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טיולים מאורגניםמרכז אמריקה

מקסיקו וגואטמלה, שתי המדינות השכנות במרכז אמריקה, מספקת שפע של סיבות טובות לבקר בהן – מהאתרים הארכיאולוגיים של תרבות

המאיה והתרבות האצטקית, דרך ערים קולוניאליות ועד להרי געש, אגמים וחופים יפים. ואין כמו חגיגות מקומיות כדי להעשיר את הטיול ולהוסיף

לו עניין ועומק. בחודש דצמבר מתקיימות כמה חגיגות כאלה באזור. אחת הגדולות שבהן היא חגיגת הבתולה מגואדלופה ביום בו, כך על פי

המסורת המקומית, הבתולה התגלתה במקום. מאות אלפי מאמינים מגיעים, בליווי מוזיקה וריקודים, כדי לבקש את עזרתה, הם מדליקים נרות

ומביאים לה מתנות. כמה ימים לאחר מכן מתקיימות בצ’יצ’יקסטננגו שבגואטמלה חגיגות סנטו תומס, לכבוד הקדוש הפטרון של העיירה.

החגיגות כוללות תהלוכות וכן ריקודים ברחובות, כשהמשתתפים עוטים על פניהם מסכות.

בנוסף להשתתפות בחגיגות, נבקר בכמה מהאתרים המרכזיים של מקסיקו, בהם מקסיקו סיטי, הפירמידות בטאוטיהואקן, קניון סומידרו ובאתר

המאיה בפלנקה, וכן באתרים הבולטים בגואטמלה – טיקאל, אנטיגואה, הר הגעש פאקיה ואגם אטיטלן.

מסלול הטיול

טיול למקסיקו וגואטמלה - �� יום - בחגיגות הבתולה
מגואדלופה וסנטו תומאס

�� ימים � �� לילות

למה עם הגיאוגרפית?
סיורים במקסיקו סיטי, כולל פירמידת השמש והירח

השתתפות בחגיגות הבתולה מגואדלופה במקסיקו

שייט בקניון סומידרו

ביקור בפלנקה – אתר מאיה חשוב במקסיקו

ביקור בטיקאל – אתר המאיה החשוב ביותר בגואטמלה

ביקור בשוק הצבעוני בצ’יצ’יקסטננגו

השתתפות בחגיגות סנטו תומאס בגואטמלה

סיורים באנטיגואה, כולל ביקור בחוות קפה

קבוצה קטנה – עד �� מטיילים

מסלולים מוקפדים, הנבנים מתוך היכרות מעמיקה עם המקום

בתי מלון מצוינים במיקום מעולה

ל ל
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תל אביב - טיסה דרך יעד ביניים באירופה - הגעה אל מקסיקו
נצא בטיסה דרך יעד ביניים באירופה אל מקסיקו סיטי, הנחשבת לאחת הערים היפות במרכז אמריקה ומהווה מרכז פוליטי,

כלכלי ותרבותי. עם ההגעה העברה למלון במרכז העיר. 

לינה במקסיקו סיטי.

יום �

מקסיקו סיטי
הבוקר נצא לסיור בעיר. נהלך בשדרת הרפורמה (������P���� �� �� R), שנבנתה בשנות ה-�� של המאה ה-��, במודל

של שדרת השאנז אליזה בפריז. השדרה נחשבת לשדרה הראשית של העיר, ומהווה אחד ממוקדי הפעילות העסקית והכלכלית

של העיר. נמשיך אל המרכז ההיסטורי של מקסיקו סיטי, שהוכר על ידי אונסק”ו כאתר מורשת עולמית, ונהנה לראות את

P������) כיכר העיר הענקית, ונבקר בארמון הלאומי ,(Zó����)הבנייה הקולוניאלית. בלב האזור היסטורי נראה את הזוקאלו

�������N) שנבנה על חורבותיו של ארמון מוקטסומה. הארמון נבנה מחדש בשנת ���� בסגנון בארוק קולוניאלי. קירות

הארמון מכוסים במוראלים שצייר דייגו ריברה (�����D���� R) ובהם הוא מציג את האתוס המקסיקני. אחר הצהרים נבקר

במוזיאון האנתרופולוגי של מקסיקו, שהוא אחד מהמוזיאונים המרשימים בעולם, המוקדש כולו לאמנות פרה קולומביאנית.

