
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ימים) 16(צ'ילה ארגנטינה ו, ברזיל - דרום אמריקה
  הקרחוניםדרום היבשת, פטגוניה ומפלי האיגואסו, בדגש 

אגן האמזונס  מטרים, 6,000האנדים הגבוה המתנשא לגבהים של מעל ל היא ללא ספק אחת מהיבשות היפות והמרתקות ביותר. רכס  דרום אמריקהדרום אמריקהדרום אמריקהדרום אמריקה  סיור מקצועי לשכת שמאי המקרקעין הרי הגעש  האגמיםאמריקה ולא בכדי, נמשיך בטיסה לברילוצ'ה בירת אזור לבואנוס איירס, פריז של דרום ארץ האגמים וערבות פטגוניה. נצא בטיסה  של ארגנטינה וצ'ילה,של ארגנטינה וצ'ילה,של ארגנטינה וצ'ילה,של ארגנטינה וצ'ילה,    נופים הפראייםנופים הפראייםנופים הפראייםנופים הפראייםבבבבאת המסע ביבשת הדרומית את המסע ביבשת הדרומית את המסע ביבשת הדרומית את המסע ביבשת הדרומית נמשיך נמשיך נמשיך נמשיך   . , שם נצא לשייט חוויתי מתחת למלי "גרון השטן"בעולם המופלאים יל, מהמראותברז-מפלי האיגואסו, על גבול ארגנטינהנמשיך אל   חוף האוקיאנוס כשמעליה מתנשאים צוקי גרניט גבוהים ויערות למרגלותיהם.הבנויה על  ריו דה ז'נירו, מהיפות בערי תבל, עיר ציוריתב נבקר ברזילאית.עתיקה, מוסיקה, שמחת חיים וגאווה לאומית נוצרה כאן תרבות ייחודית ודות למורשת ה האמריקאית, אירופאים שהיגרו מכל ארצות העולם הישן.שחורים שהובאו מאפריקה, אינדיאנים ילידי היבשת  וממגוון תרבויות:החמישית בגודלה בעולם וכור היתוך מופלא לבני אדם מכל קצות תבל זוהי הארץ  דה.דה.דה.דה.אאאאשל טיולנו יהיה בברזיל, ארץ הסמבה והלמבשל טיולנו יהיה בברזיל, ארץ הסמבה והלמבשל טיולנו יהיה בברזיל, ארץ הסמבה והלמבשל טיולנו יהיה בברזיל, ארץ הסמבה והלמב    ראשוןראשוןראשוןראשוןחלקו החלקו החלקו החלקו ה          ש איתם לחם ולבבי.אינדיאנים ומתיישבים אירופאים שהופכים כל מפגמה שבעיקר מאפיין את דרום אמריקה, זו תערובת אנושית מגוונת של שבטים בתוליות, קרחונים אדירים, הם רק חלק קטן מהמראות המרתקים באזור. אולם ס הירוקים, מדבריות פטגוניה, רצועות חוף אהפראי והמסתורי, אזורי הפאמפ ארגנטינאי, המכונה גם עיירת השוקולדים... משם נחצה את ה (חלקם מעשנים) בואנוס איירס, שם נטעם סטייק בקר עסיסי ונהנה ממופע טנגו  עיר הבירה אל חזורפריטו מורנו. משם נהמתנפץ הקרחון  ששיאו הוא התצפית אלהקרחונים,  ארץ, קלפטהונגיע ל נבקר בפארק הלאומי "מגדלי הפאיינה" ,גלסיארס"פונטה ארנס. בהמשך נצא בטיסה דרומה אל פארק הקרחונים "לוס ה בדרך המעבורות העתיקה הישר אל עיר הנמל האינדיאנית, צ'ילהגבול ל חווית חיים אפילו להרפתקנים שראו כבר  הוא דרום אמריקההביקור במרהיב.    הכול... 
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, ביקורת עם ההגעה, לריו (דרך יעד ביניים)לריו (דרך יעד ביניים)לריו (דרך יעד ביניים)לריו (דרך יעד ביניים)    מת"אמת"אמת"אמת"א    בוקר בוקר בוקר בוקר ת ת ת ת צא בטיסצא בטיסצא בטיסצא בטיסננננ            ווווריו דה ז'נירריו דה ז'נירריו דה ז'נירריו דה ז'ניר    ––––    ת"את"את"את"א    ////1111ום ום ום ום יייי          תוכנית הטיול היא אחת הערים היפות והתוססות  ריו דה ז'ינרוריו דה ז'ינרוריו דה ז'ינרוריו דה ז'ינרו. דרכונים, העברה למלון ה שכונות יפיפיות עם שכונות עוני הפרושות על מדרונות משולבות בבאוקיאנוס האטלנטי, בין צוקי גרניט, יערות טרופיים וחופים יפהפיים. , היא יושבת לאורך החוף "העיר המופלאה""העיר המופלאה""העיר המופלאה""העיר המופלאה"בעולם, שזכתה לכינוי  כולל ארוחת ערב כולל ארוחת ערב כולל ארוחת ערב כולל ארוחת ערב אוהבי מסיבות וריקודים ששיאם הוא, כמובן, הקרנבל. למרות העוני וקשיי החיים, כל דבר בעיר נגמר בסמבה. הברזילאים , לבביים, חביבים ונהנתנים. תושבי העיר המכונים "קריוקה"תושבי העיר המכונים "קריוקה"תושבי העיר המכונים "קריוקה"תושבי העיר המכונים "קריוקה"הגבעות.  BBQBBQBBQBBQ    פלמנגו, הנמצאת בכניסה להר  ההיסטוריים, נחלוף על פני התיאטרון העירוני בדרכנו לשכונת ל מבניוע לרובע סינרלנדיהלרובע סינרלנדיהלרובע סינרלנדיהלרובע סינרלנדיהמטר. נתוודע  80המתנשאת לגובה אדיר של  מטרופוליןמטרופוליןמטרופוליןמטרופולין    תתתתבקתדראלבקתדראלבקתדראלבקתדראל, בסמבדורובסמבדורובסמבדורובסמבדורו, נעבור במרכז העיר ריובמרכז העיר ריובמרכז העיר ריובמרכז העיר ריו    נצא לסיור מודרך        העיר הקולוניאלית רכבלים להר הסוכרהעיר הקולוניאלית רכבלים להר הסוכרהעיר הקולוניאלית רכבלים להר הסוכרהעיר הקולוניאלית רכבלים להר הסוכר    ––––ריו דה ז'נירו ריו דה ז'נירו ריו דה ז'נירו ריו דה ז'נירו     ////2222יום יום יום יום            דה ז'נירו.דה ז'נירו.דה ז'נירו.דה ז'נירו.    וווו. לינה ברי. לינה ברי. לינה ברי. לינה בריברזילאיברזילאיברזילאיברזילאי מטרים נשקיף על חופיה  395המתנשא לגובה של  כמובן בשני הרכבלים. מהר הסוכרכמובן בשני הרכבלים. מהר הסוכרכמובן בשני הרכבלים. מהר הסוכרכמובן בשני הרכבלים. מהר הסוכרהסוכר, אליו נעלה  אחר הצהריים נמשיך לביקור בשוק  פסגת הקורקבדו. - הקסומים של ריו דה ז'ניירו ועל פסגה קסומה נוספת , לטעום מהקצב והססגוניות הברזילאית. בחופים קופקבנה ואיפנימהבחופים קופקבנה ואיפנימהבחופים קופקבנה ואיפנימהבחופים קופקבנה ואיפנימהנצא לסיור רגלי לאחר ארוחת בוקר, לאחר ארוחת בוקר, לאחר ארוחת בוקר, לאחר ארוחת בוקר,         סיור חופים ושוקי יום א'סיור חופים ושוקי יום א'סיור חופים ושוקי יום א'סיור חופים ושוקי יום א'    ––––    ווווריו דה ז'נירריו דה ז'נירריו דה ז'נירריו דה ז'ניר    ////3333ום ום ום ום יייי                ינה בריו.ינה בריו.ינה בריו.ינה בריו.ללללארוחת ערב עצמית.  איפנמה הססגוני של ימי ראשון. ולאחר נעצור לארוחת צהריים קלה כולל קפיריניה. של יום א' בחוף איפנימה  בשוק האומנים המפורסםבשוק האומנים המפורסםבשוק האומנים המפורסםבשוק האומנים המפורסםנבקר  (האגם המליח) שנמצא בריו. המעוניינים יוכלו להיכנס לגנים הבוטנים או לשכור  קור בלגוההקור בלגוההקור בלגוההקור בלגוההלבילבילבילבינמשיך מכן  ארוחת ערב ולצאת לסיור מסביב לאגם המרהיב. אחר צהריים חופשי לסיור עצמי בריו.  םרכב חשמלי/ אופניי וביקור  קורקובדוקורקובדוקורקובדוקורקובדולפסגת הלפסגת הלפסגת הלפסגת ההיער האורבאני העתיק ביותר בעולם,  – בג'יפים שיוקדש ליער טיג'וקהבג'יפים שיוקדש ליער טיג'וקהבג'יפים שיוקדש ליער טיג'וקהבג'יפים שיוקדש ליער טיג'וקהחצי יום         הפאוולות של ריו (סיור מקצועי)הפאוולות של ריו (סיור מקצועי)הפאוולות של ריו (סיור מקצועי)הפאוולות של ריו (סיור מקצועי)    ––––ת הקורקבדו ת הקורקבדו ת הקורקבדו ת הקורקבדו פסגפסגפסגפסג    ----    יער טיג'וקהיער טיג'וקהיער טיג'וקהיער טיג'וקה    ----    ג'יפים ג'יפים ג'יפים ג'יפים     ––––ריו דה ז'נירו ריו דה ז'נירו ריו דה ז'נירו ריו דה ז'נירו     ////4444יום יום יום יום           דה ז'נירו.דה ז'נירו.דה ז'נירו.דה ז'נירו.    ינה בריוינה בריוינה בריוינה בריולללל    עצמית. את הטיול נסיים בחוף בארה דה טיג'וקה (חוף מצנחי הרחיפה). שכונות העוני המרתקות של ריו.  – בפאוולותבפאוולותבפאוולותבפאוולות מטר מעל... (האמיצים יוכלו  700ף ונהנה מהגלשנים הטסים מצוק בגובה של כ נרים כוס קפריניה על החו בערב, נצא (תחבורה בערב, נצא (תחבורה בערב, נצא (תחבורה בערב, נצא (תחבורה  .בריומשך היום סיור האחר הצהריים בתוספת תשלום).  –להיתנסות בטיסה מרגשת  נצא  לאחר הנחיתה    אסו.אסו.אסו.אסו.