
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 אם כי הרכב זגוגיות דרך התבוננות עוד לא. ספורטיבי בדגש גיאוגרפיים מסעות הינם                        

 ובלתי ישירה בדרך והאנשים האתרים, התרבות את קירבנו אל שואפים אנו. ואקטיבית פעילה השתתפות

 בכדי להגביר ונתאמץ נזיע, המקומות דרך, האנשים ונרכב דרך נפדל, רונחתו נשוט, ונטפס נצעד, אמצעית

 .החוויה עוצמת את

לקשר של גוף, נפש , דופן יוצאת לחוויה, אחר למשהו רבים של דרישה על לענות בכדי נבנה                     

 השטח תוואי עם מעמיקה היכרות, שנים עתיר ניסיון מתוך בקפידה נבנו והעולם שסביבנו. המסלולים

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

, התחדשות אקטיבית ותחושת פעילות י"ע הטיול חוויות את להעצים שחפץ מי לכל נועד                     

 ובריאות. מסע מרתק אל תוך היעד ואל תוך עצמנו.  "צעירות"

 
 על המסע

ם בקוסקו וסביבתה, טרקים יומיים, טיול אופניים, רפטינג, אומגות, עליה לאתר מאצ'ו פיצ'ו וטיפוס אל סיורי
 הואיאנה פיצ'ו וחוויות בג'ונגל האמזוני בגשרים תלויים, שייט קאנו והליכות בג'ונגל.

 
 כושר הנדרש:  מתאים לכל אחד עם כושר סביר

 

נופי פרא , בעלת החוצה את יבשת אמריקה הדרומיתעמוד השדרה האדיר,  האנדיםבמרומי רכס  פרו
פסיפס אנושי . זהו מפגש יוצא דופן עם נהרות וקרחונים, למרגלות רכסי ההרים, ג'ונגלים מדבריותמדהימים, 

מורשת העבר ניכרת באתרים ההיסטוריים  ותרבותי, של מורשת אינדיאנית, מעורב בניחוח ספרדי קולוניאלי.
ימינו בכפרים הציוריים, השווקים הצבעוניים והתלבושות הססגוניות של מי שרואים המרשימים, ממשיכה עד ל

 האינקה. עצמם היום, ובגאווה בלתי מוסתרת, כצאצאי

 

  יוםיום  1313  ––פרו פרו 
מסע הרפתקאות בג'ונגל האמזוני, נבכי קוסקו מסע הרפתקאות בג'ונגל האמזוני, נבכי קוסקו 

  וסביבותיה, העמק הקדוש ומאצ'ו פיצ'ו  וסביבותיה, העמק הקדוש ומאצ'ו פיצ'ו  



 

 

 
 

 תכנית המסע בפרו 
 

 לימה –מדריד  –,  תל אביב 1יום 
 טיסת בוקר מתל אביב דרך מדריד ללימה, בירת פרו. נגיע בשעות הערב. העברה למלון. 

  לימה: לינה 
 

 פוארטו מאלדונדו  –,לימה 2יום 
 45נעלה על סירה ונשוט כ  -נטוס אל פוארטו מאלדונדו, שער הכניסה לג'ונגל האמזוניארוחת בוקר במלון. 

יציאה לסיור לסיור ראשון בתחומי השמורה ולאחריו  דקות אל הלודג'. לאחר תדרוך קצר וקבלת החדרים נצא 
 בנהר. ארוחת ערב בלודג'. ערב/דמדומים בשילוב עם שייט 

 לינה: פוארטו מלדונדו  
 
 פוארטו מאלדונדו  3-4ימים 

 ביומיים הקרובים נצא לסיורים שונים בג'ונגל , המאורגנים על ידי הלודג'. 
 סיורים אפשריים:

הסיור הוא בשילוב עם שייט בסירות קנו בחיפוש אחר  -סיור באגם סנדובל בתחומי שמורת טמבופאטה
 צבים, קיימנים ועוד.  חזרה לארוחת צהרים.  אנקונדות,

מ' מעל פני  29בג'ונגל מעל פני הקרקע. המגדל הראשון הוא בגובה  –Canopy Walkway –מסלול הליכה 
 8מ' המחבר בין  400הקרקע של הגונגל ממנו מתחיל הציור בין צמרות העצים מסלול המשתרע על פני 