המוזיאון מכיל �� אולמות ובלב המוזיאון נראה פטיו ענק, שתקרתו, המתפרשת על פני ���� מ”ר, נישאת על עמוד אחד. אחר

הצהרים ניסע אל תעלות סוצ’ימילקו, נצא לשייט בחברת מקומיים ונהנה מנגינתם של המריאצ’יס. 

לינה במקסיקו סיטי.

יום �

חגיגות הבתולה מגואדלופה והפירמידות של טאוטיהואקן
היום נצא לביקור בבזיליקה של הבתולה מגואדלופה, ונצטרף לאחת הפייסטות הגדולות באמריקה התיכונה – החגיגות של

הבתולה מגואדלופה. על פי האמונה, הבתולה מגואדלופה התגלתה כאן בתאריך זה, וזהו האירוע הפולקלוריסטי החשוב ביותר

של מקסיקו. תאריך ההתגלות הוא חג לאומי, ומאות אלפי מאמינים מגיעים למקום בליווי תזמורת וריקודים, ומבקשים את

עזרתה. משם נמשיך בנסיעה צפונה אל הפירמידות המפורסמות של תרבות עיר האלים, טאוטיהואקן (����������T). כאן

התקיימה התרבות העירונית החשובה והעתיקה ביותר של רמת מקסיקו. נבקר ב”פירמידת השמש”, ב”פירמידות הירח”,

במקדש של האל קצאלקואטל – נחש הנוצות, ובעוד מבנים מונומנטליים, שהיוו את מרכזה של התרבות ששגשגה במרכז

מקסיקו עד המאה השביעית לספירה. 

לינה במקסיקו סיטי.

יום �

מקסיקו סיטי
הבוקר נמשיך את סיורנו בעיר. נבקר בשכונת קויואקן, מהיפות והמעניינות בעיר. נמשיך אל ביתה של הציירת פרידה קאלו,

הנקרא “הבית הכחול”, נראה את יצירותיה ונלמד על חייה הסוערים. 

לינה במקסיקו סיטי.

יום �

מקסיקו סיטי - טוקסלה גוטיירז - קניון סומידרו - סן קריסטובל
(S������� C�����) הבוקר ניסע אל שדה התעופה ונצא בטיסה אל טוקסלה גוטיירז. משם ניסע לשייט בקניון סומידרו

האימתני, שקירותיו מתנשאים לגובה של למעלה מ-���,� מטרים. הקניון הוא בקע עצום המהווה תופעה גיאולוגית מדהימה.

האפיק מתחתר בפיתולים בין קירות תלולים שגובהם קילומטר, אשר מכוסים בעצים ובצמחיה עבותה, וביניהם נשפכים מפלים

אל האפיק. הרבה עופות מים, נשרים ואפילו קופים שוכנים על מצוקי הקניון. לאחר השייט ניסע אל המלון שבסן קריסטובל. 

לינה בסן קריסטובל.

יום �

העיירה סן קריסטובל והכפר צ'אמולה
הבוקר נצא לסיור בעיר. נבקר בין השאר בכנסיית סנטו דומינגו ובשוק הפתוח והצבעוני של סן קריסטובל, נראה עבודות יד,

אריגה ורקמה – מהיפות שיש במקסיקו. נמשיך אל הכפר סאן חואן צ’מולה – חזרה לאחור בזמן והצצה אל חייהם של אנשים

שמבחינות רבות ממשיכים את מסורת המאיה. נראה ונחווה את השוק המקומי של העיירה ונבקר בכנסייה המקומית. משם

נמשיך אל סינקאנטאן, כפר ציורי המשמר גם הוא מסורות קדומות. בסוף הטיול נחזור לסן קריסטובל. 

לינה בסן קריסטובל.

יום �

סן קריסטובל - אגווה אסול - פלנקה
הבוקר ניפרד מסן קריסטובל ונצא אל עבר פלנקה. במידה והזמן יותיר לנו, נבקר בדרכנו במפלים היפהפיים “אגווה אסול”.

