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חגיגות ב– יום 18 לקולומביהטיול 

  פסטיבל הפרחים במדג'ין
 בהדרכת ד"ר גילי חסקין

 

 פרא ומסתורין בניחוח קפה משובח. יערים קולוניאליות, נופ
 

נמצאת על מפת  השכמעט ואינתרבות וטבע,  תפנינ טיול לקולומביה,

עמקיהם מנוקדים בכפרים שהתיירות העולמית. הרי האנדים מתנוססים 

יערות גשם ירוקים שאתרים הרי געש פעילים, , יים ציורייםחקלא

חבויים בהם,   תרבויות אינדיאניות קדומות ומסתוריות של  ארכיאולוגים

סצנת מוסיקה , ערים קולוניאליות עתיקותזהובים,  םחופים קאריביי

  .ומטבח עשיר במיוחד וריקודים תוססת

 ,א סמיםוציהסחר והיאל אף המוניטין שיצא לה כמדינה מסוכנת ומרכז 

עצום שהופך אותה  קולומביה מדינה שלווה ויפיפייה בעלת מגוון נופי ואנושי

 נערך אוגוסט בחודש מדי שנה   .לאחרת המדינות המרתקות והיפות ביבשת

יריד פרחים צבעוני ומיוחד, אשר חלקו נייד ,   (Medellin)ן ג'ימדעיר ב

ולטים ניתן (. בין הפרחים הב)באמצעות מוטות עץ אליהם מודבקים הפרחים

 .של קולומביה היפיפייםלראות את הסחלבים 
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 25/7 הגעה לקולומביה 1יום 
, אליה נגיע  בירת קולומביה, טיסת בוקר דרך אירופה לבוגוטה

בוגוטה  .למלוננו לארוחת ערב ולינה וניסע בשעות אחה"צ
והיא העיר  מטר 0862ת במרכז קולומביה בגובה ממוקמ

בעולם. העיר גובלת  בהרי האנדים במזרח  בגובהההשלישית 
ימנז חע"י גונזלו  :875 –ה נוסדה ב ונהר בוגוטה במערב. בוגוט

ותוך זמן קצר הפכה לאחת הערים המרכזיות של דה קסאדה 
בשל ההתפתחות  .דרום אמריקההקולוניאלים בהספרדים 

לראות גורדי שחקים מודרניים לצד בתים מהירה של העיר ניתן ה
לצד עגלות מודרניים נוסעים  נמוכים= כלי רכב םקולוניאליי

 רתומות לפרדות. 
 

 

 

 26/7  , בירת קולומביהבוגוטה 2יום 
עם  קנדלריה. נבקר בכיכר בוליבר , הכיכר המרכזית בבוגוטה בשכונתקולוניאלי באזור הנצא לסיור 

הקונגרס , הכנסיה הקולוניאלית אל  ארמוןהקתדרלה ,  -המבנים הקולוניאליים הסובבים אותה 

שבו אוסף מרשים של  אומנות  יאון הזהבלמוזיו , בית המשפט  ובניין העיריה. נמשיך רסגרא

של אומנות  בו מוצגים ציורים ופסלים ומוזיאון פרננדו בוטרוהיספנית ,  -מהתקופה הפרה 
 לינה בוגוטה.. קולומביאנית עכשווית

 

 
 

 

 V 27/7 וגואטביטהמכרות המלח של העיירה ציפקירה   3יום 
ידועה במכרות היום ניסע אל מחוץ לבוגוטה לעיירה ציפקירה  ה

המלח שלה. נבקר בקתדרלת המלח התת קרקעית, מכרה מלח 
אומנות ענקית ומודרנית ענק ופעיל. החלק הישן הפך למעין יצירת 

גואטביטה, שם נהגו לדרלה. משם נמשיך למסלול רגלי ומכונה הקת
יתכן שזה אנשי שבט המואיסקה להשליך אבנים יקרות וזהב. 

ניסע חזרה לבוגוטה. בתום הסיור  לאגדת אוצר האלדורדו.המקור 
 לינה בבוגוטה.