 ר(. פלטפורמות של תצפיות. ) כשעה וחצי סיו
 מ' העובר מעל אזור של ביצות. 200דקות. לאורך גשר עץ  30כ  – Anaconda Walk  המשך במסלול
 30מינים שונים של צמחיה המאפיינת את יער הגשם. המשך בשייט בסירות קאנו של כ  200גן בוטני ובו כ 

 דקות על אגם קטן לצפיה בבלי חיים ימיים שונים. 
GAMITANA CREEKליכה ולאחר מכן שייט של כשעה בקאנו אל חוות מודל : כשעה וחצי הGAMITANA ,

 סיור בחווה וחזרה ללודג' בשייט.  
  לינה: פוארטו מלדונדו 

 
 קוסקו   -,פוארטו מאלדונדו 5יום 

חזרה אל שדה התעופה. נטוס אל רכס האנדים ולעיר קוסקו בירתם החשובה של בני  נשוטארוחת בוקר. 
רה לבית המלון למנוחה קלה והסתגלות לגובה. בירתם החשובה של בני האינקה. לאחר הנחיתה העב

האינקה. כאן בעמק שבלב האנדים החלו בני האינקה את דרכם על במת ההיסטוריה והפכו לאחת התרבויות 
החשובות ביותר שפרחו ביבשת. שרידי העבר המפואר ניכרים בכל פינה בעיר כשהם מעורבבים 

טיפוסית, פרי שלטונם ארוך השנים של הספרדים בחלק זה של העולם.  אחר בארכיטקטורה הקולוניאלית ה
הצהרים נבקר במקדש השמש, בקתדרלה המרשימה של העיר בסגנון ברוק ובציורים המאפיינים את קוסקו, 

 נסייר ברובע הבוהמייני בו מתגוררים אמני העיר ונסיים במוזיאון ההיסטוריה. 
 קוסקו   :לינה 

 



 

 
 

 טיולי סוסים וויה פארטה.קוסקו וסביבותיה   ,7-6ימים 
הרבים המצויים בעיר וסביבותיה בשילוב עם רכיבה על סוסים. חלק מהאתרים בים סיורנקדיש את הימים ל

אשר חולשת על העיר ואשר שימשה בין היתר גם מקדש ומקום במצודה הענקית של סקסאיהואמאן נסייר 
טון ואף יותר. נבקר במקדש  180-ת של אבני ענק המגיעות לפולחן, שם נוכל להתרשם מן הבניה המאסיבי

( שם נהגו עולי הרגל לטהר עצמם לפני כניסתם אל קוסקו הבירה. Tambomachaiהמים של טאמבו מצ'אי )
(, אתר מסתורי בו על פי הסברה, היו חונטים את גופות המלכים והאצילים מבני Quencoנבקר בקנקו )

מטפסים , ויה פראטה ואומגותנצא לחצי יום חוויתי בו ט בסמטאות העיר.האינקה.  אחר הצהרים נשוט
מטר בטיפוס לגובה על סולמות ברזל קשורים לרתמות מאובטחות ונהנים מנוף  400במסלול הויה פראטה 

ים. כל קטע במסלול ק"מ של כבל 2עוצר נשימה ואת הדרך למטה עושים באומגות במסלול הנמתח על פני כ 
נשאיר זמן לשוטטות ברחובות בסמטאות ובשווקים הרבים של  שעות. 4 – 5משך הפעילות:  שונה מקודמו.

 .העיר
 קוסקו  לינה: 

 
 ק הקדוש( בטיול אופנייםאורובמבה )העמ -קוסקו ,8יום 
אל הכפר צ'ינצ'רו ממנו נתחיל בטיול אופניים מהנה בעמק הקדוש: נעבור דרך לגונת הואיפו ונגיע אל  ניסע

ולוגי של מוראי לסיור באתר המרשים. ממוראי נמשיך אל מכרות המלח של מאראס המתחם הארכיא
להפסקה טעימה בשטח. רכיבה של כשעה במורד הדרך ובין כפרי האנדים, הפסקת צהרים והמשך אל 

בתום הביקור בטרסות נמשיך דרך העמק אל נקודת הסיום ומשם אל בית המלון באורובמבה  טרסות המלח.
 שבעמק הקדוש. 

