
 

 

  

  

  

  
רכס האנדים הוא מהמרתקים בתבל והוא עמוד השדרה החוצה את יבשת אמריקה הדרומית מקולומביה 

, מדבריות לחוף האוקינוס ולמרגלות רכסי ההרים, נופי פרא לא פגועים. ילה בדרום'בצפון בואכה ארגנטינה וצ

, של מורשת אינדיאנית, י ותרבותיפסיפס אנוש - נהרות וקרחונים ובצל כל אלה נוצרו תרבויות ועמים, ונגלים'ג

  . ובעיקר פרו ובוליביה הן לבו של עולם התרבות האינדיאנית, ארצות האנדים .מעורב בניחוח ספרדי קולוניאלי

היופי והמגוון אותו ניתן למצוא בארצות אלה ובראשן , מעטות המדינות בעולם המסוגלות להציע מן השפע

טיול כאן הוא גם מפגש עם תרבות אנושית שלמה שנדחקה מזירת . ארצם היפהפייה של בני האינקה, פרו

והיום הולכת ותופסת את מקומה הראוי בפסיפס האנושי הבלתי רגיל של , שנה 500- ההיסטוריה לפני כ

ממשיכה עד לימינו בכפרים , מורשת העבר הניכרת באתרים ההיסטוריים המרשימים. יבשת אמריקה

, ובגאווה בלתי מוסתרת, תלבושות הססגוניות של מי שרואים עצמם היוםהשווקים הצבעוניים וה, הציוריים

  . כצאצאי האינקה

  

  

  



 

 

  
  

  תכנית המסע
  

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

העשן , מאחורי הפיח, נחרב ברעידות האדמהפאר היצירה ש, עיר המלכים,לימה העיר הספרדית הראשונה
, קתדרלות, מוזיאונים. פאר העבר והרבה הרבה אוכל ומוסיקה, נמצאים רבדים שונים של  אוכלוסיה, והערפל

נראה את לימה המוארת ונבקר : סיור ערב בלימה .עם גסטרונומיה מושלמת, טרוף מודרני, ארכיטקטורה
נמשיך אל הרובעים . מה ואחד ממרכזי חיי הלילה הפעילים של העירהרובע הבוהמייני של לי, ברובע ברנקו

  . פרואנית האופיינית ללימה- בארים ומועדני מוזיקה מקומית אפרו, סאן איסידרו ומירה פלורס ובהם בתי קזינו
 לימה :לינה 
  

  ארקיפה  -לימה, 2יום 
  לארקיפהבשעות הבוקר נעבור לשדה התעופה לטיסה 

  11:30: נחיתה    10:00: המראה
העיר , עיר השמש הנצחית,ארקיפההתארגנות בחדרים ולאחר מכן נצא לסיור מודרך ב, העברה לבית המלון
ו 'ו פיצ'צוהמא, המיסטי, אני'אצ'ת למרגלות הצעיר השוכנ. והאוניברסיטאות הסופרים, של האינטלקטואלים

שכל כך רוצה להיות , ן הבהאוסאחותה התאומה של תל אביב בסגנו, העיר הלבנה .אשר מקנים לה הוד ופאר
, ואינטלקט שוכנים מטעני העבר כגון הקרבת הקורבנות, שמש, לצד קידמה. לימה אבל כל כך רחוקה ממנה

  . החשוכים והמרתקים ומנזרי סנטה קטלינה
  ארקיפה :לינה 

  
  (Colca Canyon)קניון קולקה  4-3ימים 

.  ועם קצת מזל נוכל לראות ויקוניות Aguada Blancaבדרך נעצור בשמורת . הבוקר נצא אל קניון קולקה
תושבי . הדרך עוברת בנופי טראסות חקלאיות  בצל הרי האנדים המושלגים וכפרים קטנים פזורים פה ושם

ביום השני נצא . את הלילה נבלה במלון באזור.  האזור ידועים בתלבושות המסורתית המקושטות והצבעוניות
עם . מרהיבות  על  קניון הקולקה  שעומקו כפול מזה של הגרנד קניון בשעות הבוקר המוקדמות לתצפיות

זהו ללא ספק אחד המראות . נוכל לצפות בקונדור האנדים דואה ממש מתחתנו) לא הרבה(קצת מזל 
  . ויוותר לנו גם זמן ליהנות מהמעיינות החמים והספא שבמתחם המלון. המרשימים ובעלי עוצמה רבה

  קולקה :לינה 
  

  ארקיפה    –יון קולקה קנ 5יום 
  .הגעה בשעות אחר הצהרים. נשלים את הסיורים בקניון  ולאחר מכן נעשה את הדרך אל ארקיפה

