ארגנטינה  -היא המדינה השמינית בעולם והשניה בגודלה ביבשת דרום אמריקה ומתאפיינת בעושר ורב
גוניות עצומה ,הבאים לידי ביטוי בכל תחומי החיים .הטופוגרפיה מגוונת ,הנוף פראי ומגוון ,תנאי האקלים
מגוונים ,כמו גם עושר תרבותי וחברתי  .בארגנטינה ניתן למצוא את אורח החיים הלטיני ,משולב עם ההווי
האירופאי .ההשפעה האירופאית ניכרת בכל תחומי החיים ,החל מהאומנות והארכיטקטורה ,וכלה בספרות
ובסגנון החיים.
רכס האנדים  -הרכס הארוך ביותר בעולם )למעלה מ ( 8000 -מ"ק  ,קו החוף המרהיב לחופי האוקיינוס
השקט ,הרמות של הרי האנדים ואופיים הנינוח של המקומיים הופכים את צ'ילה לאחד היעדים הפופולאריים
ביותר בקרב המטיילים .המוני המטיילים הפוקדים כל שנה את צ'ילה יודעים למה הם עושים זאת......
פטגוניה הוא שמו של חבל הארץ הדרומי של צ'ילה וארגנטינה ,חבל ארץ בראשיתי בו נופים מן היפים
בעולם .אלפי קילומטרים של נופי פרא של הרי געש קסומים ,אשדות זורמים ללא הרף ,מפלים שוצפים,
קרחונים גולשים ושפע של מיני צמחים ובעלי חיים ייחודיים .כאן תמצאו את שמורות הטבע היפות ביותר
ביבשת :אזור האגמים שבצפון פטגוניה ,שמורות הקרחונים המשתרעות בדרום בשיפולי האנדים ,הפיורדים
של חוף צ'ילה ,שמורות ימיות ועוד.

תוכנית המסע
ימים  1-2הגעה לבואנוס איירס
טיסה דרך אירופה לבואנוס איירס .הגעה והעברה למלון.
לינה :בואנוס איירס
יום  3בואנוס איירס – ברילוצ'ה
בבוקר  -העברה לשדה התעופה לטיסה לברילוצ'ה ) (San Carlos de Barilocheשלחוף האגם הגדול
נאוואל וואפי ) .(Nahuel Hupaiזו עיירת נופש הררית ,שהארכיטקטורה שלה מושפעת מעיירות המוצא
האלפיניות של מייסדיה ,מרכז סקי בחורף ומרכז לטיולים בקיץ .באזור שמורות טבע רבות ,נוף אגמים ,הרים
ויערות ,מסעדות פונדו ושוקולד המזכירים את שווייץ .עם ההגעה נצא לסיור של מספר שעות בסיבה הקרובה
ונעלה ברכבל לתצפית מדהימה על האזור.
לינה :ברילוצ'ה
יום  - 4טרונדור
היום יוקדש לטיול אל אחת האטרקציות היפות של האזור  -ההר טרונדור ) .(Tronadorההר נמצא על גבול
ארגנטינה וצ'ילה ונחלק ביניהן .בראשו קרחון פעיל אשר מדי פעם מפיל גושי קרח גדולים אל העמק ומכאן
שמו )ההר הרועם( .למרגלות ההר נראה את "הקרחון השחור" הקרוי כך משום שהוא מכוסה במורנה של
ההר השחור המתנשא מעליו .נטייל לאורך ההר והקרחון ותראו אותם מזויות שונות .נמשיך אל מפלי לוס
אלרסס ולקראת ערב נשוב לברילוצ'ה.
לינה :ברילוצ'ה
יום  5חציית האנדים
היום יוקדש למעבר רכס האנדים מארגנטינה לצ'ילה .הטיול משלב שיט ונסיעה באוטובוס בין אגמים ,יערות
והרי געש .מהנמל שלגדת אגם נאוואל הואפי פוארטו פנואלו ) (Puerto Panueloנשוט לפוארטו בלאסט.
המשך בנסיעה ושיט דרך לגונה פריאס ) (Laguna Friasואגם כל הקדושים לפטרוהואה ) .(Petrohueעם
יתאפשר נוכל ללכת אל מפל המים הנושא שם זה ולאחר ארוחת צהרים נמשיך לעיירה הצ'ילנית פוארטו
ואראס ) .(Puerto Varasיום סיור זה הוא במסגרת קבוצתית .העברות פרטיות בתחילת וסוף הסיור.
לינה :פוארט ואראס.

