קרנבל ברזילאי וקרחון ארגנטינאי  -ברזיל ,קרנבל 2019
ארגנטינה וצ‘ילה
 19ימים 16 ,לילות
תאריך יציאה שני I 07/03/19 :תאריך חזרה לישראל) 25/03/19 :התחלה בריו(
לאוהבי הפשטות ,השמחה ,המוזיקה ,הטבע והים בואו לגלות את ברזיל וארגנטינה הקסומות.
שילוב של מסלול יחודי עם אתרים בלעדיים ,צוות מדריכים מקצועי ובתי מלון ברמה גבוהה ,יגלו בפניכם
את נפלאות צ‘ילה ,ברזיל וארגנטינה בחגיגה דרום אמריקאית.

אטרקציות ואתרים מרכזיים בהם נבקר בטיול
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

חוויה קולינארית  -חצי פנסיון לאורך הטיול עם מגוון ארוחות מיוחדות ואותנטיות
עלייה ברכבל לתצפית מרהיבה מהר הסוכר ותצפית מרהיבה מפסל ישו המפורסם בריו דה ז׳ניירו
סיור אותנטי בפאבלה המודרך על ידי מקומיים אשר חיים בפאבלה
טיול ג’יפים בפארטי
טיול ב״עיר הסמבה״  -ביקור מאחורי הקלעים של קרנבל 2019
סדנאות תיפוף וסמבה  -בלעדי לברזילאו
מופע מצעד המנצחות לקרנבל  - 2019כולל כרטיס הכניסה והעברות
שייט איים טרופים בחופים היפים בברזיל
פארטי  -עיירת חוף קולוניאלית עתיקה  -בלעדי לברזילאו
ברילוצ‘ה  -ה“שוויץ“ של דרום אמריקה כולל כניסה להר הקמפנריו ,והר הטרונדור
חציית האנדים בצ‘ילה וטיול יום בטורס דל פיינה
שייט פינגווינים באיי מגדלנה
מפלי האיגוואסו כולל שייט במפלים ו”גרון השטן”
שייט קרחונים מדהים באל קלאפטה וביקור בקרחון המתנפץ באל קלאפטה
בואנוס איירס על כל אתריה המפורסמים