 

 

 28/7מדבר טאטקואה וסן אגוסטין  4יום 
 ר ניסע לכיוון שדה התעופה ונעלה על טיסה ,לאחר ארוחת הבוק

לעיירה נייבה. משם נצא לבקר במדבר טאטאקואה, הנמצא בלב 
 8,222אנדים המגיעים לכמעט אזור טרופי גשום ומוקף בפסגות ה

שם נמשיך דרומה בנופיו המרהיבים של עמק מגדלנה, . ממטרים
 .לינה באיזור סן אגוסטין.עד שנגיע לסן אגוסטין

 
 
 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
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 29/7הפארק הארכיאולוגי סן אגוסטין, לה צ'אקירה ואל טבלון     5יום 
ניסע לפארק הארכיאולוגי שבו מוזיאון ויער הפסלים. בפארק אתרי פולחן, אתרי קבורה ואתרי 

אנים.  הפסלים הינם בעלי חשיבות פולחנית וחברתית לתרבות הנעלמת ששגשגה תפילה של השמ
לפני הספירה  וניתן ללמוד מסוג הדמויות המוצגות שם  86-למאה ה  6 –בקולומביה בין המאה ה 

אחה"צ נבקר באתרים הארכיאולוגיים לה צ'אקירה ואל טבלון, שם  על סגנון החיים שהיה נהוג בעבר.
 המרשימים על רקע הנופים הירוקים. לינה בסן אגוסטין. נחזה בפסלי האבן

 

 30/7אלטו דה לוס אידולוס ונהר מגדלנה  6יום 

אלטו דה לוס "נמשיך את ביקורנו בפארק הארכיאולוגי של סן אגוסטין, נבקר באתר הארכיאולוגי 

ומרשים של . אחה"צ נצא לטיול בנופים ההרריים של סן אגוסטין ונבקר בקטע קניוני צר "אידולוס
 נהר מגדלנה "אל אסטרצ'ו". לינה בסן אגוסטין.

 

 31/7  פופאיאן –סן אגוסטין  7יום 
בבוקר נצא לעבר פופאיאן, בירת מחוז קאוקה. ניסע 

שמסביבנו נוף הרי האנדים והפסגות המושלגות אל עבר 
העיר ידועה כ"עיר  .אזור הקפה הפורה של קולומביה
צבועים לבן, עם  הלבנה" עם בתים בסגנון בארוק

מרפסות מעוצבות, ורחובות נקיים. העיר מהווה מרכז 
תרבותי ודתי בקולומביה וזה ניכר בריבוי הכנסיות, 

המקדשים, המנזרים הרבים והמפוארים הפזורים בעיר 
נצא לסיור  .ובאוניברסיטה שמושכת אליה צעירים רבים
 .בעיר הקולוניאלית העתיקה. לינה בפופאיאן

 

 1/8 פורסההר הגעש פורסה ו שמורת 8יום 
. (Purace) פורסה  פארק הלאומיב היום נצא לסיור

מ',  6868מתנשא לגובה של פורסה הגעש הבפארק הר 
מעיינות תרמליים, מפלי מים,  ,שורה של לועות געשיים,

דוב משקפיים, טפיר היער  ,צמחיה עשירה, קונדורים
ארבעת  )את האחרונים קשה לראות(. בפארק נובעים

 הנהרות הגדולים של קולומיבה> מגדלנה, קאוקה, קקטה
 (Caqueta),  ופטיה  (Patia).בתום הסיור נחזור חזרה לפופייאן ללינה . 

 

 2/8השוק של כפר סילביה וקאלי  9יום 
בני שבט  . אל הכפר מגיעיםמדי יום ג'ונבקר בשוק הססגוני המתקיים בו  היום ניסע לכפר סילביה

נשותיהם היפות . הלבושים בפונצ'ו כחול ששוליו אדומים, בצבע פוקציה  (Guambiano) גואמביאנו
עונדות צמידים, שרשראות ועגילים בהם קלועים חרוזים זעירים. הם מגיעים לכאן בטנדרים עמוסים 
בתוצרת חקלאית ומציעים את מרכולתם בדוכנים אותם הקימו בטרם שחר. שוק הבוקר הינו חגיגה 

, העיר השלישית בגודלה ור בסילביה נמשיך בנסיעה צפונה אל העיר קאליבתום הסי של צבעים.
 . לינה בקאלי.בקולומביה והמפורסמת בתור "בירת הסלסה העולמית" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 אביב-תל  3כפיים  טיולי שטח"       רח' יגיע –"אקו 

 E-MAIL: mail@eco.co.il  03 - 6879099פקס:    03 - 6879090טל: 
 

 

 

 3/8 חבל הקפה והעיירה סלנטו מקאלי ל 10יום 
"  וניסע  "Eje cafeteroאיזור חבל הקפה הנקרא עבר היום ניסע ל

ה סלנטו, הבנויהעיירה –רות האוטונטיות בחבל אחת מהעיילעבר 
על רכס הר מוקף מטעי קפה, טבע פראי ונחלים הנשפכים 

