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Colombia - היחידה במדינות ; מדינה בפינה הצפונית מערבית של אמריקה הדרומית, קולומביה

בצפון מזרח והאוקיינוס ( האוקיינוס האטלנטי)הים הקריבי  -היבשת הזאת השוכנת לחוף שני ימים 

, עם ברזיל בדרום מזרח, גבולותיה היבשתיים הם עם ונצואלה בצפון מזרח ובמזרח. השקט במערב

הייתה שקולומביה הדעה הרווחת בעולם , בעבר.  ..אקוודור בדרום מערב ועם פנמה, עם פרו בדרום

אבל כבר מספר שנים , " בעיקר בשל דמויות מפורסמות כמו פאבלו אסקובר ברון הסמים, מסוכנת

 םהקולומביאני . הסכנה היחידה שלא תרצו לעזוב"שקולומביה אינה מסוכנת והיא מתגאה בסלוגן 

 .ידועים כאנשים נחמדים ושמחים עם מוסיקה נפלאה וקרנבל ססגוני וצבעוני

 

בגודלה בעולם  22-היא המדינה ה. מדינה מדהימה עם מזג אוויר מגוון בחלקיה השוניםזוהי 

האירופאים והפיראטים הגיעו בעקבות  -ארגנטינה ופרו, והרביעית בדרום אמריקה אחרי ברזיל

ת ממפורס. והיא מגוונת מבחינה אתנית, זו אחת המדינות  הכי מתועשות בדרום אמריקה .הזהב

 .בתחומה ובנשים היפות בקפה הטוב הגדל 

.והעיר העתיקה סייר באזור תעלת פנמה נוללילה   בדרך חזרה לישראל נעבור בפנמה סיטי  
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 מסלול הטיול 

  1דרך יעד ביניים(  Bogota) בוגוטה  –א "ת – 2911 שני - 1יום 

ומשם בטיסת המשך לבוגוטה בירת קולומביה  אליה נגיע בשעות  א לפרנקפורט"מתבבוקר נטוס 

 (.לילות  3) לינה בוגוטה . ארוחת ערב ... העברה למלון . צ "אחה

  11:10 –נחיתה  – 08:00 –המראה  – פרנקופרט-א"ת: טיסות ליום זה 

LH695 TLV(terminal 3)-FRA  08:00 -11:40; Flight duration 4:40h; Carrier - Airbus Industrie A321 

   19:15 –נחיתה  -13:15 –המראה  -בוגוטה – פרנקפורט                           

LH542 FRA(terminal 1)-BOG 13:15-19:15; Flight duration 12:00h; Carrier - Airbus Industrie A340-300 

 1בוגוטה - 3011 שלישי  - 2 -יום 

. את היום נקדיש לבירת המדינה בוגוטה הנחשבת היום לאחת הערים המרתקות ביבשת אמריקה 
נבקר במוזיאון . העיר מלאה בציורי גרפיטי נפלאים.' מ 2200בגובה של ,נמצאת במרכז המדינה 

נסע . המפורסם המכיל אוספים נדירים מכל התרבויות הקדם ספרדיות הגדול מסוגו בעולםהזהב 
. קנדלריה, לאחר מכן נרד לחלקה ההיסטורי של העיר. ברכבל אל מנזר מונסרט החולש על העיר

על שם פרננדו בוטרו האומן )במוזיאון בוטרו  נבקר. כר בוליבר וסביבתהיבכ, בעיר העתיקהנסייר 
נבקר גם בביתו של ; (למוזיאון שפיסל וצייר בצורה ייחודית ותרם את האוסף, המקומי המפורסם
בארוחה במסעדה ונסיים  סימון בוליבר ובספריה של גבריאל גרסיה מרקס -משחרר אמריקה 

 1לינה בוגוטה1 ארוחת ערב .מקומית
 .של העיר נמצא בחלק ההיסטורי. Hotel de La Opera http://hotelopera.com.co -(לילות 3)מלון 

 

 

 1(Zipaquira) אקירה זיפ –בוגוטה  - 3111 רביעי - 3יום 

גולת . עיירת כורי מלח כבר מהתקופה העתיקה ניסע מחוץ לבוגוטה לעיירה הקטנה זיפאקירה  םהיו

שכולה עשויה ממלח באחת המכרות מתחת לפני  הכותרת של המקום הוא ביקור בכנסיה ענקית

ת עם וישנם פינ. מנהרות עם תחנות בחיי ישו  מובילות לחלק המרכזי, סלעי המלח מגולפים . השטח

 -המקום הוכרז כפלא קולומביאני ב. בנוסף ישנם מראות יפים של מים, פסלים שחצבו הכורים עצמם

המלח שימש כמקור הכסף . כסופר בעיירה זו הסופר גבריאל גארסייה מרקס החל את חייו. 2002

  (.בוליבר ונארינו)למסעות המשחררים 

 

 פסל של בוטרו במוזיאון            גרפיטי בבוגוטה             

http://hotelopera.com.co/
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הלגונות המרשימות  אחת Guatavitaגואטביטה  בלגונת נעצור בדרך בסיום הסיור נחזור לבוגוטה

  .נשלים את סיורינו בעיר "דורדואל "שממנה יצא סיפור האגדה על עיר הזהב , ביותר בקולומביה

