
 

 

  
  

  
  

המורכב , ומתאפיינת בפולקלור מקומי עשיר, גואטמלה היא מרכז תרבות המאייה במרכז אמריקה

. לצד שרידי תרבות המאיה מרשימים ביותר , מדינה של הרי געש גבוהים ופעילים. ממסורת ודת אדוקה

המאיה צאצאי , עיירות שוק וכפרים מסורתיים של האינדיאנים, גואטמלה משובצת בכפרים ציוריים

פריטי הלבוש והדוגמאות . עוד בתקופה שלפני גילוי אמריקה,הלבושים בשלל צבעים בלבושם היומיומי

שווקים . משמשים תווית זיהוי לשבט ולכפר אליהם משתייך הלובש ויש להם גם משמעות דתית ומאגית

לים עצומים באזור אל ונג'ג, גשרים תלויים , שמורות טבע, אגמים, נופים הרריים עוצרי נשימה, ססגוניים

  . פסטיבלים דתיים של הילידים המאופיינים במוסיקה וריקודים מסורתיים,טקסים פולחניים, פטן

ואילו צאצאי המאיה , והקתוליות היא הדת העיקרית, ספרדית היא השפה המדוברת ביותר בגואטמלה

  .המשולבות בדת הקתולית, שמרו על היבטים מסוימים של אמונותיהם העתיקות



 

 

  
  

  המסעתכנית 
  

   הגעה  לגואטמלה ונסיעה לאנטיגואה ,1יום 
העברה  עם הנחיתה. אביב דרך אירופה לטיסה אל גואטמלה סיטי-בשעות הבוקר המוקדמות יציאה מתל

  . לבית המלוןלאנטיגואה 
  אנטיגואה: לינה 

  
  אטיטלן  –יקסטננגו 'יצ'צ -אנטיגואה  ,2יום 

עיירה קטנה המפורסמת בעיקר בזכות  ,קסטננגו'יצ'ימים וניסע אל צ 3נפרד מאנטיגואה אליה נשוב בעוד 
הצבעים החזקים : השוק מקיף את כל החושים.  השוק הגדול והססגוני המתקיים בה מידי יום ראשון וחמישי

נבקר . ריח התבשילים המתבשלים בדוכנים, המוסיקה המתנגנת, תלבושות הרוכלים והקונים, של הבדים
 Pascualראה את הקתדרלה בה מתקיימים טקסים אנמיסטיים וקתוליים יחדיו ונעלה אל נ, בשוק הענק 

Abaj – המשך נסיעה אל . יקסטננגו בה מקיימים השמאנים טקסים על פי בקשת הפונים'יצ'גבעה סמוכה לצ
  . אגם אטיטילן

    אטיטלן:לינה 
  

  אגם אטיטלן שיט באגם , 3יום 
שהוא ללא ספק  (Lago de Atitlan)צאת על שפת  אגם אטיטלאן ל נמ'עם בוקר ניסע אל העיירה פנאחצ
לחופיו פזורים כפרי . והוא מוקף בשלושה הרי געש, צבעו כחול עמוק, מהיפים ביותר ביבשת אמריקה

בכל אחד מן הכפרים פיתחו התושבים סגנונות אריגה . אינדיאנים שפרנסתם מבוססת בעיקר על חקלאות
 ,סן חואן לה לגונהו) Santiago de Atitlan(כפרים הציוריים סנטיאגו אטיטלאן נשוט ונבקר ב. ולבוש שונים

על צמחי מרפא מיוחדים שיטות טבעיות נלמד , מבחר גדול של עבודות יד מקומיות בעיירה צבעונית זו תמצאו
  . שיטות דייג מקומיות ועוד, לצביעת בדים

    אטיטלן :לינה 
  

   יגואהאנט - סביב האגם טיול אופניים ,4יום 
ווה גם מה –סאן מרקוס אחת העיירות היפות על האגם : נבקר בעיירות הפרושות לאורך האגם. אופניים טיול

אחר הצהרים נפרד מאזור האגם . סן פדרו וסן פאבלו , טצונונה, ים'מדיטציה ומסג ,מרכז רוחני לאוהבי היוגה
  . וניסע אל אנטיגואה