  . מדריך ורכב יעמדו לרשותכם
   ארקיפה :לינה 

  



 

 

  
  

   קוסקו  -ארקיפה ,6יום 
מלון לאחר הנחיתה העברה לבית ה.  09:30נחיתה  07:10: המראה, נטוס אל רכס האנדים ולעיר קוסקו

כאן בעמק שבלב האנדים החלו בני . בירתם החשובה של בני האינקה. למנוחה קלה והסתגלות לגובה
שרידי . האינקה את דרכם על במת ההיסטוריה והפכו לאחת התרבויות החשובות ביותר שפרחו ביבשת

פרי שלטונם , העבר המפואר ניכרים בכל פינה בעיר כשהם מעורבבים בארכיטקטורה הקולוניאלית הטיפוסית
בקתדרלה המרשימה , אחר הצהרים נבקר במקדש השמש.  ארוך השנים של הספרדים בחלק זה של העולם

נסייר ברובע הבוהמייני בו מתגוררים אמני העיר ונסיים , של העיר בסגנון ברוק ובציורים המאפיינים את קוסקו
  . במוזיאון ההיסטוריה

 קוסקו :לינה 
  

   קוסקו, 7יום 
הביקור כולל סיור במצודה הענקית של . מן האתרים הרבים המצויים בעיר וסביבותיה מהלסיור בכנצא 

, אשר חולשת על העיר ואשר שימשה בין היתר גם מקדש ומקום פולחן) Sacsaihuaman(סקסאיהואמאן 
נבקר במקדש המים . טון ואף יותר 180- שם נוכל להתרשם מן הבניה המאסיבית של אבני ענק המגיעות ל

נבקר . שם נהגו עולי הרגל לטהר עצמם לפני כניסתם אל קוסקו הבירה) Tambomachai(אי 'אמבו מצשל ט
  .היו חונטים את גופות המלכים והאצילים מבני האינקה, אתר מסתורי בו על פי הסברה, )Quenco(בקנקו 

  קוסקו :לינה 
  

  השוק של פיסאק ) העמק הקדוש(אורובמבה  -קוסקו  8יום 
ויקוניות ואלפקות בסביבתן , נבקר בחווה של לאמות. מק הקדוש של נהר האורובמבהנצא לביקור בע

בו לצד אתר , אקנבקר בכפר פיס. נלמד כיצד להפיק צמר ומוצרים שונים מבעלי חיים אלה ,הטבעית
ר  ססגוני המהווה מרכז סחר והווי לאינדיאנים מהאזו יים יום שוק אומנויות ועבודות ידמתק ,ארכיאולוגי חשוב

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

מנה נשקף נוף מרשים של נבקר גם במצודה העתיקה  שנבנתה בתקופת האימפריה האינקאית מ. וכפר
  . בתום הסיור נלון בעמק הקדוש. ארוחת צהרים בפיסאק. הכפר והעמק כולו

 אורובמבה :לינה 
  
  רו ומכרות המלח 'ינצ'צ  9יום 

תחילה נבקר בכפר . כפרים ונופים מיוחדים,יום סיור נוסף בעמק הקדוש שיחשוף בפנינו מקומות מרתקים 
נבקר . ובעלי העסקים המקומיים עורכים שוק ובו הם מוכרים את מרכולתם  בכל יום ראשון החוואים. רו'ינצ'צ

באמצעות מי מעין הנובע באזור מובילים המקומיים . גם בכפר היפה ונמשיך אל מכרות המלח של מאראס 
המכרות מכילים . כ בשווקים המקומיים"המלח נמכר אח. את המלח בתעלות מיוחדות במשך מאות בשנים

במוראי נראה את הטרסות האליפטיות המיוחדות ששימשו  .ממראס נמשיך למוראי. בארות 3000 קרוב ל
ארוחת צהרים במסעדה . 'מ 2ובגובה . 'מ 45הגדולה שבהם היא בעומק של ,כנראה לגידולים חקלאיים 

  .מקומית
   אורובמבה  :לינה 
  



 

 

   אגואס קליינטס –אויינטטמבו  –אורובמבה , 10יום 
בה ונמשיך לעיירה אוינטוטמבו ונבקר באתר האניקה שנחשב לאחד המושלמים והמיוחדים נפרד מאורובמ

הרכבת . ו'פיצ-ו'מאצ" העיר האבודה"אל לאחר ארוחת צהריים נצא ברכבת המיוחדת , בפרו ובאזור קוסקו
רה העיי. ו ובה נבלה את הלילה'ו פיצ'מגיעה עד העיירה אגואס קליינטס נקודת היציאה באוטובוסי למאצ