פלנקה היא עיר קדומה מתקופת המאיה, אשר נמצאת במדינת צ’יאפס שבמקסיקו. העיר מפורסמת בהשתמרות יוצאת הדופן

שלה. פלנקה ננטשה מסיבה לא ברורה שנים רבות לפני הגעת הכובשים הספרדיים אל חופי אמריקה, ו”התגלתה מחדש”

במאה ה-��. נבקר באתר המאיה פלנקה מהתקופה הקלאסית, בו שרידי ארמון ומבני קבורה מהמאות �-� לספירה. נסייר בין

הפירמידות והשרידים השוכנים במעמקי הג’ונגל של מקסיקו. 

לינה בפלנקה.

יום �

פלורס גואטמלה אל הגבול מעבר פלנקה � יום
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ומחירים יציאה תאריכי

פלנקה - מעבר הגבול אל גואטמלה - פלורס
בבוקר ניסע מפלנקה לעבר גואטמלה. נחצה את הגבול בין מקסיקו לגואטמלה בלב הג’ונגל, ניסע סביב אגם פטן-איצ’ה ונגיע

לפלורס, שם נלון בלודג’ על שפת האגם. 

לינה על גדות אגם פטן איצ’ה.

יום �

אתר העתיקות טיקאל
הבוקר ניסע לביקור באתר טיקאל, אולי האתר המרשים והחשוב ביותר שהשאירה תרבות המאיה מאחוריה. האתר המכיל

חמש פירמידות ענק, המתנוססות מעל צמרות היער הטרופי עד לגובה של �� מטר מעל הקרקע. את הפירמידות מקיפים

מאות מבנים נוספים רבים. האתר עצמו ממוקם במעבה הג`ונגל של פארק לאומי, והעצים המקיפים את המבנים מהווים בית

גידול למאות מינים ובכללם טוקונים ותוכים, מיני זוחלים ויונקים רבים. אחר הצהרים נצא לשייט על האגם לראות את השקיעה. 

לינה על גדות אגם פטן איצ’ה.

יום �

פלורס - גואטמלה סיטי - אטיטלן
הבוקר ניסע לשדה התעופה ונטוס אל גואטמלה סיטי, ממנה ניסע אל אגם אטיטלן, מהיפים ביבשת אמריקה. צבעו כחול עמוק

והוא מוקף בשלושה הרי געש. לחופיו פזורים כפרי אינדיאנים שפרנסתם מבוססת על חקלאות. 

לינה על גדות אגם אטיטלן.

יום ��

אגם אטיטלן - צ'יצ'יקסטננגו – תחילת חגיגות סנטו תומאס
היום נבקר בכפרים הפזורים על חופיו של אגם אטיטלן. תושבי הכפרים האינדיאנים פיתחו סגנונות אריגה ולבוש שונים, ונוכל

להתרשם מהם. נצא בשיט אל הכפר האינדיאני סנטיאגו דה אטיטלן, נראה את האריגים המיוחדים לכפר זה, ואת הנשים

היושבות בכיכר הכפר ומוכרות את הוויפיל, החולצות הרקומות פרחים וציפורים האופייניות לאזור. בכפר ישנו פולחן מעניין

לפסל עץ של מכשף המכונה מאשימון, אל השמאנים, אליו עולים לרגל מכל רחבי האזור לבקש עזרה וברכה. נמשיך בשייט לסן

פדרו לה לגונה, כפר הקרוי על שם הר הגעש שלמרגלותיו הוא יושב, והיה פופולרי בשנות ה-�� וה-�� בקרב ההיפי’ז

שהתיישבו בו. אחר הצהרים ניסע אל צ’יצ’יקסטננגו, הכפר הצבעוני המפורסם בשוק עבודות היד הגדול ביותר

במרכז אמריקה. אחה”צ נתאסף בכיכר המרכזית, אז יתחילו חגיגות סנטו תומס המתקיימות לכבוד הפטרון של העיר. אל

החגיגות מגיעים מקומיים רבים מכל הכפרים הסמוכים לריקודים, תחפושות והצגות רחוב. 