ברזילאו ומונה טורס מזמינות אתכם להצטרף לחוויה יוצאת דופן של פעם בחיים!
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ימים  | 1-2תל אביב  -יעד ביניים  -ריו דה ז׳ניירו וביקור ב״עיר הסמבה״ והר הסוכר
נפגש בשדה התעופה לטיסה )דרך אירופה( לריו דה ז‘ניירו.
ברוכים הבאים לדרום אמריקה .עם ההגעה לריו נצא לטיול בעיר המרהיבה :נפתח את ביקורנו באזור
הדאון-טאון של ריו אשר שימש בעבר כמרכז השלטוני של ברזיל והיום הינו סמל להתעוררות הענק
הכלכלי והתחדשות החברה הברזילאית .נבקר בבית קפה מהמאה התשע עשרה ובקתדרלה המודרנית
והמיוחדת .נמשיך אל כיכר מאווה החדשה שנחנכה לכבוד האולמפיאדה ולאחר מכן נעבור אל ״עיר
הסמבה״ ,מתחם בתי הספר לסמבה המתחרים בקרנבל :נשמע על ההיסטוריה של הקרנבל והסמבה
ונתחפש בתלבושות הקרנבל הרווגוניות .זהו ביקור מעניין וסוחף אל מאחורי הקלעים של הקרנבל
המפורסם בעולם .בחלקו השני של ביקורנו ב״עיר הסמבה״ יעבירו ילדי בית הספר לסמבה “פימפוליוש”
סדנאת סמבה של תיפוף וריקוד .לסיום היום נעלה ברכבל אל תצפית מרהיבה נוספת הפעם מהר
הסוכר ,רק כדי להיות בטוחים שאכן מדובר בנוף העירוני המושלם.
לינה בריו דה ז׳ניירו )בלב קופהקבנה(
יום  | 3פטרופוליס עיר המלכים ובערב מופע הקרנבל הגדול
הבוקר נצא לטיול בפטרופוליס .העיר הקרויה על שמו של מלך ברזיל והיא אחת השאריות היפות לזכר
שלטון המונרכיה ששרר בברזיל במאה ה .19-עיר זו נחשבה לעיר הקייט של המלך כאשר רצה "להתקרר
מעט מהחום של ריו“.
נצא סיעה להרי העוגב ,שרשרת הרים המתנשאת עד לגובה של  2,000מטר מעל פני הים ונמצאת
בקרבה לריו דה ז'ניירו .לאחר נסיעת נופים עוצרת נשימה ,נגיע לפני הצהריים אל פטרופוליס ,נבקר
באחוזה המלכותית ,שהיום משמשת מוזיאון למורשת המונרכיה הברזילאית ולמלך דום פדרו השני.
נבקר בכנסייה המלכותית שם קבור המלך דום פדרו השני ובגנים היפהפיים שמסביב ונסיים בשכונות
האליטה העתיקות.
לאחר הסיור נחזור אל בית המלון למנוחה והתארגנות לקראת מופע הסמבה המרהיב בעולם  -מצעד
המנצחות של קרנבל  .2019מצעד זה מציג את ששת בתי הספר הטובים ביותר בקרנבל והינו טקס
הסיום של הקרנבל הברזילאי .המופע מסתיים בשעות הבוקר המוקדמות של היום למחרת.
לינה בריו דה ז׳ניירו
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יום “ | 4ריו אהובתי” :הטיול המפורסם בעיר!
היום נצא לטיול היכרות מלא עם ריו דה ז׳ניירו :נתחיל בפסל ישו המפורסם המחבק את העיר ותושביה,
נתצפת על ריו דה ז'ניירו ,המפרץ ופארק טיזו'קה .מכאן הרי החוף נראים נפלא .לאחר מכן ניסע לשכונות
סנתה תרזה ולאפה שם נמצא את אחת מיצירות האמנות רחוב המיוחדות ביותר בעולם ,מדרגות
סלארון.
לאחר ארוחת הצהריים נצא לסיור פאבלות :סיור באחת משכונות העוני הרבות בריו דה ז'ניירו ועל אף
היותן כאלו מדובר בשכונות הצבעוניות ביותר בעיר .מכיוון ש"התנחלו" על ההרים ,השכונות גם בעלות
נוף ייחודי .נשמע סיפורים ממקומיים החיים בשכונות אלו ,נבין איך נוצרו הפאבלות ומה עושה המדינה
היום על מנת לתקן את המצב ולשפר את חיי התושבים.
לינה בריו דה ז׳ניירו

יום  | 5ריו  -איליה גראנדה  -פארטי
הבוקר ניפרד מריו דה ז’ניירו וניסע אל עבר פארטי הקסומה .ניסע על כביש סנטוס-ריו אל כפר דייגים
קטן ממנו נצא לשייט מיוחד ושמח בין האיים הקטנים של אריכפלג ״אנגרה דוס רייס״ המונה מעל 200
איים טרופיים מהממים .נוכל לצלול אל מי התורכיז ,לטייל בחופים לבנים לצד נופים יוצאי דופן בהם
הג'ונגל האטלנטי מגיע עד קו המים .יום רגוע ונעים של חופשה ברזילאית מושלמת .לאחר השייט הכולל
ארוחת צהריים נצא בנסיעה אל פארטי .עם ההגעה לפראטי נצא לטיול ערב נעים ברחובות העתיקים
השוקקים .השייט כולל ארוחת צהריים.
לינה בפארטי
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יום  | 6פארטי וטיול ג׳יפים בג׳ונגל האטלנטי
פארטי הינה עיירת נופש עתיקה ומיוחדת המשמרת ומספרת את שנותיה היפות של ברזיל ,זכר לבהלה
לזהב שעברה בברזיל במאה ה ,17-קסם פורטוגלי הנותר בעינו עד היום.
הבוקר נצא לסיור רגלי בעיירה העתיקה בו נשמע על ההיסטוריה המעניינת של נמל הזהב ותקופת
העבדים אשר שגשגה מעל מאתיים שנה באזור והפכה את פארטי למרכז תרבותי של האליטות באותה
התקופה.
לאחר הטיול הרגלי נצא לסיור ג'יפים מיוחד בג'ונגל האטלנטי ,נטייל בין מפלים ,נתרשם מהנופים
המרהיבים ונבקר בבית הייצור של המשקה הלאומי ,הקשאסה .נמשיך בדרכי הרי העוגב ,הקרויים כך
בשל צורתם התלולה היוצרת נופים מדהימים וייחודיים וגם ב”שבילי הזהב” שהובילו את הפורטוגזים
לתקופת בהלה לזהב המקומית לאורך הנהרות.
לינה וארוחת ערב בפארטי