יום  ,6פוארטו מונט – פוארטו נטאלס
העברה אל פוארטו מונט ) (Puerto Montלסיור קצר בשוק הדגים אנחלמו ומשם תטוסו דרומה אל פונטה
ארנס ) (Punta Arenasהשוכנת בקרבת מיצרי מגלן שמפרידים בין יבשת דרום אמריקה לארץ האש .משדה
התעופה ניקח אוטובוס ציבורי טוב )כרטיסים מוזמנים מראש( אל העיירה הדרומית פוארטו נטאלס
) .(Puerto Natalesהעברה למלון.
לינה :פוארטו נטאלס
יום  7,טורס דל פיינה
בבוקר נשוט בפיורד התקווה האחרונה ) (Ultima Esperansaשם נוכל לראות קבוצות של אריות ים וקולוניה
גדולה של קורמורנים .נגיע בשיט עד קרחון בלמסדה ונרד לטיול רגלי ביער .לאחר ארוחת צהרים נמשיך
בשיט בסירות זודיאק במעלה נהר סרנו ) (Serranoכשלצידנו משתרעים הנופים המדהימים של קרחוני
בלמסדה ) (Balmacedaוטינדל ) .(Tindalאחר הצהרים נגיע אל היפה שבפארקים של פטגוניה" ,טורס דל
פיינה" ) . (Torres del Paineיום סיור זה הוא במסגרת קבוצתית.
ארוחת ערב במלון.
לינה :טורס דל פיינה
יום  8שמורת מגדלי הפיינה
היום נטייל בטיול פרטי באחת משמורות הטבע המרשימות בעולם .במרכזה גוש הררי בו פסגות גרניט
המגיעות לגובה  2500-3000מ' ואשר נתנו לפארק את שמו .ריחוקה של השמורה מן המרכז עזר
להשתמרותו של הנוף הבראשיתי של מגדלי הגרניט ,אגמי טורקיז ,קרחונים ,מפלי מים ויערות .במקום שפע
ציפורים ביניהם ה"נאנדו" – יען דרום אמריקאי וכמובן קונדור האנדים .בין היונקים תוכלו למצוא כאן את
הגואנקו )ממשפחת הגמליים קרוב של הלאמה והאלפקה( שבעבר הרחוק שלט במרחבי פטגוניה אך עם
גידול שטחי המרעה עליהם השתלטו החוואים ,נדחק אל שמורות הטבע .נטייל ברגל וברכב בין האגמים
ליערות ,בין מפלי מים וצוקי גרניט המזדקרים אנכית ונושקים לרקיע ,צמחייה מיוחדת ושפע בעלי חיים.
ארוחת ערב במלון.
לינה :טורס דל פיינה
יום  8טורס דל פיינה – קלפטה
בבוקר – העברה )ללא מדריך( אל גבול צ'ילה – ארגנטינה .מהעיירה הארגנטנית  Cancha Carreraניקח
אוטובוס ציבורי טוב )כרטיסים מוזמנים מראש( לקלפטה ) ,(Calafateהשוכנת לחופו של אגם ארחנטינו
) (Lago Argentinoומשמשת בסיס לטיולים באזור .מתחנת האוטובוס – העברה לבית המלון.
לינה :קלפטה

יום  10שייט קרחונים
יום של שיט בין גושי הקרח הצפים על מי אגם ארחנטינו .נצפה בקרחון היפה אופסלה )  ,(Upsalaשהוא
חלק משדה הקרח הענק ,הגולש מההרים למימי האגם .נשוט בתעלת  Spagetziniלצפות בקרחון הנושא
שם זה .בתום השייט נשוב לקאלפטה .הסיור הוא קבוצתי .המחיר כולל מקומות .VIP
לינה :קלפטה
יום  11פריטו מורנו  -בואנוס איירס
נצא לטיול פרטי אל קרחון פריטו מורנו – הקרחון המתנפץ .זה הוא ללא ספק אחד הקרחונים המדהימים
והפעילים ביותר שבדרום אמריקה" .נהר קרח" הזורם משדה הקרח הדרומי של פטגוניה .אורכו של הקרחון
 30ק"מ וחזיתו משתרעת לרוחב  5ק"מ כאשר קירותיו מתנשאים לגבהים של עד  60מ' .תנועתו המתמדת
של הקרחון גורמת ליצירת סדקים בקרח ,התפרקות מתמדת ונפילה של גושי קרח ענקיים הניתקים ממנו.
נצפה בגושי הקרח הנופלים ממנו ברעש גדול לתוך מי האגם ותהלכו במסלול חדש ויפה שנבנה לאורך
הקרחון על מנת לראות אותו מזוויות שונות  .לקראת ערב נשוב לקלפטה .העברה לשדה התעופה וטיסה
צפונה אל בואנוס איירס .העברה למלון.