לינה בצ’יצ’יקסטננגו.

יום ��

חגיגות סנטו תומאס - אנטיגואה
היום נמשיך לחגוג עם המקומיים את חגיגות סנטו תומאס. נבקר בבית הקברות הייחודי של העיירה ובגבעת פסקואל אבאח,

שם נערכים טקסים שמאניים לאלי המאיה וטקסי טיהור לבאי השוק הזקוקים לכך. נמשיך ונשוטט בין סמטאות השוק על שלל

דוכניו, ונחוש ונריח שוק אינדיאני אמיתי. לקראת סוף היום ניסע אל אנטיגואה, עיירה קולוניאלית מהמקסימות באמריקה

הלטינית. 

לינה באנטיגואה.

יום ��

אנטיגואה
הבוקר נצא לטיול בעיר. אנטיגואה הייתה בירתה של גואטמלה, עד שנהרסה ברעידת אדמה ב ����. העיר ממוקמת למרגלות

שלושה הרי געש, המתנשאים לגובה של קרוב ל- ���,� מ’ מעל פני הים. נהנה מסיורים בעיר, נטייל בסמטאות, נבקר בכנסיות

ובמנזרים, וניכנס לחצרות ולמבואות. נעלה לגבעת הצלב לתצפית על העיר ונראה את הרי הגעש המקיפים אותה. אחר

הצהרים ניסע לביקור בחוות הקפה קאסה קוחום, נראה את תהליך הכנת הקפה, ונבקר גם במוזיאון לכלי נגינה ייחודים הנמצא

במקום. 

לינה באנטיגואה.

יום ��

אנטיגואה - גואטמלה סיטי - תל אביב
בבוקר יום �� נהנה משעות אחרונות של השלמת הסיורים בעיר. בהתאם לשעת הטיסה, ניסע אל שדה התעופה בגואטמלה

סיטי ונטוס חזרה לאירופה. נחיתה חזרה ארצה ביום מס’ ��.

ימים 
��-��
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תאריכי יציאה ומחירים

הערותסטטוסמחיר לאדם בחדר זוגיימיםמדריךתאריכים

בסיס
מיסי

נמל

מחיר

כולל

גלעד

(גילי)

חסקין,

ד"ר

��$�,��� ��.��.����.��.��

מחיר הטיול כולל

מחיר הטיול אינו כולל

טיסות בינלאומיות ופנימיות כמפורט בתוכנית הטיול.

בתי מלון בדרגת תיירות טובה.

תחבורה: אוטובוס ממוזג ומרווח עפ”י גודל הקבוצה.

כלכלה: חצי פנסיון (ארוחות בוקר וערב) לאורך כל הטיול, ארוחת צהרים בגואטמלה (הארוחות אינן כוללות שתייה).

מדריכים מקומיים דוברי אנגלית כנדרש במדינת היעד.

כניסות לכל האתרים המצוינים בתכנית ככלולים.

תשר לנותני השירותים בחו”ל.

מדריך ישראלי מצוות החברה הגיאוגרפית.

מפגש הכנה לפני יציאת הטיול.

הוצאות אישיות (טלפון, קניות, וכיו”ב).

ביטוח רפואי ומטען.

ארוחות שאינן כלולות, שתייה בארוחות.

מס מעבר מקסיקו – גואטמלה, כ-��$ למטייל (תשלום במזומן במעבר).

בדיקות PCR ככל שידרשו.

הערות למחיר

המחיר מבוסס על מטייל בחדר זוגי.

תוספת לחדר יחיד: ���$.

המחיר למינימום �� מטיילים.

מחיר בסיס: המחיר כולל שירותי קרקע, טיסות, מע”מ ותשר.

מיסי נמל: המחיר כולל היטלי בטחון ודלק הנגבים בארץ.

מיסי הנמל וההיטלים עשויים להשתנות בהתאם לעדכונים שמתקבלים מחברות התעופה.

עדכון המסים וההיטלים יתבצע עם הנפקתם בפועל של כרטיסי הטיסה (עד כמה ימים לפני יציאת הטיול).