ת מחוות הקפה באזור ונצפה בהליך חבדרך נסייר בא  .לעמקים
  בסלנטו.הכנת הקפה קולומביאני. לינה 

 

והמעיינות החמים של העיירה סלנטו עמק קוקורה  11-12 ימים 

 4-5/8סנטה רוזה 
היום ניסע לעמק קוקורה הידוע גם בכינויו "עמק הקפה", הוא עמק 

הממוקם בתוך  קולומביהב קווינדיו ושמורת טבע במחוז
נסייר בעיירה  לאחר מכן אנדים.סנטרל שבהרי ה קורדילרהה

החמים של סנטה  מעיינותסלנטו.  יום למחרת ניסע ל

מעיינות חמים מדהימים  – (Termales De Santa Rosa) רוסה
ד העיירה סנטה רוסה דה קאבאל, המעיינות אלו ממוקמים לי

ממוקמים על רקע מפלים באזור טבעי קסום ונחשבים ליפים 
, אליה נגיע . לאחר מכן נצא בנסיעה ארוכה למדג'יןבקולומביה

 . לינה במדג'ין.לקראת ערב של היום השני
 

 ,Piedra del Peñol –סלע פניול וגואטפה  – 13יום 

Guatapé  6/8 
שרשרת האנדים המרכזי . ניסע ליול מחוץ לעיר מדג'יןטהיום נצא ל

)בקולומביה האנדים מתפצלים לשלוש שרשראות הרים(. נטפס 
מדרגות( על סלע מסתורי שבולט באמצע השטח, משם  922)כ

נשקף נוף מרהיב של איים שהיו לפני ארבעים שנה שטחי מרעה 
ים על פסגות ההרים והיום בזכות הסכר העצום הכל מוצף ומיצר

מספיק חשמל כדי לייצא לוונצואלה ואקוודור.נבקר בגואטפה, כפר 
לעת ערב, בדרכינו  קטן ומיצג של כפרי האיזור המאוד ציוריים.

 חזרה נבקר קהילה יהודית אורתודוקסית מיוחדת יוצאת דופן, לינה במדג'ין

 

 7/8  ופסטיבל הפרחיםמדג'ין  – 14יום 
יר המתחדשת ביותר בעולם ואכן היא משנה את פניה בקצב הע -בתוארלאחרונה אשר זכתה , מדג'ין

מסחרר. נסייר במרכז העיר המקושט ב"שמנות של בוטרו", המון פסלים שמהללים את הגוף 
ה"מלא", נטייל במדרחוב התוסס ונהנה מהאווירה הקסומה סביב פסטיבל הפרחים, אשר שיאו 

ק"ג הנישאים על  802במשקל עצום של עד  תחרות נושאי זרי פרחים מדהימים ביופיים ובייחודיותם 
פרקה ג'רס,  –זור הבילויים הססגוני של מדג'ין בערב נצא לא כסא מיוחד על כתפי איש אחד בלבד!

 ולא נוכל שלא לרקוד לצלילי הסלסה, קומביה, באינטו ועוד מוסיקה קולומביאנית שמחה ומקפיצה.
 לינה במדג'ין

 

 

 
 

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%95_(%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96)&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%95_(%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96)&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%9D


 

 אביב-תל  3כפיים  טיולי שטח"       רח' יגיע –"אקו 

 E-MAIL: mail@eco.co.il  03 - 6879099פקס:    03 - 6879090טל: 
 

 8/8  קרטחנה  15יום 
רוחת הבוקר ניסע לשדה התעופה לטיסה העיר קארטחנה. עיר החוף הקולומביאנית הגדולה לאחר א

ושמשה כאחת מערי הנמל החשובות.  8755 –ביותר. קארטחנה היא עיר ציורית ויפה נוסדה ב 
על  89 -שוכנת במפרץ טבעי ויפה ומוקפת לגונות ואיים.  נבקר במנזר לה פופה שנבנה במאה ה  

. נסייר  89 –צפית יפה על העיר והמפרץ. נמשיך למבצר סן פליפה שנבנה במאה ה גבעה , נקודת ת
ברחובות העיר העתיקה הציוריים שבהם כנסיות וכיכרות ציוריות, ונסיים את הסיור במנזר סן פדרו 

 קלאבר.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9/8האי אל רוסאריו   16יום 
איים המהווים חלק  52-(. זוהי קבוצה המונה כIslas del Rosario)נצא בשייט אל איי רוסאריו 

מרצועת ריף אלמוגים ארוכה בים הקריבי ומאופיינים בחופים לבנים, בדקלי קוקוס ובים כחול ועשיר. 
, והאיים מהווים פארק ימי גדול. יום מנוחה והירגעות באי. במספר כפרי דייגיםחיים יים האתושבי 

 אחה"צ נשוט חזרה לקרטחנה. לינה בקרטחנה.
 