  .משופעת במסעדות בתי קפה ושווקים
   ו 'ו פיצ'מאצ/ אגואס קליינטס  :לינה 
  

  קוסקו  – Machu Picchu) ( ו'פיצ-ו'מאצ, 11יום 
 .נקדיש את היום לסיור בעיר המסתורית הזאת שעדיין מעוררת את דמיון החוקרים לגבי מטרתה וייעודה

זריחה לתצפית נתמקם . ך אל האתר המפורסםנשכים כשעתיים לפני הזריחה ונצא באוטובוס במעלה הדר
לאחר הזריחה . עוצרת נשימה על העיר המדהימה שעדיין ריקה מאלפי מטיילים הפוקדים אותה מידי יום
צריך (ניתן לטפס . נטייל ונבקר עם מדריך מיוחד לאתר במקדשים בארמונות ובמכלול העצום והמיוחד הזה

ננצל את . ר הנקראת ווינה פיצו לתצפית מדהימה על העיראל הגבעה הסמוכה לעי) להזמין מראש מקום
לקראת צהריים נרד מהאתר לאגואס קליינטס וממנה נצא . שהותנו במקום כדי לעמוד על עוצמתו של המקום

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

  קוסקו  12יום 
  . בקוסקו ובסביבותיה עם מדריך ורכב צמוד יום לסיורים

  . ויה פרטה + רפטינג או קנופי  –יש אפשרות לשלב ביום הזה 
 קוסקו לינה 
  

   טיסת המשך    - לימה -קוסקו 13יום 
  העברה לשדה התעופה לטיסה ללימה

בעים סאן הרובע הבוהמייני של לימה ונמשיך אל הרו, נבקר ברובע ברנקו, לאחר הנחיתה נערוך סיור בעיר
המשך לשדה . כולל ביקור במוזיאון לארקו המוקדש לאמנות הפרוויאנית העתיקה , איסידרו ומירה פלורס

  .התעופה 
  
  

  בטיסה הלוך חזור –ונגל האמזוני 'גבשלושה / ליומיים  הארכה אופציה

  

  ימי טרקים –אופציות לימי טיול נוספים ה
 ימי טרק בודדים מקוסקו או מהעמק הקדוש �
 ו פיצו'כניסה רגלית למאצ –טרייל  החלק האחרון של האינקה –אחד לילה  1 ימים 2 �
 כול האינקה טרייל –לילות  3ימים  4 �
 כמה אופציות –ימים טרק לילה אחד באזור קוסקו  2 �
 לילות  4ימים  5 –טרק ארוך קשה ויפה שנקרא סאלקאנטאי  �
  

  
  



 

 

  
  )לא כולל טיסות( 0092$ - כ חדר זוגילמטייל 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 , ת בודדים משתנים בהתאם למחלקות הפנויות ביום הטיסה הרלוונטימחירי טיסו
  .הינם הערכה בכמה ניתן להשיג את כרטיסי הטיסה למסע הרלוונטי) נמל ודלק

 1500$ – 1900איר אירופה  בין / טיסות בחברת איבריה 
  $  620לימה  החל מ  –קוסקו  –ארקיפה  –לימה טיסת פנים במסלול  

  
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
בים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת מחיי Xtripהסטנדרטים של חברת  

 .טיולכרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר ה. ובטוחה
אי לכך מומלץ להיוועץ ברופא המשפחה למטיילים ללא , מטר 3,500מסלול הטיול עולה לגבהים שמעל  

 .ניסיון קודם בטיול בגבהים אילו
  

  :יםמועדי יציאה מומלצ
 ספטמבר מחודש מאי ועד   

  
  :המחיר כולל

 כוכבים  4בדרגת בבתי מלון : לינה �
 על בסיס ארוחת בוקר : כלכלה �
 .המופיעים בתכנית, כל הסיורים וכניסות לאתרים �
 עם נהג צמוד רכב : תחבורה �
 . מדריך דובר אנגלית  בימי הסיור השונים �
 . רכבות כמפורט בתכנית �

  
  :המחיר אינו כולל

 וטיסות פניםלאומיות טיסות בינ �
 .ל"לנותני השירותים בחותשר  �
 והוצאות אישיות ביטוח  �
  תוספת למטייל בחדר יחיד �
  ".המחיר כולל" –כל הוצאה שאינה מצוינת תחת הסעיף  �
  

  
  

מושפעת מכל הפרמטרים הו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה אותמסע מסלול זה הינו דוגמא ל
  ,רים מעלההמוזכ

  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 , ויק וקפדנימתכנון מד, הכוללים את כל הנדרש בטיולאנו 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, הדרכה שירותי, בתי מלון, תכנון ויעוץכמו איננו מוכרים שירותים בנפרד 
 