לאיגולאיגולאיגולאיגו    ריוריוריוריובבוקר נצא בטיסה מבבוקר נצא בטיסה מבבוקר נצא בטיסה מבבוקר נצא בטיסה מ        סכר אטייפוסכר אטייפוסכר אטייפוסכר אטייפו    ––––    מפלי האיגואסו (צד ברזילאי)מפלי האיגואסו (צד ברזילאי)מפלי האיגואסו (צד ברזילאי)מפלי האיגואסו (צד ברזילאי)    ////5555יום יום יום יום                 כירות, לנדל''ן המועדף בריו.כירות, לנדל''ן המועדף בריו.כירות, לנדל''ן המועדף בריו.כירות, לנדל''ן המועדף בריו.ששששהפאבלות בריו משכונות עוני לא הפאבלות בריו משכונות עוני לא הפאבלות בריו משכונות עוני לא הפאבלות בריו משכונות עוני לא נעשה עם מומחה מתחום הנדל''ן שיספר לנו את המעבר המרת שעוברות נעשה עם מומחה מתחום הנדל''ן שיספר לנו את המעבר המרת שעוברות נעשה עם מומחה מתחום הנדל''ן שיספר לנו את המעבר המרת שעוברות נעשה עם מומחה מתחום הנדל''ן שיספר לנו את המעבר המרת שעוברות הערה: את הסיור בפאוולות הערה: את הסיור בפאוולות הערה: את הסיור בפאוולות הערה: את הסיור בפאוולות         דה ז'נירו.דה ז'נירו.דה ז'נירו.דה ז'נירו.    ינה בריוינה בריוינה בריוינה בריולללל    ארוחת ערב עצמית.ציבורית) לרובע הבילויים התוסס לאפה. ציבורית) לרובע הבילויים התוסס לאפה. ציבורית) לרובע הבילויים התוסס לאפה. ציבורית) לרובע הבילויים התוסס לאפה.  ברזילאי נבצע תצפיות מרתקות על הבצד לסיור  ממפלי הניאגרה. בעבר שמשו המפלים כאתר קבורה בוהים האיגואסו. המפלים רחבים ממפלי ויקטוריה וגואשדים הנופלים ממרומי השבר הגיאולוגי של נהר מפלונים  250-מטרים, לאורך המפלים יש יותר מ 80 -המפלים מעל לשלושה קילומטרים וגובהם כהם שרשרת המפלים מהגדולות והיפות בעולם. רוחב  סוסוסוסומפלי האיגואמפלי האיגואמפלי האיגואמפלי האיגואמפלים כולל סיורים רגלים קצרים, ה
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לסיור  נצאהביקור בצד הברזילאי של המפלים לאחר בקר בשני הצדדים. כדי להתרשם מהמפלים צריך להיפים בעולם. המפלים נמצאים על משולש הגבול ברזיל, ארגנטינה, פרגואי כשחלקם הגדול הוא בארגנטינה. הקדוש של שבטי גוארני והפראגואס. כיום האתר מוכרז כאתר לאומי של אונסקו ונחשב כאחד מהאתרים  ועוד נקודות תצפית על המפלים ככל שהזמן  Garganta del Diablo לוי השטן העוצמה מלמטה, נעלה למפלינצא לביקור בצד הארגנטינאי של המפלים. נצא לסיור בתוך יער הגשם, נרד לתחתית המפלים ונראה את היום    מתחת למפליםמתחת למפליםמתחת למפליםמתחת למפלים    שייט בסירות מהירותשייט בסירות מהירותשייט בסירות מהירותשייט בסירות מהירות    ––––    צד ארגנטינאיצד ארגנטינאיצד ארגנטינאיצד ארגנטינאי    איגואסואיגואסואיגואסואיגואסומפלי המפלי המפלי המפלי ה    ////6666יום יום יום יום                 ....לינה באיגואסולינה באיגואסולינה באיגואסולינה באיגואסו. . . . במסעדת רפאין המפורסמתבמסעדת רפאין המפורסמתבמסעדת רפאין המפורסמתבמסעדת רפאין המפורסמת    כולל ארוחת ערבכולל ארוחת ערבכולל ארוחת ערבכולל ארוחת ערב .בפארק הציפוריםבפארק הציפוריםבפארק הציפוריםבפארק הציפורים, אחד הסכרים הגדולים בעולם, לקראת סיום נבקר פופופופוייייטיטיטיטיייייאאאא    סכרסכרסכרסכרבבבב ת ת ת ת מאיגואסו לבואנוס איירס בירמאיגואסו לבואנוס איירס בירמאיגואסו לבואנוס איירס בירמאיגואסו לבואנוס איירס ביר    בבוקר נצא בטיסהבבוקר נצא בטיסהבבוקר נצא בטיסהבבוקר נצא בטיסה        בואנוס איירסבואנוס איירסבואנוס איירסבואנוס איירס    ––––איגואסו איגואסו איגואסו איגואסו     ////7777    וםוםוםוםיייי                ....לינה באיגואסולינה באיגואסולינה באיגואסולינה באיגואסו    ....כולל ארוחת ערבכולל ארוחת ערבכולל ארוחת ערבכולל ארוחת ערב    ים.ים.ים.ים.הביקור בצד הארגנטינאי כולל שייט בסירות מהירות אל תחתית המפלהביקור בצד הארגנטינאי כולל שייט בסירות מהירות אל תחתית המפלהביקור בצד הארגנטינאי כולל שייט בסירות מהירות אל תחתית המפלהביקור בצד הארגנטינאי כולל שייט בסירות מהירות אל תחתית המפל יספיק לנו. עם ההגעהנצא לסיור     ותושביה חמים ומסבירי פנים.נעימה למדי, יש בה כמה מהשדרות הרחבות בעולם, ומוקדי בילוי לילי ועוד. למרות גודלה, בואנוס היא עיר ם מהתקופה הקולוניאלית, מסעדות סואנים, אתריחזות מערבית ומפותחת. בעיר קניונים, רחובות מיליון תושבים, היא בעלת  9אמריקה. העיר מונה כ אחת מהערים התוססות והמרתקות בדרום  – ארגנטינהארגנטינהארגנטינהארגנטינה המרשים בו מגוון רחב של  לגן הוורדיםלגן הוורדיםלגן הוורדיםלגן הוורדיםשל חואן פרון) . לאחר הביקור נמשיך  ההמכונה אוויטה, רעייתו השנייומפורסמים אשר קבריהם אותרו במגוון סגנונות שמושכים תיירים רבים מרחבי העולם (בניהם אווה פרון, ביותר בעולם. בית הקברות קבורים אישים חשובים , ככל הנראה המפורסם קולטהקולטהקולטהקולטהלה רלה רלה רלה רבבית הקברות  מוע הסברים על העיר המרתקת. וורדים ועצים מכל רחבי העולם, תחתיהם יהיה ניתן לעצור למנוחה קלה ולש המכונה גם עיירת השוקולדים.  ברילוצ'הברילוצ'הברילוצ'הברילוצ'ה    ....))))BarilocheBarilocheBarilocheBariloche((((ה ה ה ה ''''לעבר ברילוצלעבר ברילוצלעבר ברילוצלעבר ברילוצ    מבואנוס איירסמבואנוס איירסמבואנוס איירסמבואנוס איירס    בבוקר נצא בטיסהבבוקר נצא בטיסהבבוקר נצא בטיסהבבוקר נצא בטיסה        שוויץ של ארגנטינה ואזור האגמיםשוויץ של ארגנטינה ואזור האגמיםשוויץ של ארגנטינה ואזור האגמיםשוויץ של ארגנטינה ואזור האגמים    ----    ברילוצ'הברילוצ'הברילוצ'הברילוצ'ה    ----: בואנוס איירס : בואנוס איירס : בואנוס איירס : בואנוס איירס 8888יום יום יום יום                 ואנוס איירס.ואנוס איירס.ואנוס איירס.ואנוס איירס.לינה בלינה בלינה בלינה ב    ארוחת ערב עצמית. ) וביער האדום (יער שיחי הארג'אן), שנראה כאילו Llao Llaoנצא לסיור בסביבת ברילוצ'ה, נבקר ביאו יאו ( עם ההגעה. תמהגרים גרמנים הגרים בעיירות קטנות וירוקות, בבתי עץ ציוריים הנותנים לאזור חזות שוויצריא באגמים, נהרות ופסגות הרים מושלגות. רוב תושבי האזור הם האזור מהיפים בארגנטינה, ירוק עד, מל נטפס אל הר נטפס אל הר נטפס אל הר נטפס אל הר וח מיער האגדות של במבי. היער המיוחד ממוקם על שפת אגם הופי הגדול. בהמשך הוא לק "אגם כל "אגם כל "אגם כל "אגם כל הרי געש. קטע השיט הארוך ביותר, על אגמים, נעבור ביער, נראה מפלי מים ונעבור למרגלות יום יפה בו נחליף מדי פעם אוטובוס וכלי שיט. נחצה היום נחצה שוב גבול בינלאומי ונכנס לצ'ילה. מצפה לנו   יית האגמים לצ'ילהיית האגמים לצ'ילהיית האגמים לצ'ילהיית האגמים לצ'ילהחצחצחצחצ    ////9999יום יום יום יום           רילוצ'ה.רילוצ'ה.רילוצ'ה.רילוצ'ה.ינה בינה בינה בינה בלללל    .במסעדת דון אלברטובמסעדת דון אלברטובמסעדת דון אלברטובמסעדת דון אלברטוארוחת ערב ארוחת ערב ארוחת ערב ארוחת ערב אגם הופי ורכס האנדים שמעליו. מטרים, לתצפית מיוחדת על האזור, ממרומי ההר נשקף נוף פנוראמי מרהיב של כל  2500(רכבל)  קמפנריוקמפנריוקמפנריוקמפנריו י , לרגל(Petrohue) מפלי פטרואהמפלי פטרואהמפלי פטרואהמפלי פטרואה, יביאנו אל הקדושים"הקדושים"הקדושים"הקדושים" ארוחת ערב  ....ואראסואראסואראסואראספוארטו פוארטו פוארטו פוארטו ירה האוקיאנוס השקט בעי. את היום הגדוש נסיים על חוף הר הגעש אוסורנוהר הגעש אוסורנוהר הגעש אוסורנוהר הגעש אוסורנו     ....ואראסואראסואראסואראסלינה פורטו לינה פורטו לינה פורטו לינה פורטו     עצמית.