  אורובמבה  לינה: 
 

 פאמפהרפטינג על הנהר פיניה  ,9יום 
לאורך  ,ר מכן נצא לשייט בנהר של כשעתיים, נקבל תדרוך ולאחת הרפטינגהתחלניסע אל נקודת בבוקר 

נופים ונקודות עצירה מרעננות. נאכל ארוחת צהרים על גדת הנהר ונמשיך לביקור אל השוק בפיסאק בו לצד 
מתקיים יום שוק אומנויות ועבודות יד ססגוני המהווה מרכז סחר והווי לאינדיאנים  אתר ארכיאולוגי חשוב,

מהאזור  שמגיעים אליו בתלבושותיהם הצבעוניות. מלבד שוק הפירות והירקות המקומי מוצעים כאן למכירה 
אופייניים עבודות יד טיפוסיות וייחודיות לאזור, ובמיוחד האריגים האינדיאנים על שלל הצבעים והעיטורים ה

 כפר וכפר.  לכל
  אורובמבה  לינה: 

 
  אגיאס קליינטס –אויינטטמבו  –, אורובמבה 10יום 

נפרד מאורובמבה ונשיך לעיירה אוינטוטמבו ונבקר באתר האניקה שנחשב לאחד המושלמים והמיוחדים 
הרכבת פיצ'ו. -אל "העיר האבודה" מאצ'ובפרו ובאזור קוסקו, לאחר ארוחת צהריים נצא ברכבת המיוחדת 

מגיע עד העיירה אגיאס קליינטס נקודת היציאה באוטובוסי למאצ'ו פיצ'ו ובה נבלה את הלילה. העיירה 
 משופעת במסעדות בתי קפה ושווקים.

  מאצ'ו פיצ'ו אס קליינטס / ואג לינה: 
 



 

 
 קוסקו  – Machu Picchu) ) פיצ'ו-, מאצ'ו11יום 

 ם לסיור בעיר המסתורית הזאת שעדיין מעוררת את דמיון החוקרים לגבי מטרתה וייעודה.נקדיש את היו
זריחה לתצפית נשכים כשעתיים לפני הזריחה ונצא באוטובוס במעלה הדרך אל האתר המפורסם. נתמקם 

עוצרת נשימה על העיר המדהימה שעדיין ריקה מאלפי מטיילים הפוקדים אותה מידי יום. לאחר הזריחה 
ייל ונבקר עם מדריך מיוחד לאתר במקדשים בארמונות ובמכלול העצום והמיוחד הזה. ניתן לטפס )צריך נט

ננצל את להזמין מראש מקום( אל הגבעה הסמוכה לעיר הנקראת ווינה פיצו לתצפית מדהימה על העיר. 
טס וממנה נצא לקראת צהריים נרד מהאתר לאגיאס קליינשהותנו במקום כדי לעמוד על עוצמתו של המקום. 

 ברכבת חזרה לעיירה אויינטוטמבו וממנה ברכב בחזרה לקוסקו אליה נגיע בשעות הערב.
 קוסקו  לינה: 

 טיסה חזרה ארצה  –לימה  –קוסקו  12יום 
 העברה לשדה התעופה לטיסותאת שעות הבוקר נקדיש להמשך הסיורים / קניות בקוסקו, לקראת הצהריים 

 בינלאומיות דרך לימה. 

 41נחיתה אור ליום  –המשך טיסה ארצה  31יום 
 ננחת באירופה בשעות הצהריים ונמשיך לישראל בשעות הערב 

 
 3200$ :בחדר זוגי שתתף למהמסע מחיר 

 :מחיר הטיסות
)כוללים מיסי לו ת ביום הטיסה הרלוונטי, מחירים אמחירי טיסות בודדים משתנים בהתאם למחלקות הפנויו

 ה ניתן להשיג את כרטיסי הטיסה למסע הרלוונטי.הינם הערכה בכמנמל ודלק( 
 $1800-$1500טיסות בינלאומיות:  
 $500 -טיסות פנים: כ 

 
 :הערות חשובות

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

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

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

 יוועץ ברופא המשפחה למטיילים ללאמטר, אי לכך מומלץ לה 3,500מסלול הטיול עולה לגבהים שמעל  
 ניסיון קודם בטיול בגבהים אילו.