יום  | 7פארטי  -ריו דה ז‘נירו  -איגוואסו ומופע פולקלור
היום לאחר ארוחת הבוקר ניפרד מפארטי המיוחדת וניסע על קו החוף חזרה אל ריו דה ז‘ניירו.
עם ההגעה לריו נעבור לשדה התעופה לטיסה אל משולש הגבולות של ברזיל ,ארגנטינה ופראגוואי ,מפלי
האיגוואסו .עם ההגעה לפוז דו איגוואסו נעבור אל בית המלון למנוחה והתארגנות.
בערב נצא למופע פולקלור המציג את שילוב התרבויות המיוחד של אזור זה בו נפגשות ברזיל ,ארגנטינה
ופרגוואי .המופע כולל ארוחת ערב
לינה בעיירה פוז דה איגוואסו

יום  | 8מפלי האיגוואסו הצד הברזילאי ,הסכר ההידרו-אלקטרי ״איטאיפו״
הבוקר נעשה דרכנו אל מפלי האיגוואסו לתצפת עליהם מהצד הברזילאי .נטייל בג'ונגל המיוחד בצד זה
ונקבל טעימה לקראת מה שצפוי לנו בימים הבאים בברזיל .נחוש בעוצמת המים הנופלים מגובה של
עשרות מטרים ,נשוט בסירת מנוע אל תוך המפלים ונירטב מהם אל חוויה שתשמר בזיכרון לשנים רבות.
את יומנו נסיים בסכר ההידרו-אלקטרי השני בגודלו בעולם " -האיטאיפו" .הסכר נמצא בקרבה למפלים,
על הנהר השכן לנהר האיגווסו .הסכר אשר מספק כ 90%-מהחשמל של פארגוואי וכ 25%-מהאנרגיה
בברזיל ,הוא פלא טכנולוגי מרהיב בעוצמתו ,סמל לקידמה ,אשר מייצר אנרגיה נקייה ובכך עזר בפיתוח
מדינות האזור .חזרה אל בית המלון בשעות אחר הצהריים.
לינה וארוחת ערב בעיירה פוז דה איגוואסו

יום  | 9מפלי האיגוואסו הצד הארגנטינאי  -בואנוס איירס
הבוקר נעזוב את ארץ הסמבה ונעבור אל ארגנטינה .עם בוקר נחצה את הגבול ,ונטייל בצידו הארגנטינאי
של הפארק שמהווה את החלק הגדול של מפלי האיגוואסו .בפארק המונה מעל  200מפלים נטייל בתוך
יערות הגשם הקסומים ,אלו בהם חבויות חיות רבות ונגיע אל לבו של הפארק .בין אלפי העצים
והשבילים נגיע עד מרחק נגיעה מהמפל הגדול והמרשים "גרון השטן".
לאחר הסיור במפלים נצא אל שדה התעופה לטיסה אל בואנוס איירס .עם הנחיתה נעבור אל בית המלון
במרכז העיר.
נעצור לארוחת צהריים מפנקת הכוללת בשרים ארגנטינאיים בפארק הלאומי הארגנטינאי.
לינה בבואנוס איירס