        הקרחונים הקרחונים הקרחונים הקרחונים וווו    מפלי האיגואסו, דרום היבשת, פטגוניהמפלי האיגואסו, דרום היבשת, פטגוניהמפלי האיגואסו, דרום היבשת, פטגוניהמפלי האיגואסו, דרום היבשת, פטגוניה    ברזיל,ברזיל,ברזיל,ברזיל,    ––––דרום אמריקה דרום אמריקה דרום אמריקה דרום אמריקה 
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וממנו נמשיך לשדה התעופה  (תלוי בשעת ההמראה)של פוארטו מונט  הדייגיםהדייגיםהדייגיםהדייגים    בשוק בשוק בשוק בשוק בבוקר נצא לביקור    לסלסלסלסאאאאפוארטו נטפוארטו נטפוארטו נטפוארטו נט    ––––פוארטו מונט פוארטו מונט פוארטו מונט פוארטו מונט     ////10101010יום יום יום יום    . מיצר מגלאןמיצר מגלאןמיצר מגלאןמיצר מגלאן, היושבת על שפת (Punta Arenas) פונטה ארנספונטה ארנספונטה ארנספונטה ארנס –ר הדרומית הגדולה בפטגוניה לטיסה אל העי Del  ,(Torres שמורת הטבע המופלאה הטורס דל פיינהשמורת הטבע המופלאה הטורס דל פיינהשמורת הטבע המופלאה הטורס דל פיינהשמורת הטבע המופלאה הטורס דל פיינהלביקור באחד משיאי הטיול ביומיים הבאים נצא       פארק הקרחונים טורס דל פיינהפארק הקרחונים טורס דל פיינהפארק הקרחונים טורס דל פיינהפארק הקרחונים טורס דל פיינה    ////11111111יום יום יום יום           לינה פורטו נטאלס.לינה פורטו נטאלס.לינה פורטו נטאלס.לינה פורטו נטאלס. ....כולל ארוחת ערבכולל ארוחת ערבכולל ארוחת ערבכולל ארוחת ערב נבלה את הלילה.שם  (Puerto Natales) ו נטאלסו נטאלסו נטאלסו נטאלספוארטפוארטפוארטפוארטתושבים. אנחנו נצא משדה התעופה של פונטה ארנס בנסיעה אל  115,000 -ארנס התפתחות מואצת והופכת למרכז שירותים לקידוחים ולזיקוק הנוזל השחור, ואוכלוסייתה מונה כב"ים דרייק" ומפליגות לאנטרקטיקה משתמשות בשירותיו. לאחרונה, עם גילוי הנפט באזור, עוברת פונטה לדייג  תעלת פנמה פחתו מאוד הספינות הפוקדות את הנמל והוא ירד מגדולתו. כיום רק הספינות היוצאותהייתה נמל חשוב ובסיס הצטיידות לכל הספינות שרצו להקיף את יבשת אמריקה, אך לאחר פתיחת  עיר זו Paine) סלע שהעניקו לרכס את שמו הם "העמוד הדרומי" למרחקים ומסמלים את הפארק. שלושת פסגות הרבועים. הפארק הוקם בסוף שנות החמישים ושמו ניתן לו בגלל שלושת מגדלי הגרניט הגבוהים הנראים השמורה ממוקמת בצידו הדרומי של "פארק הקרחונים"  והיא משתרעת על שטח של מאות אלפי קילומטרים ת מהפארקים הלאומיים היפים ביותר בעולם. או בתרגום מספרדית מגדלי הפיינה. השמורה היא אח(Torre Sur)  מטרים "העמוד המרכזי  2,850המתנשא לגובה של(Torre Central)  מטרים  2,800המתנשא לגובה של מטרים. אולם הפסגה הגבוהה ביותר בפארק  2,600המתנשא לגובה של  (Torre Norte)ו"העמוד הצפוני"  מטרים. הפארק מאופיין בקרחונים העצומים  3,300סגתו מתנשאת לגובה של שייכת ל"הר הפיינה הגדול" שפ ). בפארק ניתן לראות עשרות מיני ציפורים (הקונדור הדרום (Gray" גריישבו והמפורסם מבניהם הוא קרחון ה" מה) אסוגים שונים של בעלי חיים, הנפוצים מבניהם הגוואנקו (מין של אנטילופה ממשפחת הגמלים הדומה לל, פלמינגו ועוד הרבה ציפורי מים אחרות), (עיטמים) קרותאאמריקאי שהוא הדורס הגדול בעולם, יענים, קר נו א), במפל הגדול, בנהר הסרPehoeוארנבות הבר הגדולות של פטגוניה. בשמורה נבקר באגם פהואה ( )Serrano) באגם גריי ,(Grey) בלגונה הכחולה ,(Azulה (), באגם אמרגAmargaוד אתרים ככול שהזמן ) ובע כולל שייט כולל שייט כולל שייט כולל שייט     מורנומורנומורנומורנו    ביקור בקרחון הגדול פריטוביקור בקרחון הגדול פריטוביקור בקרחון הגדול פריטוביקור בקרחון הגדול פריטוללללונמשיך  ,המפורסםנצא בנסיעה למעבר הגבול קסטילו, לארגנטינה ולמדבר פטגוניה בבוקר         קלאפטהקלאפטהקלאפטהקלאפטה    ––––שייט לקרחון שייט לקרחון שייט לקרחון שייט לקרחון     ––––הקרחון פריטו מורנו הקרחון פריטו מורנו הקרחון פריטו מורנו הקרחון פריטו מורנו     ––––    ארגנטינהארגנטינהארגנטינהארגנטינה    ////12121212יום יום יום יום                 לינה טורס דל פיינה.לינה טורס דל פיינה.לינה טורס דל פיינה.לינה טורס דל פיינה.    ....ת ערבת ערבת ערבת ערבווווכולל ארוחכולל ארוחכולל ארוחכולל ארוחיותיר לנו.  ארוחת פטה פטה פטה פטה אאאאנגיע לקלנגיע לקלנגיע לקלנגיע לקל    לקראת ערבלקראת ערבלקראת ערבלקראת ערב    מהמראות המופלאים עלי אדמות.שנים הקיר מתבקע עקב לחץ המים העצום הנוצר על הקיר, זהו אחד אגם ארגנטינו וחוסם את מוצא האגם בקיר של קרח מוצק. אחת לכמה התחממות כדור הארץ. תוך כדי התקדמותו של הקרחון הוא חוצה את הבודדים בעולם שעדיין מתקדמים ולא נסוגים עקב מבין הקרחונים אדיר ונופלים לתוך מי האגם כשהם יוצרים גלים גבוהים. הקרחון הוא לאגם. מראה מדהים לראות את גושי הקרח העצומים הנשברים בקול רעם נושק  מ' 40 -פטה. הקרחון שרוחבו קילומטר וגובהו כאמהעיירה קל ק"מ 80 -. הקרחון ממוקם בלב הפארק, על שפת אגם "ארגנטינו", כןןןןלקרחולקרחולקרחולקרחו . ניסע עד למעגן "בנדראס" שם נעלה על קטמרן ונפליג בפארק הקרחונים "לוס גלסייארס"בפארק הקרחונים "לוס גלסייארס"בפארק הקרחונים "לוס גלסייארס"בפארק הקרחונים "לוס גלסייארס"בבוקר נבקר             ספגצ'יניספגצ'יניספגצ'יניספגצ'יניוווו    אופסלהאופסלהאופסלהאופסלההרחוקים הרחוקים הרחוקים הרחוקים ט אל הקרחונים ט אל הקרחונים ט אל הקרחונים ט אל הקרחונים יייישישישישי    ––––לוס גלסיירס לוס גלסיירס לוס גלסיירס לוס גלסיירס פארק הקרחונים פארק הקרחונים פארק הקרחונים פארק הקרחונים     ----קלאפטה קלאפטה קלאפטה קלאפטה     ////13131313יום יום יום יום                 פטה.פטה.פטה.פטה.אאאאלינה בקללינה בקללינה בקללינה בקל    ערב עצמית. הקרחון ממנה נוכל תצפת על הקרחון המרהיב. הקרחון הגדול בשדה הקרח הפטגוני, נקרא על שם הספינה תביא אותנו אל חזית , , , , אופסלהאופסלהאופסלהאופסלהים הגדולים. נתחיל בקרחון ים הגדולים. נתחיל בקרחון ים הגדולים. נתחיל בקרחון ים הגדולים. נתחיל בקרחון נים הרחוקנים הרחוקנים הרחוקנים הרחוקהקרחוהקרחוהקרחוהקרחולעבר  באגם ארגנטינובאגם ארגנטינובאגם ארגנטינובאגם ארגנטינו