   אנטיגואה: לינה 
  

   אנטיגואה , 5יום 
אתר "ו כ"טיגואה שימשה כמרכז השלטוני של הספרדים באמריקה המרכזית הוכרה על ידי ארגון אונסקאנ

היום העיר שוקקת חיים ומהווה מרכז חשוב לתיירים הבאים . ורבות נעשה למען שימורה" מורשת עולמי
למרגלות הממוקמת , את היום נקדיש לביקור באנטיגואה. ללמוד ספרדית באווירה המיוחדת השוררת בה

התפרצויות הרי הגעש ורעידות . מעל פני הים' מ 3000-שלושה הרי געש המתנשאים לגובה של מעל ל
נסייר בעיר ובבנייניה היפים שפאר העבר . האדמה החריבו את העיר ואת כפרי הסביבה פעמים אחדות בעבר

  . עדיין ניכר בהם
   אנטיגואה :לינה 



 

 

  

  
  

   גואטמלה סיטי – נטיגואהא,  6יום 

לאחר הסיור בחווה  .נמשיך לביקור בחוות הקפה פילדלפיה באזור מטעי הקפה, נשלים את הסיור באנטיגואה
אחר . נעלה על פרדות ונצא לסיור בן שעתיים במעלה ההר בין המטעים ולאחר מכן ביער לנקודות תצפית

  .גואטמלה סיטיהצהרים נעשה את הדרך אל 
 גואטמלה סיטי :לינה 

  
  

  קובאן  –ביוטופו  –סיטי גואטמלה  ,7יום 
שמורת , )Biotopo(בדרכנו נבקר בביוטופו , לאחר ארוחת הבוקר ניסע מזרחה לקובאן בדרך הררית חקלאית

כאזור מוגן בשנת  השמורה הוכרזה. הקצאל –יער עננים שנועדה להגן על הציפור הלאומית של גואטמלה 
לאחר סיור  .מורה בריכות טבעיות רבותבש. העשיר שלה על מנת לשמור את עולם הצומח והחי 1989

   . בשמורה נבקר בחוות סחלבים ומשם אל בית המלון בקובאן
 קובאן :לינה 

  
  

  סמוק שמפיי   -קובאן   ,8יום 
מימיו של הנהר קהבון הגועש נעלמים אל מתחת לסלע ויוצרים פיסת גן  –בבוקר ניסע אל עבר סמוק שמפיי 

נרחץ . מטר ממנו ניתן להציץ על תופעת טבע מיוחדת זו 60ורך מעל למים ומתחתם גשר בא .עדן קטנה
  . אחר הצהרים נשוב אל קובאן. בבריכות שנוצרו במקום 

 קובאן :לינה  
  
  

  ליוינגסטון  –פוארטו בריאוס  –ן באקו, 9יום 
המרשימות ) מצבות(נכיר את האסטלות , בדרך נבקר באתר קיריגואה. נצא בנסיעה לכיוון החוף הקאריבי

אשר על שפת הים ) Livingston(מעיר הנמל פוארטו באריוס נשוט לעיירה ליווינגסטון . ותר בעולם המיהבי
השומרת גם על מסורת , המשמשת מרכז לאוכלוסיה השחורה בגואטמלה, נגיע לעיירה ליוינגסטון. הקאריבי
  . הגריפונה
  ליוינגסטון :לינה 

  



 

 

  
  
  

  פלורס  –ריו דולסה  –ליווינגסטון  ,10יום 
דה מסורתיים מלאכת יד וכלי עבו, המציג אמנות  (Garifuna)נבקר במוזיאון גריפונה. נצא לטיול ראשוני בעיר

נצפה אל אי הציפורים שבו ונתרשם מן , "הנהר המתוק", נצא בשייט של בריו דולסה. של תרבות הגריפונה
בדרך אפשר לראות . מערכת בריכות ומפלים, "שבעת המזבחים"נגל אל ו'נמשיך בהליכה בג. החיים על המים

   .את אנשי הגריפונה החיים באזור
  פלורס :לינה 

  
  

