצ
ברים, משפחות, חברות חקבוצות סגורות, חוגי למטיילים עצמאיים, ביצוע גבוהה ודאגה לפרטים, 

 .וארגונים
, מתכנון מדויק וקפדני, התאמה הכוללים את כל הנדרש בטיולוטיולים  אנו לרשותכם להתאמת מסעות

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

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