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חוקריה  - אוניברסיטת אופסלה שבשבדיה שהצטיינה בחקר הקרחונים (גלאציולוגיה) ולכן זכתה בכבוד הגדול נמשיך בשייט מרהיב בין שברי קרח וקרחונים בוהקים בנמים את הקרחונים באזור. היו מהראשונים שחקרו  משם נפליג בחזרה לפוארטו בנדראס ו, עצירה קצרה וספגצ'יניספגצ'יניספגצ'יניספגצ'יניהתכולים של האגם ומשם נמשיך אל קרחון  ארוחת ערב פגישה מקצועית, בדגש קלפאטה מעיירת רפאים לעיר תיירות משגשגת. פגישה מקצועית, בדגש קלפאטה מעיירת רפאים לעיר תיירות משגשגת. פגישה מקצועית, בדגש קלפאטה מעיירת רפאים לעיר תיירות משגשגת. פגישה מקצועית, בדגש קלפאטה מעיירת רפאים לעיר תיירות משגשגת.     פטה.אניסע חזרה לקל יציאה יציאה יציאה יציאה  עם ההגעהעם ההגעהעם ההגעהעם ההגעהוס איירס. וס איירס. וס איירס. וס איירס. נצא בטיסה לבואננצא בטיסה לבואננצא בטיסה לבואננצא בטיסה לבואנבבוקר בבוקר בבוקר בבוקר         (סיור מקצועי)(סיור מקצועי)(סיור מקצועי)(סיור מקצועי)    בדגש התחדשות עירונית לאחר משבר כלכליבדגש התחדשות עירונית לאחר משבר כלכליבדגש התחדשות עירונית לאחר משבר כלכליבדגש התחדשות עירונית לאחר משבר כלכלי    ––––    בואנוס איירסבואנוס איירסבואנוס איירסבואנוס איירס    ––––קלאפטה קלאפטה קלאפטה קלאפטה     ////14141414יום יום יום יום          ....מעיירת רפאים לעיר תיירות משגשגתמעיירת רפאים לעיר תיירות משגשגתמעיירת רפאים לעיר תיירות משגשגתמעיירת רפאים לעיר תיירות משגשגת    שנים,שנים,שנים,שנים,    20202020תוך תוך תוך תוך     לנו על קלפאטה שהפכהלנו על קלפאטה שהפכהלנו על קלפאטה שהפכהלנו על קלפאטה שהפכהאחר צהריים ניפגש עם מומחה תיירות ונדל''ן לפגישה מקצועית שיספר אחר צהריים ניפגש עם מומחה תיירות ונדל''ן לפגישה מקצועית שיספר אחר צהריים ניפגש עם מומחה תיירות ונדל''ן לפגישה מקצועית שיספר אחר צהריים ניפגש עם מומחה תיירות ונדל''ן לפגישה מקצועית שיספר הערה: הערה: הערה: הערה:         פטה.פטה.פטה.פטה.אאאאלינה בקללינה בקללינה בקללינה בקל    .עצמית זה זה זה זה אאאאפלפלפלפל, השדרות המרכזיותהשדרות המרכזיותהשדרות המרכזיותהשדרות המרכזיותכולל . לסיור במרכז העירלסיור במרכז העירלסיור במרכז העירלסיור במרכז העיר הבית הבית הבית הבית (כיכר) דה מאיו, בניין הקונגרס, בית העירייה, (כיכר) דה מאיו, בניין הקונגרס, בית העירייה, (כיכר) דה מאיו, בניין הקונגרס, בית העירייה, (כיכר) דה מאיו, בניין הקונגרס, בית העירייה,  בהמשך ניסע  ועוד. ןןןןלת מטרופולילת מטרופולילת מטרופולילת מטרופוליאאאאקתדרקתדרקתדרקתדרהורוד הורוד הורוד הורוד  המיוחדות ביותר. בעברה אחת השכונות המעוצבות ו, הממוקמת "בקצה העיר", לה בוקהלה בוקהלה בוקהלה בוקהלשכונה הצבעונית  ארוחת ערב  אבנידה פלורידה.אבנידה פלורידה.אבנידה פלורידה.אבנידה פלורידה.במדרחוב המקסים של מהאופנתיות והתוססות בעיר. בערב נצא לביקור שכונת עוני וכפר דייגים וכיום היא אחת  הייתה נשלים את סיורינו בבירה בואנוס איירס ובהתאם לשעת ההמראה נצא לעבר שדה  לאחר ארוחת הבוקר        ת"את"את"את"א    ––––    בואנוס איירסבואנוס איירסבואנוס איירסבואנוס איירס    ////15151515----16161616יום יום יום יום                 לינה בבואנוס איירס.לינה בבואנוס איירס.לינה בבואנוס איירס.לינה בבואנוס איירס.. . . . סאן טלמוסאן טלמוסאן טלמוסאן טלמובמועדון במועדון במועדון במועדון     לארוחת ערב ומופע טנגולארוחת ערב ומופע טנגולארוחת ערב ומופע טנגולארוחת ערב ומופע טנגונצא ביחד נצא ביחד נצא ביחד נצא ביחד     בערבבערבבערבבערב    צד זה משפיע על תחום הנדל''ן והמקרקעין.צד זה משפיע על תחום הנדל''ן והמקרקעין.צד זה משפיע על תחום הנדל''ן והמקרקעין.צד זה משפיע על תחום הנדל''ן והמקרקעין.השנים האחרונות וכיהשנים האחרונות וכיהשנים האחרונות וכיהשנים האחרונות וכיבבואנוס איירס נעשה בדגש הפריחה העירונית שעוברת העיר לאחר המשבר הכלכלי של בבואנוס איירס נעשה בדגש הפריחה העירונית שעוברת העיר לאחר המשבר הכלכלי של בבואנוס איירס נעשה בדגש הפריחה העירונית שעוברת העיר לאחר המשבר הכלכלי של בבואנוס איירס נעשה בדגש הפריחה העירונית שעוברת העיר לאחר המשבר הכלכלי של הערה: את הסיור הערה: את הסיור הערה: את הסיור הערה: את הסיור         ואנוס איירס.ואנוס איירס.ואנוס איירס.ואנוס איירס.לינה בלינה בלינה בלינה ב    עצמית.         הטיסות ובמלונות.הטיסות ובמלונות.הטיסות ובמלונות.הטיסות ובמלונות.הערה: עקב עונת התיירות הצפופה והעמוסה בדרום אמריקה, יתכנו שינויים של הרגע האחרון בלוח הערה: עקב עונת התיירות הצפופה והעמוסה בדרום אמריקה, יתכנו שינויים של הרגע האחרון בלוח הערה: עקב עונת התיירות הצפופה והעמוסה בדרום אמריקה, יתכנו שינויים של הרגע האחרון בלוח הערה: עקב עונת התיירות הצפופה והעמוסה בדרום אמריקה, יתכנו שינויים של הרגע האחרון בלוח         ....דרך יעד ביניים לת"אדרך יעד ביניים לת"אדרך יעד ביניים לת"אדרך יעד ביניים לת"א    אנוס איירסאנוס איירסאנוס איירסאנוס איירסבטיסה מבובטיסה מבובטיסה מבובטיסה מבו התעופה לטיסה ארצה
  KLMחברת טיסות/ 