   (Tikal)טיקאל , 11יום 
פירמידות ענק המתנשאות מעל צמרות : אולי המרשים ביותר בין אתרי המאיה, היום יוקדש לסיור בטיקאל

ות הגבוהה שפרחה כאן סביב המאה השביעית והשמינית ומהוות עדות אילמת לתרב ונגל של פטן'הג
, ונגל העבות'מכוסה עדיין ברובה בצמחיית הג, העיר שהייתה בשעתו מרכז עירוני ופולחני חשוב. לספירה

נפגוש בשפע ,  נשוטט בחלקיה המשוחזרים והמפורסמים. עובדה המוסיפה מימד נוסף וייחודי לביקור כאן
כולל  .ועוד) קופי עכביש, שאגנים(מינים שונים של קופים  ,מרהיבותציפורים : ורבעלי החיים האופייניים לאז

  ארוחת צהרים
  פלורס :לינה 

  
  

    גואטמלה סיטי -פלורס , 21יום 
כולל ארוחת , אתר פולחני של בני המאיה הצופה על לגונה יפיפייה , מי הטורקיז – Yaxhaסיור באתר 

  . סה חזרה לגואטמלהחזרה לפלורס ולשדה התעופה לטי. צהרים
  :אפשרות נוספת

בין צמרות , במספר 6, הליכה של כשעתיים על גשרים תלויים ). אישפנפחול(  Ixpanpajulניסע אל הפארק 
, ונגל העבות ונוכל לחוות מלמעלה את ההתרחשויות המאפיינות את יערות העד הטרופיים 'העצים בג

רים ומנוחה קלה נמשיך לחלק השני בהרפתקאה שלנו לאחר ארוחת צה. הצמחיה ובעלי החיים הייחודיים
  .טיסה לגואטמלה. ונגל'יין נעופף בג'גכמו טרזן ו,סיור קאנופי מלא אדרנלין  -במסלול של טרזן

 גואטמלה סיטי :לינה 

  
  

  תל אביב  - מדריד -  גואטמלה סיטי , 31יום 
יר ובשעות אחר הצהרים העברה לשדה יציאה לסיור בע, העברה לשדה התעופה בפלורס לטיסה אל גואטמלה סיטי

   . למדרידהתעופה לטיסה 
  

  
  
  
  
  
  



 

 

  )לא כולל טיסות( 5028$ - 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   info@xtriptravel.comנשמח לעמוד לרשותכם במייל 

  
  מחיר הטיסות

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

  $ 1380 – 1700בין ) ב"דרך ארה( יונייטד /מ.ל.ק/ איבריהבחברת טיסות  
   

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, מסלול הטיול עלול להשתנות בשל אילוצי זמנים 
 . המדריך בשטח

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

  
  :מועדי יציאה מומלצים

 נובמבר ועד אפרילמחודש   
  

  המחיר כולל
  גואטמלה -פלורס נים בקו טיסת פ �
  כוכבים כמפורט בתכנית או דומים להם ברמתם על בסיס לינה וארוחת בוקר 4בתי מלון  �
  דמי כניסה לאתרים �
 פלורס-ארוחות צהרים בימי הסיור באזור טיקאל 2 �
 תחבורה פרטית ברכב ממוזג לביצוע הסיורים וההעברות �
 סיור פרדות באזור אנטיגואה �
  אטיטלן סיור אופניים סביב אגם �
  שירותי מדריך מקומי דובר אנגלית שהוא גם הנהג  �
  

  :המחיר אינו כולל
 ומסי נמל ודלק טיסות בינלאומיות �
 ביטוחים למיניהם  �
 תשר לנותני השירותים  �
 הוצאות אישיות �
 תוספת למטייל בחדר יחיד �
 כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל �

 
  

  
  

מושפעת מכל הפרמטרים הו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה אותמסע הינו דוגמא למסלול זה 
  ,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

  .ארגוניםו
התאמה , מתכנון מדויק וקפדני, הכוללים את כל הנדרש בטיולאנו לרשותכם להתאמת מסעות וטיולים 

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

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