ימים  | 10בואנוס איירס
נצא ליום טיול מלא בעיר בו נגלה את היופי והקסם של בואנוס איירס :נכיר את הקונגרס הלאומי ,הקתדרלה
המפורסמת ובית הנשיא הנקרא גם "הבית הורוד" בכיכר דה מאיו .נמשיך לשכונת סאן טלמו העתיקה בה נראה
את רחובות הטנגו הציוריים ,אחריה נגיע לשכונת לה בוקה ונטייל ברחוב הצבעוני המפורסם הקמיניטו.
ברזילאו  -טיולי איכות באמריקה הלטינית
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נמשיך לפאלרמו ,האזור המוכר בשל הגנים הענקיים שבו ,המבנים בעלי הארכיטקטורה המעניינת והפסלים
השונים .נסיים בשכונה האלגנטית "ריקולטה" ,אחת מהשכונות האקסקלוסיביות ביותר בה נמצא בין שאר
האטרקציות ,את בית הקברות המפורסם שבו נקברה אוויטה ,בתי קפה מקומיים ומסעדות.

נחזור לבית המלון בבואנוס איירס בשעות אחר הצהריים לכמה שעות חופשיות
בערב נצא למופע טנגו הכולל ארוחת ערב מפוארת.

יום  | 11בואנוס איירס  -ברילוצ‘ה וסיור ”הסיבוב הקטן“
הבוקר נצא לשדה התעופה לטיסת פנים אל ברילוצ‘ה.
עם הנחיתה בעיר נצא אל לטיול ה“סיבוב הקטן“ .נתחיל בסיורנו בעיר וסביבתה ונבין מדוע מכונה
ברילוצ’ה ”שוויץ” של דרום אמריקה .נצא בנסיעה לאורך האגם "נאוול וואפי” ,שלצידו שוכנת ברילוצ’ה
ולאורכו כמה מהנקודות היפות והמפורסמות של האזור :כנסיית “סן אדוארדו” ,נמל פוניילו ,מפרץ לופז
ותצפיות מרהיבות .נעלה ברכבל אל פסגת הר הקמפנריו לתצפית מרהיבה של  360מעלות על כל האזור
נסיים בערב בטיול ברחובות העיר השופעת באוכל טוב ,חנויות שוקולד וגלידות מעולות.
לינה וארוחת ערב בברילוצ‘ה

יום  | 12הר הטרונדור
לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור בסביבת ברילוצ'ה .נרד בנסיעה דרומה ,אל שמורת הר הגעש טרונדור,
ללא ספק אחת משמורות הטבע היפות באזור האגמים.נצא להליכות קלות ביער הגשם ,בין נהרות
ואגמים אלפיניים ונחזה בחיי הטבע העשירים ובתצפיות נוף מדהימות .אחר הצהריים נגיע אל תצפית
מרהיבה נוספת על הקרחון השחור ,נהר קרח מרשים הצבוע בשחור-חום ,סימן למפולות הבוץ שצבעו
את הקרח הלבן .לקראת ערב נחזור לברילוצ‘ה
לינה וארוחת ערב בברילוצ׳ה
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יום  | 13חציית האנדים אל צ‘ילה
היכונו ליום טיול אל הנופים היפים ,המרחבים ,האגמים והרי האנדים .הבוקר נצא בנסיעה אל המיטב
שיש לאיזור להציע ,נסע לאורך האגמים היפים בצבעי התורכיז הבוהקים ,ונגיע אל הגבול בין צ‘ילה
לארגנטינה .בטיול נגיע אל כמה מהנקודות תצפית המיוחדות והמרהיבות של האיזור עם נופים
פנורמיים יפהפיים ,פסגות הרים מחודדות ,כפרים פטגוניים מסורתיים .לאחר מעבר הגבול נעלה על
שייט באגם הנחשב ליפה באיזור אגם כל הקדושים ולפני שנגיע לבית המלון נעצוב במפלי פטרואה.
לינה וארוחת ערב בפוארטו וואראס

יום  | 14פוארטו מונט  -איסלה מגדלנה ומעבר לפוארטו נטאלס
הבוקר נעבור לשדה התעופה לטיסה אל פונטה ארנס ,העיר הדרומית ביותר בצ‘ילה .עם הנחיתה נעבור
אל הנמל ליציאה לשייט אל האי מגדלנה מקום מושבתם של אחת ממושבות הפינגווינים הגדולות בדרום
אמריקה .נשוט ונתצפת על החיה המופלאה ונחזור אל הנמל ,לנסיעה אל פוארטו נטאלס.
לינה וארוחת ערב בפוארטו נטאלס.