KL 462Q 11OCT TLVAMS 0445  0845  
KL 705Q 11OCT AMSGIG 1245  1935  

KL 702N 25OCT EZEAMS 1545  1005   26OCT 

KL 461N 26OCT AMSTLV 2105  0135   27OCT    בזמן העצירה בטיסת חזור באמסטרדם נצא לסיור בעיר **  
        בהתאם להזמנת טיסותבהתאם להזמנת טיסותבהתאם להזמנת טיסותבהתאם להזמנת טיסות        2019201920192019    ////אוקטובראוקטובראוקטובראוקטובר    26262626----11111111  תאריכי יציאה

  ).2019 לינוארן (נכון טחול ב* מיסי נמל, תוספת דלק והיט  * טיסות פנים (כמפורט בתוכנית הטיול).  .)יעד ביניים(דרך  * טיסות בינלאומיות        המחיר כולל:המחיר כולל:המחיר כולל:המחיר כולל:          .נשמח לקבל המחאותחודש אחרי היציאה),  1/3כשבוע לפני היציאה,  1/3חודש לפני היציאה,  1/3תשלומים ( 3המחיר הוא במזומן בלבד, תנאי תשלום *         ''ב''ב''ב''בארהארהארהארהלר לר לר לר דודודודו    $$$$    989989989989        תוספת ליחיד: תוספת ליחיד: תוספת ליחיד: תוספת ליחיד:         דולר ארה''בדולר ארה''בדולר ארה''בדולר ארה''ב    $$$$    500500500500,,,,5555        ::::הטיולהטיולהטיולהטיולמחיר מחיר מחיר מחיר   נוסעים) 24מינימום (מבוסס על     לנוסע בחדר זוגי    מחיר הטיול
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יתרת התשלום בעד  ,$$$$200200200200בתשלום דמי רישום בסך בתשלום דמי רישום בסך בתשלום דמי רישום בסך בתשלום דמי רישום בסך וההרשמה באמצעות טופס הרשמה : דמי הרשמהדמי הרשמהדמי הרשמהדמי הרשמה          ₪ 450 -שמאי שאינו חבר לשכה  -  ₪ 280 -אורח שאינו חבר לשכה  -   ₪ 150 -דיר חובותיו ללשכה חבר לשכה/ נספח שהס -  דמי רישום ללשכת שמאי המקרקעין כדלקמן:*         המחיר אינו כולל:המחיר אינו כולל:המחיר אינו כולל:המחיר אינו כולל:    * ביטוח נוסעים.  * כל מה שאינו כלול בתוכנית ובמחיר הטיול.  * הוצאות ושירותים אישיים.  * שתייה בארוחות.  * ארוחות נוספות.  .וסעים בחלק משדות התעופה ובמעברי הגבול* מיסי מעבר המשולמים ישירות ע"י הנ        ::::המחיר אינו כוללהמחיר אינו כוללהמחיר אינו כוללהמחיר אינו כולל          .200$* דמי רישום ע"ס   * טיפ למדריך הישראלי.  * טיפים לנותני השירותים בחו"ל.  * שירותי סבלות.  סירות וכו'.מעבורות,  , רכבי שטח,* תחבורה: אוטובוס תיירים  * מדריכים מקומיים באתרים/ימי סיור כמצוין בתוכנית הטיול.  * מדריך ישראלי מנוסה מצוות "דרכים".  * צ'ופרים ופינוקים לאורך המסלול.  * סיורים מקצועיים כמפורט בתוכנית.  * כניסות לאתרים כמפורט בתוכנית.  ארוחות ערב כמפורט בתוכנית הטיול 7בוקר +  ארוחותע.ב כלכלה: *    ראשונה/* מלונות מדרגת תיירות טובה . ניתן לשלם במזומן, העברות לפני היציאה) ייםתשלומים שווים חודשיים (התשלום הראשון חודש שלושה לפני תאריך היציאה יחויב סכום של  ימיםימיםימיםימים    15151515----29292929מ מ מ מ , , , , מעלות הטיול %30לפני תאריך היציאה יחויב סכום של  ימיםימיםימיםימים    30303030----55554444מ מ מ מ  שלא יוחזרו. $$$$000020202020הרשמה באמצעות טופס הרשמה ובתשלום דמי רישום ע"ס  תנאי ביטולתנאי ביטולתנאי ביטולתנאי ביטול        ריבית.  בנקאיות, המחאות ללא לפני  ימיםימיםימיםימים    6666מ מ מ מ מעלות הטיול,  %75לפני תאריך היציאה יחויב סכום של  ימיםימיםימיםימים    7777----14141414מ מ מ מ מעלות הטיול,  %50 ווה אינו מהכלשהי להבהיר ולציין חד משמעית כי כל שינויו/או מחדל הקשור בחברת תעופה  *יש להדגיש,  ת מחירים ושינויי שער דולר/ מטבע מקומי.יתכן ויהיה שינוי במחיר הטיול בעקבות עלית/ יריד*   , 2019 ינואר* מחיר הטיול נכון למחירי הטיסות ושירותי הקרקע הידועים בחודש   לטיול. * המחיר אינו כולל כל מס ו/או היטל שיוטלו עד למועד היציאה  התוכנית מתארת את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר הביקורים לאורך הימים. *         הערות חשובות: הערות חשובות: הערות חשובות: הערות חשובות:           הפוליסה).כבר בעת ההרשמה לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל הכולל אפשרות לכיסוי דמי הביטול (ע"פ תנאי  מומלץמומלץמומלץמומלץ        טיס במלואו). הטיסה על אלה המבטלים כמתחייב מחוקי הביטול של חברות התעופה (יתכן אף מחיר הכרטסו זמן רב לפני מועד היציאה, יחולו דמי ביטול כרטיסי שבמקרים בהם כרטיסי הטיסה יכר חשוב לצייןחשוב לצייןחשוב לצייןחשוב לציין         מעלות הטיול. 100%תאריך היציאה ועד למועד היציאה יחויב סכום של  במקרה זה וכי" דרכים" תהיה   על חברות התעופהתהיה עילה לתביעה כנגד חברת "דרכים" והאחריות כולה          $ לאדם.$ לאדם.$ לאדם.$ לאדם.111122229999מטיילים תוספת מטיילים תוספת מטיילים תוספת מטיילים תוספת     23232323----20202020* בין * בין * בין * בין   חדל שכזה. פטורה מכל פיצוי בגין שינוי ו/או מ
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במקביל נשמור לנו את כדי שהמסע יהיה מוצלח, אך  להכוכחלק בלתי נפרד מחוויות המסע. אנו מצדנו נעשה בון. אנא, קבלו זאת ברוח טובה. בהומור ובסבלנות וראו זאת מארה"ב או מאירופה ויש לקחת עובדה זו בחשירותים המובטחת. בפטגוניה רמת השירותים לתייר אינה  גבוהה, ואינה אמינה, כמו זו המוכרת לנו ברמת השואף תקלות בלתי צפויות, בשל גורמים שלא תלויים בנו ואשר יש בהם כדי לגרום לשנויים במסע או לפגיעה אולם עלינו לצפות להפתעות  קהדרום אמריהמסע מתוכנן היטב, בשל היכרותנו המעמיקה והניסיון שצברנו ב  מידע כללי      הזכות, לבצע שינויים במסלול בהתאם למצב בשטח.
רכון. מטיילים בעלי דרכונים לפחות לחצי שנה מיום ההגעה המתוכנן לפחות ושישנם מספיק דפים פנויים בדיש לוודא כי הדרכון בתוקף  ....ארגנטינה, צ'ילה וברזילארגנטינה, צ'ילה וברזילארגנטינה, צ'ילה וברזילארגנטינה, צ'ילה וברזילללללתיור בכניסה תיור בכניסה תיור בכניסה תיור בכניסה דרשים בהצגת ויזת דרשים בהצגת ויזת דרשים בהצגת ויזת דרשים בהצגת ויזת ננננלא לא לא לא ישראלים    דרום אמריקהכניסה לויזה ואישורי     מול נציגות מדינתם אם יש צורך בוויזה.  זרים, מתבקשים לבדוק