 המחיר כולל :
  כוכבים טובים, או בתי מלון הטובים בנמצא על בסיס לינה וארוחת בוקר   4בתי מלון בדרגת 
 8   ארוחות צהרים, ארוחת ערב אחת 
  רוחות צהרים נוספות א 2ארוחות ערב ו  3בג'ונגל בפוארטו מאלדונדו 
  העברות וסיורים באוטובוס תיירים ממוזג 
  רכבת הלוך ושוב למאצ'ו פיצ'ו 
  טיפוס להואינה פיצ'ו 
 סיורים וכניסות לאתרים בהתאם למסלול 
  טיול אופניים, רפטינג, אומגות:רכיבה על סוסיםכל הפעילויות המפורטות במסלול , 
  מדריכים מקומיים דוברי אנגלית 



 

 כולל: המחיר לא
 טיסות בינלאומיות 
  לימה  –קוסקו  - פוארטו מאלדונדו –טיסות פנים לג'ונגל בפרו: לימה 
 ביטוח רפואי ומטען 
 תשר לנותני השירותים 
 שתייה והוצאות אישיות 
 כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל 
 

 :הערות
 כללי
  www.xtrip.co.ilברה המפורסם באתר הח xtripכל יציאת מסע הינה בכפוף לתקנון מסעות  
 www.health.gov.il חיסונים: יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית. פרטים באתר משרד הבריאות 
 nsc.gov.il/hewww.התרעות מסע: מידע בנושא התרעות באתר  

 
 טיסות

 כפוף למועדי הטיסות.מסע ה 
במקרה ויהיו שינויים במחירי הטיסות או שינויים במדיניות חברות התעופה, יעודכנו מחירי הטיולים  

 והטיסות בהתאם וכמו כן שינויים בהיטלי דלק, ביטחון ומיסי נמל.
" של Divide, חייבים בתוספת "הנוסעים החורגים ממסגרת הטיסה הקבוצתית בתאריך או ביעד החזרה 

 יעד החזרה.תאריך או/ו על הנוסעים תחול גם תוספת הנובעת משינוי מחיר הטיסות בהתאם ל 150$
 דמי טיפול. 100$-הנפקת כרטיס בנקודות בונוס ע"י אקסטריפ יחויב ב 

 

 ביטוח
ו מציעים וממליצים כתנאי ליציאה לטיול. אנהמתאים לסוג ואופי הטיול כל משתתף מחויב בביטוח רפואי  

 )'מידע משלים למטייל'(. www.Xtrip.co.ilעל ביטוחים מטעם חברת 'הראל'. פרטים מלאים באתר 
יום לפני היציאה שהיא מכסה גם נגד דמי ביטול בנסיבות  60מומלץ לרכוש את הביטוח החל מ  

 היציאה ללא תשלום.המופיעות בפוליסה, ניתן לבטלה לפני 

 
 תנאי תשלום:

 עם ההרשמה 500$ מקדמה:
 יום לפני יציאת הטיול  30עד   -: יתרת התשלום
  .בהעברה בנקאית / מזומן בתשלום אחד, תשלומים ללא ריבית 3עד בכרטיס אשראי 

 .התשלום יתבצע במט"ח או בשקלים לפי שער דולר העברות והמחאות גבוה ביום התשלום
 .1%ל כרטיסי האשראי, בכרטיסי אמריקן אקספרס ודיינרס תגבה תוספת של ניתן לשלם בכ

 
  Xtripדמי ביטול  בהודעה בכתב למשרדי 

 דמי רישום. 250$לפני היציאה יוחזר מלא הסכום ששולם למעט ימי עבודה  30עד  .1
 ים.ממחיר שירותי הקרקע וטיסות הפנ 25%דמי הביטול בסך לפני היציאה עבודה  ימי 14עד ו 29מ  .2
 ממחיר שירותי הקרקע וטיסות הפנים. 70%דמי הביטול בסך פני היציאה עבודה ל ימי 4עד  13מ  .3
 דמי הביטול בסך מחיר המלא של הטיול.ימי עבודה לפני היציאה  3מ  .4
בכל מקרה של ביטול, אקסטריפ תזכה את המטייל על פי תנאי הביטול המצוינים מעלה וכן בגין דמי  .5

 כפוף לתנאי הביטול של חברת התעופה.ביטול הטיסות בנפרד ב
 .במידה והונפקה אשרת כניסה, יחולו מלוא ההוצאות על המטייל ללא קשר למועד הביטול .6
 .יום ממועד הביטול 30על פי יום התשלום, בתוך / שקליים הכספים יוחזר למטייל בערכים דולריים  .7
 .ה שאינם חג או ערבי חג –ימי עבודה : יום א  .8
 . www.xtrip.co.ilהמפורסם באתר החברה  xtripינה בכפוף לתקנון מסעות כל יציאת מסע ה .9

יום לפני היציאה המכסה גם נגד דמי ביטול בנסיבות המופיעות  60מומלץ לרכוש ביטוח נסיעות החל מ  .10
 בפוליסה, ניתן לבטלה לפני היציאה ללא תשלום.
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