יום  | 15טורס דל פיינה
היום נצא לטיול בשמורת הטבע המפורסמת ביותר בצ’ילה ואחת המרשימות בפטגוניה ,שהוכרזה
כאתר מורשת עולמי על ידי אונסק”ו .בלב השמורה נישאים שלושה עמודי גרניט מרהיבים ואת
המראה המרשים משלימים אגמי טורקיז ,קרחוני ענק ונהרות שוצפים.
עם ההגעה נטייל ברכב וברגל בשמורה .נראה את נופי האגמים ,הנהרות ,המפלים והקרחונים
שבשמורה ,כולל קרחון גריי המרהיב .בשמורה גם מגוון בעלי חיים וחיות בר מקומיות כגון
הנאנדו  -יען הבר הדרום אמריקאית ,המארה  -מכרסם פטגוני גדול ,הגואנקו  -גמל הבר המקומי
והקונדור -נשר האנדים.
ארוחת צהריים תינתן במהלך היום.
לינה בשמורת הטבע טורס דל פיינה

יום  | 16טורס דל פיינה  -אל קלאפטה והקרחון המתנפץ
הבוקר נצא מהשמורה בנסיעה דרך ערבות פטגוניה חזרה אל עבר ארגנטינה ואל קלאפטה נצא לאורך
תוואי היציאה מהאיזור אל עבר אגם פהואה .נתצפת אל מפלי סלטו גרנדה ואל עבר העמק הצרפתי
המחלק את הטורס דל פיינה ,עמודי הגרנטי עומדים זקופים וגאים לפנינו .עם ההגעה לאל קלאפטה
נסע אל הקרחון המתנפץ המפורסם" ,פריטו מורנו" שאורכו  37ק"מ .הקרחון ידוע בשמו ״הקרחון
המתנפץ״ בשל קולות הנפץ הנשמעים מתוך הקרחון בעת שהוא נבקע מבפנים .מידי פעם אפשר לראות
שברי קרחון הניתקים ממנו ונופלים לתוך האגם בקולות נפץ .כקילומטר לפני ההגעה לשמורה נעבור
בנתיב הסמוך לתעלת הקרחונים היוצאת מאגם ארגנטינו ,שם נוכל לצפות בקרחונים קטנים הצפים
באגם .כשנגיע לאתר יינתן זמן חופשי לטייל בשמורה ,להגיע לנקודות התצפית המרהיבות ולחזות
בחתיכות הקרחונים.
לינה וארוחת ערב באל קלאפטה

יום  | 17שיט קרחונים באל-קלאפטה ,אגם ארגנטינו ויערות האנדים
הבוקר נצא לכיוון נמל הדגלים בפוארטו באנדרס משם נפליג לעבר הגדה הצפונית של אגם ארגנטינו.
מסביב לאגם נוכל להתפעל מההרים המושלגים ויערות האנדים המשלימים את המראה הקסום
והמרשים .היעד הראשון במסלולינו הוא קרחון "ספגציני" שם נכנס לתעלת הקרחונים ממנה נוכל
לראות את הצד הצפוני של קרחון "פריטו מורנו" ,לאחר מכן נמשיך לעבר קרחון "אונלי" ומשם נחזור
בסירות קטמרן לעבר הנמל וחזרה לעיירה.
נחזור אל שדה התעופה לטיסה חזרה אל בואנוס איירס .לינה וארוחת ערב בבואנוס איירס
ברזילאו  -טיולי איכות באמריקה הלטינית
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ימים  | 18-19בואנוס איירס  -יעד ביניים  -ישראל
הבוקר נהנה מזמן חופשי בעיר למנוחה או קניות אחרונות של מזכרות ארגנטינאיות לאחר טיול מיוחד
ומלא חוויות ביבשת הלטינית ,עם זכרונות מתוקים שישארו לכל החיים נסיים התארגנויות אחרונות
לפני שנצא אל שדה התעופה לטיסה חזרה הביתה )טיסה לישראל דרך יעד ביניים באירופה(.
נחיתה בת״א בשעות אחר הצהריים ביום ה19-

**במידה של פגעי מזג האוויר ,או איחורים ושינויי טיסות על ידי חברת התעופה סדר הביקורים עשוי להשתנות,
ובעקבותיו תוכן .ברזילאו ומונה טורס יספקו חלופה ראויה.