    הכבודה. פוליסת הביטוח. במידה ואתם בוחרים לבטח ציוד יקר, ביציאה מישראל כדאי להצהיר במכס על תכולת בתנאים המכוסים ע"י  בהתאם לתנאי הביטול בתוכנית הטיול, כדי להיות מכוסים במקרים של ביטול הטיולי מתאים, כולל הרחבה להיטס אווירי. מומלץ להפעיל את הביטוח חובת כל נוסע לבטח עצמו בביטוח רפוא  ביטוח 
אוגרפיות ורופא שיניים, לפחות הדרישות בנוגע לחיסונים. יש לגשת להתייעצות עם רופא מומחה למחלות גיצלחתו. עלינו להכיר את אמצעי הזהירות למניעת הידבקות במחלות ואת רב ויש להבטיח ככל האפשר את החובת כל נוסע ליידע את מארגני המסע ומוביליו על בעיה רפואי כל שהיא, אם יש כזו. במסע מושקע מאמץ   יסונים בריאות וח רח' הארבעה טל:  - משרד הבריאותמשרד הבריאותמשרד הבריאותמשרד הבריאות ,,,,ת"את"את"את"א. המרפאות המומלצות: מדינהשבועות לפני הביקור המתוכנן ב 4 ח סורוקה, טל: , בי", מרפאה למטייל, מרפאה למטייל, מרפאה למטייל, מרפאה למטיילב"שב"שב"שב"ש, 09 7481231בית חולים מאיר, טל:  -, מרפאה למטייל , מרפאה למטייל , מרפאה למטייל , מרפאה למטייל כ"סכ"סכ"סכ"ס. 04 8492886, טל: 2קניון לב המפרץ קומה  -בריאות למטיילבריאות למטיילבריאות למטיילבריאות למטייל    , מרכז, מרכז, מרכז, מרכזחיפהחיפהחיפהחיפה, 02 6252350, טל: 26בן יהודה  – , מעוז, מרפאה למטייל, מעוז, מרפאה למטייל, מעוז, מרפאה למטייל, מעוז, מרפאה למטיילםםםם----יייי, 03 5259459דיזנגוף סנטר, קומה ג', טל:  – מרכז בריאות למטיילמרכז בריאות למטיילמרכז בריאות למטיילמרכז בריאות למטייל, 03 5634728 6403199 08.    

רט מיליון קמ"ר, היא גובלת בכל אחת מארצות דרום אמריקה פ 8.5המדינה החמישית בגודלה בעולם, שטח: שטח: שטח: שטח:   מבט לברזיל צא פורטוגזי עם אפריקאים. האינדיאנים הושמדו כמעט כליל. תערובת של מהגרים אירופאים לשעבר ממומליון, עם גידול אוכלוסיה מהמהירים בעולם. רוב התושבים הם  180 -כ אוכלוסייה:אוכלוסייה:אוכלוסייה:אוכלוסייה:לצ'ילה ואקוודור.  מוקרטי. בראש הפרלמנט ד משטר:משטר:משטר:משטר:ברזיליה. בירה: בירה: בירה: בירה: קבוצות אתניות שונות.  170-האוכלוסייה כיום מורכבת מכ יקרים: יצוא קפה, סוכר, סויה, בשר בקר, עצים, אבני חן, מתכות יקרות. יש תעשיה להשתקם. ענפיה הערוב האדמות ורכוש המדינה נמצא בידי מעוט עשיר. הכלכלה שהיתה בעבר כושלת מנסה  כלכלה:כלכלה:כלכלה:כלכלה:יושב נשיא.  שבים נוצרים קתולים, אבל רבים סוגדים לרוחות רוב התו דת:דת:דת:דת:ית מטוסים ונשק. תיירות. ירצינית, כולל תעש ים אנגלית. פורטוגלית. רוב התושבים לא מבינ שפה:שפה:שפה:שפה:ופולחנים אפריקאים. מיעוט פרוטסטנטי, מוסלמי ויהודי.  ברזיל     מרביתלוח זמנים ושעון: לוח זמנים ושעון: לוח זמנים ושעון: לוח זמנים ושעון: סוב טרופי לח, רוב הגשמים יורדים באגן האמזונס.  אקלים:אקלים:אקלים:אקלים:ריאל.  מטבע:מטבע:מטבע:מטבע:         בבוקר.  07:00בצהרים בישראל, השעה בברזיל  12:00 -ישראל בחמש שעות, כלומר בנמצאת מאחרת אחרי שעון 
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בירה: בירה: בירה: בירה: . 19שלהי המאה ה מליון, רוב התושבים הם מהגרים אירופאים לשעבר. האינדיאנים הושמדו כליל ב 38    ----אוכלוסייה: כאוכלוסייה: כאוכלוסייה: כאוכלוסייה: כ  קילומטרים. 3800מיליון קמ"ר, אורכה כ  2.78 -המדינה השמינית בגודלה בעולם, כשטח: שטח: שטח: שטח:   מבט לארגנטינה רוב האדמות ורכוש המדינה נמצא בידי  כלכלה:כלכלה:כלכלה:כלכלה:דמוקרטי. בראש הפרלמנט יושב נשיא.  משטר:משטר:משטר:משטר:בואנוס איירס.  יהודים. בספיריטואליזם, מיעוט פרוטסטנטי (אוונגליסטים, לותרנים, מורמונים, פנטקוסטלים) מוסלמים ורוב התושבים נוצרים קתולים, רבים מאמינים  דת:דת:דת:דת:. צמר, יין ומוצרי חקלאות אחרים, חעשיית מזון, תיירותלה, שעברה משבר חמור לפני כמה שנים, מתחזקת. ענפיה העיקריים: יצוא בשר, עורות, מעוט עשיר, הכלכ ארגנטינאי.  (Peso)פסו  מטבע:מטבע:מטבע:מטבע:"קסטילינו" (ספרדית בגרסה הדרום אמריקאית) היא השפה הרשמית.  שפה:שפה:שפה:שפה: ת. גם באזור האגמים הדרומי מעלו 28תיכוני עם טמפ' ממוצעת של -באזור בואנוס איירס, האקלים הוא יםדינה היא מחולקת לכמה אזורים אקלימיים. בצפון, אקלים סוב טרופי לח. כתוצאה מאורכה של המ אקלים:אקלים:אקלים:אקלים: ימי  60 -האש), האקלים סוער וקיצוני, ישנם פחות מ-תיכוני, בדרום (פטגוניה וארץ-יותר שורר אקלים ים מעלות. באזור מנשבות רוחות חזקות  11שנה. מרבית שטחה צחיח. הטמפ' הממוצעת בקיץ עומדת על שמש ב   בבוקר. 07:00בצהרים בישראל, השעה בארגנטינה  12:00 -שעות אחרי שעון ישראל, כלומר ב 5ארגנטינה מאחרת לוח זמנים ושעון: לוח זמנים ושעון: לוח זמנים ושעון: לוח זמנים ושעון: וקרות גם בימי קיץ שטופי שמש. 