לינה :בואנוס איירס
יום  –12בואנוס איירס
בואנוס איירס ) ,(Buenos Airesלצד סאו פאולו הברזילאית ,היא העיר "המערבית" ביותר באמריקה
הלטינית .השפעות אירופאיות מגוונות ניכרות בעיר :ארכיטקטורה גותית וברוק ,תרבות גנים ,בתי קפה בכל
פינה ,חנויות ספרים ושדרות רחבות.
בבוקר נצא לסיור של שש שעות בעיר התוססת .נטייל באזור היוקרתי של פאלרמו; כיכר דה מאיו בה נמצא
הבית הוורוד הוא הארמון הנשיאותי; ברובע ריקולטה האופנתי ובבית הקברות הידוע ,שם קבורה אוויטה
פרון; שכונת לה בוקה הצבעונית ,סן טלמו ועוד.
לינה :בואנוס איירס
ימים  – 13-14בואנוס איירס – מדריד – תל אביב
זמן חופשי בהתאם לשעת הטיסה.
העברה לשדה התעופה לטיסה מבואנוס איירס דרך אירופה לתל אביב.
זהו מסלול בסיס ,ניתן לשנות את המסלול בהוספת יעדים כמו הקארטרה אוסטרל ,פנינסולה וולדז,
מפלי איגואסו וריו דה ז'נירו .ניתן להוסיף מספר ימי טרק.
מסלול הטיול עלול להשתנות בשל אילוצי זמנים ,שעות אור ,מזג אוויר ,תקלות מכאניות וכמובן החלטות
המדריך בשטח.

מחיר שרותי הקרקע למטייל בחדר זוגי למינימום  4משתתפים כ) $3,500 -לא כולל טיסות(
לקבלת מחיר למספר משתתפים שונה או למסע קבוצתי עם מדריך ישראלי בתאריכים ספציפיים
נשמח לעמוד לרשותכם במייל  info@xtriptravel.comאו בטלפון 050-3393320 / 03-5102025
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.
טיסה בינלאומית בקו תל אביב – אירופה – בואנוס איירס – תל אביב :החל מ – .$1500
טיסות פנים בקו בואנוס איירס-ברילוצ'ה  Xפוארטו מונט – פונטה ארנס  Xקלפטה – בואנוס איירס
כ –  $800ומעלה.
מחיר המסע משתנה בהתאם לבחירת בתי מלון שונים ,ארוחות ,חודשי השנה ,כמות המטיילים ,חברת
התעופה ,הפקות ואירועים למיניהם.
המחיר עשוי להשתנות עקב שינויי שערי המטבע בין הדולר/אירו לשקל ולמטבעות המקומיים ,וכן עקב
שינויים במיסי הנמל והדלק.
הסטנדרטים של חברת  Xtripמחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת
ובטוחה .כרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר הטיול.
אין צורך באשרה לארגנטינה וצ'ילה
מועדי יציאה מומלצים:
מחודש אוקטובר ועד אפריל
מחיר המסע כולל:
 לינה בבתי מלון מדרגה ראשונה ומלונות ייחודיים לאזור.
 כלכלה :ארוחת בוקר יומית 2 .ארוחות ערב בפיינה.
 העברות פרטיות – ללא מדריך.
 סיורים פרטיים ברכב תיירים או בטיולים קבוצתיים כמפורט בתוכנית.
 מדריכים מקומיים דוברי אנגלית בכל יום סיור.
 דמי כניסה לאתרים כמפורט.
 שיט בריו סרנו .שיט באגם קלפטה במקומות .VIP
מחיר המסע אינו כולל:
 טיסות בינלאומיות וטיסות פנים
 ביטוחים למיניהם
 מיסים בשדות התעופה אשר משולמים בחו"ל במזומן
 טיפים לנותני השירותים
 שתייה והוצאות אישיות
 כל סעיף שאינו נכלל בסעיף כולל
 Xtripמציעה מסעות שנועדו לכל חובבי הטיולים ,ההרפתקאות והאתגרים .לאלו הרוצים ליהנות מרמת
ביצוע גבוהה ודאגה לפרטים ,למטיילים עצמאיים ,קבוצות סגורות ,חוגי חברים ,משפחות ,חברות
וארגונים.
אנו לרשותכם להתאמת מסעות וטיולים הכוללים את כל הנדרש בטיול ,מתכנון מדויק וקפדני ,התאמה
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.
איננו מוכרים שירותים בנפרד כמו תכנון ויעוץ ,בתי מלון ,שירותי הדרכה ,הסעה או הסעדה.
מסלול זה הינו דוגמא למסע אותו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה המושפעת מכל הפרמטרים
המוזכרים מעלה,
נשמח להתאים עבורכם מסלול זה או מסלולים אחרים ע"פ אופייכם ,רצונכם ,מאווייכם ותקציבכם
לייעוץ ו/או קבלת הצעת מחיר אנא פנו אלינו בטלפון  03-5102025או במייל info@xtrip.co.il