מחיר לאדם בחדר זוגי  7,190 -דולר
מחיר לאדם בחדר יחיד  7,890 -דולר
מחיר הטיול כולל:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

טיסות בינלאומיות :ת״א  -בואנוס איירס ,ריו דה ז‘ניירו  -ת״א )כולל כל המיסים(.
 5טיסות פנים :בואנוס איירס  -ברילוצ‘ה  -קלאפטה  -בואנוס איירס  -איגוואסו  -ריו
תחבורה :אוטובוס חדיש ,ממוזג ונוח ובהתאם לגודל הקבוצה.
מדריך ישראלי מקצועי ,מומחה להדרכה בברזיל וארגנטינה ,לכל אורך הטיול.
מדריכים מקומיים דוברי אנגלית :באתרים המפורטים בתוכנית על פי הצורך.
לינה :בתי מלון ברמת תיירות גבוהה  4 -כוכבים
 3לילות בבית המלון  Royal Rio Palaceבריו דה ז'ניירו בלב קופהקבנה או דומה ברמתו
 2לילות בפוסאדה )בית מלון כפרי(  Villas de Paratyבפארטי או דומה ברמתה.
 2לילות בבית המלון  Continental Innבמפלי האיגוואסו במרכז העיירה.
 3לילות בבית המלון  Dazzlerבבואנוס איירס במיקום מרכזי ונגיש לכל האטרקציות.
לילה אחד בבית מלון  Quijote Hotelאו דומה ברמתו באל קלאפטה.
 2לילות בבית המלון  Edelweissאו דומה ברמתו בברילוצ‘ה.
לילה אחד בפוארטו וואראס בבית המלון  Cabanas del Lagoאו דומה ברמתו.
לילה אחד בפוארטו נטאלס במלון  Wasker Lodgeאו דומה ברמתו
לילה אחד בטורס דל פיינה בבית המלון  Cabanas de Paineאו דומה ברמתו
כלכלה :ארוחות בוקר בכל בתי המלון כמפורט בתוכנית )לא כולל משקאות(.
כל ימי הטיול והכניסות לאתרים כמפורט בתוכנית.
כרטיס למצעד המנצחות בריו יציע  4או ) 5יציע ישיבה מרכזי ללא מקומות מסומנים(.
תשר לנותני השירות המקומיים על פי התוכנית המפורטת.
ימי טיול מלאים.

מחיר הטיול אינו כולל:
•
•
•
•

ביטוח נסיעות  /רפואי  -מומלץ לעשות ביטוח מלא המכסה גם ציוד )ניתן לרכוש דרך משרד הנסיעות(.
תשר למלווה הישראלי )נהוג כ 3-יורו לאדם ליום(.
הוצאות אישיות )קניות ,טלפון וכיו״ב(.
כל מה שלא מופיע במחיר כולל.
ברזילאו  -טיולי איכות באמריקה הלטינית
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דמי ביטול:
עד  60יום לפני היציאה – ללא דמי ביטול
 59ועד  45ימים לפני היציאה – 15%
 44ועד  30ימים לפני היציאה – 30%
 29ועד  15ימים לפני היציאה – 50%
 14ועד  7ימים לפני היציאה – 75%
 7ימים ועד יום היציאה ו\או אי התייצבות לטיסה – 100%
הערה :דמי הביטול המצויינים הינם מהעלות הכללית של הטיול.
מניין ימי הביטול הינם עפ"י ימי העבודה הנהוגים במשק )לא כולל שבתות וחגים(.

חברת ברזילאו  -טיולי איכות באמריקה הלטינית וחברת מונה טורס  -סניף מודיעין מאחלות
לכם נסיעה טובה ובטוחה!
בר שאול  -מעוז נסיעות

לבנה אילן  -ברזילאו

Shaulb@mona.co.il

info@brazilao.com
073-3744123

054-5383860

054-9916155
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