  
קילומטרים וברוחב  4500 -מ"ר כשהיא נחשבת בין המדינות הארוכות בעולם, באורך של כק 900,000שטח: שטח: שטח: שטח:   מבט לצ'ילה   כלוסייה הם תערובת של אינדיאנים ואירופאים מהאו 90% -מליון, כ 12 אוכלוסייה:אוכלוסייה:אוכלוסייה:אוכלוסייה:קילומטרים.   180של רק  סנטיאגו דה  ::::בירהבירהבירהבירה. והשאר אינדיאנים. (Mestizo)ממוצע גרמני, יגוסלבי, צרפתי ויהודי המכונים "מסטיזו"  אחוז נכבד מאוכלוסייה חקלאים עובדי אדמה,  כלכלה:כלכלה:כלכלה:כלכלה:דמוקרטי. בראש הפרלמנט יושב נשיא.  משטר:משטר:משטר:משטר:צילה.   מהתוצר  45%הבירה סנטיאגו, ענף היצוא העיקר הוא נחושת המהווה כ רוב התעשיות ממוקמות סביב  כיצואנית גדולה של פירות, הלאומי, למרות שהמדינה מייבאת כשני שליש מתצרוכת המזון, היא נחשבת  רוב התושבים נוצרים קתולים, אך יש גם לותרנים, מורמונים, פנטקוסטלים ויהודים.  דת:דת:דת:דת:ירקות, בשר ודגים.   "קסטילינו" (הספרדית  שפה:שפה:שפה:שפה:תפילות ועבודת הנצרות משולבת עם מוטיבים ומנהגים אינדיאנים. הטקסים ה ם ישנם עוד ניבים אינדיאנים מדוברים, אנגלית וגרמנית בגרסה הדרום אמריקאית) היא השפה הרשמית, אול תיכוני, -מעלות. גם באזור האגמים הדרומי יותר שורר אקלים ים 28עם טמפ' ממוצעת של תיכוני -הוא יםבגלל אורכה של צילה היא מחולקת לכמה אזורים אקלימיים. בצפון, אקלים מדברי. באזור סנטיאגו, האקלים  אקלים:אקלים:אקלים:אקלים:פז'ו.  400 -צ'ילאני, דולר אחד שווה ערך ל (Peso)פז'ו  מטבע:מטבע:מטבע:מטבע:מדוברות בקושי רב בערים הגדולות.  ימי  150 -ימי שמש בשנה ועם כ 60 -נם פחות מהאש), שורר אקלים סוער וקיצוני, יש-בדרום (פטגוניה וארץ י קיץ מעלות. באזור מנשבות רוחות חזקות וקרות אפילו בימ 11גשם. הטמפ' הממוצעת בקיץ עומדת על  בצהרים  12:00 -שעות ממערב לקו גרינג', כלומר ב 4 -צ'ילה נמצאת כלוח זמנים ושעון: לוח זמנים ושעון: לוח זמנים ושעון: לוח זמנים ושעון: שטופי שמש.          בערב. 18:00בישראל, השעה בצ'ילה 

  לואיס בורחס, מריו ווארגאס יוסה, ארנסטו סאבטו.בלו נרודה, גבריאל גרסיה מארקס, איזבל איינדה, ז'ורז'ה אמאדו, חורחה מהמשוררים והסופרים הגדולים: פאמדף הספרים הישראלי עשיר בספרות ספרדית מתורגמת. לא נוכל למנות כאן את כולם, אבל נזכיר כמה   רות יפהספ
, נבנתה בעזרת צוות המדריכים המיומנים שלנו, כולם מנוסים מאוד, תוכנית הטיול שלנו, מעמיקה ומעניינתתוכנית הטיול שלנו, מעמיקה ומעניינתתוכנית הטיול שלנו, מעמיקה ומעניינתתוכנית הטיול שלנו, מעמיקה ומעניינת *  כיםבטיול עם דריתרון  ללא ספק יהפכו את הטיול בדרא"מ ללא ספק יהפכו את הטיול בדרא"מ ללא ספק יהפכו את הטיול בדרא"מ ללא ספק יהפכו את הטיול בדרא"מ כל אלו כל אלו כל אלו כל אלו ם שמחוץ למסלול הטיול הרגיל, מכירים גם את האתרים החבויי ! אנחנו לשירותכם חופשיחופשיחופשיחופשיוזמן וזמן וזמן וזמן ומלאים בתכנים, אין ימים ומלאים בתכנים, אין ימים ומלאים בתכנים, אין ימים ומלאים בתכנים, אין ימים כלולים כלולים כלולים כלולים     והאטרקציותוהאטרקציותוהאטרקציותוהאטרקציות    הסיוריםהסיוריםהסיוריםהסיורים    ,,,,כל האתריםכל האתריםכל האתריםכל האתרים*   למיוחד, מרתק ויוצא דופןלמיוחד, מרתק ויוצא דופןלמיוחד, מרתק ויוצא דופןלמיוחד, מרתק ויוצא דופן    לדעתנו זו התוכנית הטובה ביותר הקיימת לדרום אמריקהלדעתנו זו התוכנית הטובה ביותר הקיימת לדרום אמריקהלדעתנו זו התוכנית הטובה ביותר הקיימת לדרום אמריקהלדעתנו זו התוכנית הטובה ביותר הקיימת לדרום אמריקה*   ים, מרחק הליכה מהאתרים.הם ממוקמים במרכזי הער: : : : המלונות שלנו נבחרו בקפידההמלונות שלנו נבחרו בקפידההמלונות שלנו נבחרו בקפידההמלונות שלנו נבחרו בקפידה*   .מהבוקר ועד הלילה, כולל..
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, אולם מומלץ להביא פליס מחמם מאוד, אטום למים, קל, נעים, ומתייבש במהירות ----* סווצ'ר/ סודר * סווצ'ר/ סודר * סווצ'ר/ סודר * סווצ'ר/ סודר   לדרום... לדרום... לדרום... לדרום...     ––––כובע וכפפות לקור כובע וכפפות לקור כובע וכפפות לקור כובע וכפפות לקור  ****  אפשרות לגשם.  במהלך השהות יש ----* מעיל גשם/ רוח * מעיל גשם/ רוח * מעיל גשם/ רוח * מעיל גשם/ רוח   .* משקפי שמש* משקפי שמש* משקפי שמש* משקפי שמש  מומלץ כובע רחב שוליים או כובע מצחייה עם כיסוי לעורף נגד שמש.  ----* כובע נגד שמש * כובע נגד שמש * כובע נגד שמש * כובע נגד שמש         ים.ים.ים.ים.    * בגד* בגד* בגד* בגד        * מכנסיים ארוכים וקצרים. * מכנסיים ארוכים וקצרים. * מכנסיים ארוכים וקצרים. * מכנסיים ארוכים וקצרים.         * חולצות ארוכות וקצרות.* חולצות ארוכות וקצרות.* חולצות ארוכות וקצרות.* חולצות ארוכות וקצרות.  לטיולים קצרים ולסיורים, בהם עוזבים את הרכבים. -* תרמיל גב קטן* תרמיל גב קטן* תרמיל גב קטן* תרמיל גב קטן  ."דרכים""דרכים""דרכים""דרכים" התעופה מגבילות את גודל ומשקל המטען המותר להטסה, התעדכנו במשרדליטר, לציוד האישי, תאוכסן בתא המטען של הרכב המלווה. הערה: חברות  120        ––––* מזוודה/ צ'ימידן * מזוודה/ צ'ימידן * מזוודה/ צ'ימידן * מזוודה/ צ'ימידן   יוד מומלץ לטיול גיאוגרפי צ ה לאחר עקיצות וגירודים. אם  טבליות וכו'. מומלץ לקחת חומרים דוחי יתושים וכן משחה המשמשת למריחים: קרם הגנה נגד שיזוף, קרם גוף, שפתון, קוצץ ציפורניים, פלסטרים, לצרכים אישי ----* עזרה ראשונה * עזרה ראשונה * עזרה ראשונה * עזרה ראשונה         . * כלי רחצה* כלי רחצה* כלי רחצה* כלי רחצה  בכמות מספקת לכל ימי הטיול, ישנה אפשרות לכביסה. ––––* לבנים, לבוש תחתון וגרביים * לבנים, לבוש תחתון וגרביים * לבנים, לבוש תחתון וגרביים * לבנים, לבוש תחתון וגרביים   חלופיות. סנדלים או זוג נעליים ––––* נעליים חלופיות * נעליים חלופיות * נעליים חלופיות * נעליים חלופיות   נעלי הליכה גבוהות, נוחות וקלות.   ––––* נעלי הליכה * נעלי הליכה * נעלי הליכה * נעלי הליכה   סודרים מחממים אחרים בהחלט יספקו.      לא לשכוח לקחת זיכרונות בכמות מספקת.    ----* ציוד צילום * ציוד צילום * ציוד צילום * ציוד צילום   לשתייה חמה בחדר המלון. ––––כף חשמלית, קנקן חימום, קפה/ תה וסוכר כף חשמלית, קנקן חימום, קפה/ תה וסוכר כף חשמלית, קנקן חימום, קפה/ תה וסוכר כף חשמלית, קנקן חימום, קפה/ תה וסוכר  ****  תמיד מעלים את המורל. –* פינוקים, דברים טעימים וספר קריאה * פינוקים, דברים טעימים וספר קריאה * פינוקים, דברים טעימים וספר קריאה * פינוקים, דברים טעימים וספר קריאה   תיקון.חוט ומחט וכמה כפתורים ל ----* עזרה שנייה * עזרה שנייה * עזרה שנייה * עזרה שנייה   לכל ימי הטיול!  כמות מספקתכמות מספקתכמות מספקתכמות מספקתאתם נוטלים תרופות באופן סדיר, קחו 
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  קבוצת שמאים /יום 16דרום אמריקה/ דרום היבשת   –דף הרשמה 