 
 

 810-11/קרטחנה והחזרה הביתה  17-18ימים 
ניסה לשדה התעופה ונעלה  לאחר סיור קצר בעיר ניסע  ניפרד מקרטחנה ונתחיל את דרכנו הביתה.

 :8-ביום הבת"א  ננחת . אירופהלת"א דרך טיסה בינלאומית ב משם נמשיך , על טיסה לבוגוטה
  .בשעות הלילה המאוחרות לטיול

 
ת ביערות גשם יפהפיים, הוא טיול למדינה המתהדרקולומביה מקיף להטיול ה :טיול לקולומביהאופי 

מאוד מטיילים ומבקרים מעט בהרים נישאים, בחופים נפלאים, בערים מקסימות ובאנשים חביבים, ו
מרהיב. ולטבע  ות יובילו אותנו למקומות מרתקים. טיסות פנים, אוטובוס, ג'יפים וסירהמגיעים אלי

 מקומיים.  ןהמסע נערך בתנאי בתי מלו
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 הערות חשובות:

  במתן שירותי תיירות , אף שאנחנו  הדי אשר עדיין לא מפותחת   המדינ יאהקולומביה
עובדים עם נותני שירותים מהשורה הראשונה עדיין ייתכנו בעיות שלא תמיד נדע על קיומם 

ועדים של מראש ) לדוגמא כבישים סגורים מפאת שיפוצים, מוזיאונים סגורים, שינוי מ
 .זועל הנוסע לקבל זאת כחלק מאופי הטיול בארצות היעד ה וכיוצ"ב (.  ארועים

  וזאת רק   מדריכנו יערוך שינויים )לטובת ורווחת הנוסעים(צוות אקו ובאם יהיה צורך

 ע"מ לשפר את מסלול הטיול להביא להצלחתו המלאה .

 

 

, סירות, טיסות פניםנשתמש ב, רופהטיסה בינלאומית דרך איבטיול לקולומביה נצא ב תחבורה:
 מרווחים.וניסע באוטובוסים 

 

 . )ארוחות צהריים או ערב(ארוחות נוספות  8+ לאורך כל הטיול  ארוחות בוקר  כלכלה:

 

 תיירות טובה, או הטובים בנמצא. ת בבתי מלון מדרג לינה:

 

יוביל את  "אקו" מחברתי מדריך ישראלמטיילים.   08  - 87מונה הטיול לקולומביה : וצוות קבוצה
 ושייטים במהלך השיט. מדריכים מקומיים לפרקים המסע, בעזרת נהגים מקומיים,

 

, טיסות פנים, תחבורה, כלכלה, בחברת איבריה טיסות בינלאומיותמחיר הטיול כולל  :המחיר כולל
  דמי רישום וטיפול. לינה וצוות כמפורט. כניסה לשמורות הטבע ומסים אקולוגיים.

 

, שאינן כלולות ארוחות צהריים וערב שתיה, ביטוח רפואי ומטען,אינו כולל  המחירמחיר אינו כולל: ה
בים במקום ושאינם נקובים בכרטיסי גהמחיר אינו כולל מיסי נמל מקומיים הני והוצאות אישיות.

 הטיסה.
 
 

 

 

(. 79;8גלעד )גילי( חסקין, יליד כפר ביל"ו ) -מדריך הטיול
ישראל באוניברסיטת חיפה ומורה -ארץ דוקטור ללימודי

דרך מוסמך. טייל ותיק עם ניסיון תרמילאי ברחבי העולם. 
מדריך טיולים בחו"ל, בעיקר בארצות אקזוטיות, בעל ניסיון 
רב בהרצאות במכללות, במכונים פרטיים ובקורסים למלווי 
קבוצות. הגיש פינות ברדיו. כתב וצלם במגזינים "מסע 

 ם". אחר" ו"טבע הדברי

 

 www.gilihaskin.comלאתר האינטרנט של גילי: 
 

 המלצות על המדריך:

http://www.eco.co.il/tgovot.aspx?Guide=66 

http://www.gilihaskin.com/
http://www.eco.co.il/tgovot.aspx?Guide=66
http://www.eco.co.il/tgovot.aspx?Guide=66