          
  שם מלא בעברית    

 שם משפחה  

 (לועזי כמו בדרכון)

 שם פרטי  

 (לועזי כמו בדרכון)

 תאריך לידה  

 
 מס' דרכון  

 
  תעודת זהות    

 תטלפון בי  

 טלפון נייד  
 

 פקס  
 

 Emailכתובת   
 

 כתובת + מיקוד  

 צמחוני כן/לא  
 

 סוג החדר  
מי רישום על דמקדמה/ . התשלום במזומן ובהעברה בנקאית מחייב מסירת פרטי כרטיס אשראי לביטחון פירעון תשלומים    ית/ כרטיס אשראי/ צ'ק/ מזומן (הקף בעיגול)ית/ כרטיס אשראי/ צ'ק/ מזומן (הקף בעיגול)ית/ כרטיס אשראי/ צ'ק/ מזומן (הקף בעיגול)ית/ כרטיס אשראי/ צ'ק/ מזומן (הקף בעיגול)העברה בנקאהעברה בנקאהעברה בנקאהעברה בנקא    אופן התשלום:אופן התשלום:אופן התשלום:אופן התשלום: (זוגי / יחיד) סכום החיוב  ::::תתתתהערוהערוהערוהערו. שווים (תשלום ראשון חודש לפני היציאה) תשלומים יתרת התשלום ישולם בעד שלושה .$200סך:  למשלמים בהעברה בנקאית: יש להעביר  ם (אלא אם צוין מפורשות אחרת) על פי שער מזומן גבוה ביום החיוביבוצע השקלי פי התנאים המפורסמים -ים ודמי ביטול עלילאחר ביצוע הפעולה. תנאים כלל אלינו העתק של אישור ההעברה מהבנק מיד או חיוב כרטיס האשראי /ול וכן את תנאי התשלום ובחתימתי על טופס זה הנני מאשר את הרשמתי לטי. הטיול עם תוכנית לפני תאריך  ימיםימיםימיםימים    30303030----55554444מ מ מ מ  שלא יוחזרו. $$$$000020202020ע"ס  םהרשמה באמצעות טופס הרשמה ובתשלום דמי רישו תנאי ביטולתנאי ביטולתנאי ביטולתנאי ביטול                _______________._______________._______________._______________.תאריך:תאריך:תאריך:תאריך:    _________ _____._________ _____._________ _____._________ _____.חתימה:חתימה:חתימה:חתימה:                _____._____._____._____.רות אחרונות בגב הכרטיס:רות אחרונות בגב הכרטיס:רות אחרונות בגב הכרטיס:רות אחרונות בגב הכרטיס:ספספספספ    3333 ____________.____________.____________.____________.    שם בעל הכרטיס:שם בעל הכרטיס:שם בעל הכרטיס:שם בעל הכרטיס:    ....        ___________ _____________ _____________ _____________ __ת.ז:ת.ז:ת.ז:ת.ז:        ___ ___.___ ___.___ ___.___ ___.--------_____ ______ ______ ______ _תוקף:תוקף:תוקף:תוקף:    ______ _.______ _.______ _.______ _.----________________________________----____________________________________----___ ______ ______ ______ ___מספר:מספר:מספר:מספר:            רטרטרטרטככככפרטי כרטיס האשראי: ויזה / ישראפרטי כרטיס האשראי: ויזה / ישראפרטי כרטיס האשראי: ויזה / ישראפרטי כרטיס האשראי: ויזה / ישרא בתוכנית הטיול המצורפת. בדף זה ו/או ע"פ התנאים המופיעים 7777----מ מ מ מ מעלות הטיול,  %50של  לפני תאריך היציאה יחויב סכום ימיםימיםימיםימים    15151515----29292929מ מ מ מ , , , , מעלות הטיול %30היציאה יחויב סכום של  שבמקרים בהם כרטיסי הטיסה יכרטסו זמן רב לפני מועד היציאה, יחולו  חשוב לצייןחשוב לצייןחשוב לצייןחשוב לציין.  מעלות הטיול. 100%סכום של  בלפני תאריך היציאה ועד למועד היציאה יחוי ימיםימיםימיםימים    6666מ מ מ מ מעלות הטיול,  %75לפני תאריך היציאה יחויב סכום של  ימיםימיםימיםימים    14141414 על אלה המבטלים כמתחייב מחוקי הביטול של חברות התעופה (יתכן אף מחיר הכרטיס  דמי ביטול כרטיסי הטיסה ולל אפשרות לכיסוי דמי הביטול (ע"פ תנאי ככבר בעת ההרשמה לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל ה מומלץמומלץמומלץמומלץבמלואו).    office@landvalue.org.ilאו בדואל: או בדואל: או בדואל: או בדואל:     ////למזכירות הלשכה למזכירות הלשכה למזכירות הלשכה למזכירות הלשכה     03030303----5239419523941952394195239419זה חזרה לפקס זה חזרה לפקס זה חזרה לפקס זה חזרה לפקס טופס טופס טופס טופס נא לשלוח נא לשלוח נא לשלוח נא לשלוח   הפוליסה).

    נא לוודא עם מזכירות הלשכה קבלת הטפסים