    1לינה בוגוטה1 ארוחת ערב

 

  1אזור הקפה של קולומביה  -( Armenia) ארמניה  –בוגוטה  - 112חמישי  - 1יום 

 Avianca עם חברת התעופה נטוס לארמניה הנמצאת באזור הקפה( 2112)בשעות הבוקר 

AV9837 BOG(terminal2)-AXM 9:12 -10:15; Flight duration 1:03h;Carrier Aerospatiale/alenia Atr72 

את חלקו השני של היום נקדיש להיכרות עם נושא הקפה מהגידול דרך הפולים עד הגעתם לצורת 
קפה קולומביאני נחשב לאחד הטובים . ים של אנשים בעולם שותים אותו נמשקה שמאות מיליו

 .בחוות קפה רביקו. בעולם
 Casa San Carlos -ב (1 לילות 2) באזור הקפה ארוחת ערב ולינה 

http://casasancarloslodge.com 

 

 (Valle de Cocora) עמק קוקורה(  Salento)סלנטו  - 212ששי  – 5יום 

נבקר ( Paisa" ) פאיסה " ניסע לסלנטו עיירה קטנה שבתיה מפורסמים באדריכלות המקומית 

המפורסם בעצי דקל השעווה שהפכו להיות העץ הלאומי יפים 'בגבעיירה ונצא ממנה לעמק קוקורה 

  .ארוחת ערב. בסיום הסיור נחזור למלון . באחת מחוות הפורלים ארוחת צהריים1 של קולומביה

 (Medelline)מדיין  –אזור הקפה  - 3-112ראשון  –שבת   – 6-7ימים 
עיר האביב " כינויה .נמשיך לכיוון מדיין העיר השנייה בגודלה בקולומביה באזור ונשלים את סיורנו 

היום העיר מפורסמת בתעשיית . כל זה נחלת העבר. בעבר הייתה בירת הסמים והזנות" הנצחית 
, יש בה רכבת תחתית. שלההנמרץ תוח מואץ בזכות ראש העיר יעוברת פ והיאוהפרחים  הטקסטיל

בוטרו  בכיכר. כולל הגן הבוטניואתריה  נסייר בעיר. טבע המקיף את העיר וכמובן. פארקי מדע
 . ונשקיף אל העירכבלים הציבורית רמש במערכת התנש. יצירותיוובמוזיאון המציג את 

 NH Collection Royal ( לילות 3) לינה מדיין ו רוחת ערבא
royal-medellin-collection-collection.com/hotel/nh-https://www.nh 

 

 

 יפאקירהבמכרות המלח בז ההכנסיי

http://casasancarloslodge.com/
https://www.nh-collection.com/hotel/nh-collection-medellin-royal
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 1(Guatape)מדיין סלע גוואטפה   – 512שני 1- 8יום 

 .שבתיה צבועים בצורה מרשימה( שעתיים נסיעה ממדיין) היום נשים פעמנו לעיירה גוואטפה

 

 

זהו גוש . שם נמצא הסלע בעל אותו שם  Penon de Guatapeמשם נלך לשמורת הטבע הסמוכה 

הנוף . מטפסות לפסגתו( 250)סלע חלק שמדרגות . מעל פני השטח' מ 200המתרומם לגובה 

. נסייר גם בעיירות בסביבה הצבועות גם הן בצבעים ועיטורים יפים .הנשקף מלמעלה מרהיב ביופיו

  1ארוחת ערב ולינה במדיין

 

  

 

 1( Santa Marta)סנטה מרתה  –מדיין  - 612שלישי   – 9יום 

 . Aviancaעם חברת התעופה  הנמצאת לחופי הים הקריבינטוס לסנטה מרתה 

AV9362 MDE(terminal2)-SMR 11:40 -12:52; Flight duration 1:12h;Carrier- Airbus Industrie A318 

שיהיה נקודת מוצא לסיורים בסביבה הלילות הבאים   3עם ההגעה ניסע למלוננו שם נתמקם ל 
  .לשמורות הטבע והחופים מיפים בדרום אמריקה

 Hotel Villa Maria Tayrona  .(לילות  3) סנטה מרתה בלינה . ארוחת ערב
maria-villa-http://kalihotels.com/en/hotel 

 

 הרחובות ציוריים בגואטופ

 הסלע באל פנול

http://kalihotels.com/en/hotel-villa-maria
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  1(Tayrona)שמורת טירונה  - 712רביעי  -10יום 

שילוב של הרכס באזור . את היום נקדיש לשמורת טירונה הנמצאת בצלו של רכס הסיירה נבאדה

עצי , חולות לבנים, מפרצים קטניםהכוללת , והים הקריבי יוצרים רצועות חוף מהיפות בדרום אמריקה

מגוון גדול של עופות ים ויער , בשמורה ניתן לראות קופים .דקל לאורך החוף לצד סלעי ענק שחורים

נשתמר אורח חיים מסורתי של בשמורה . ומיני בעלי חיים ימיים, איגואנות, (מינים 400מעל )

  1ארוחת ערב, לינה בסנטה מרתה1בשמורהרגלית נטייל . השבטים האינדיאניים המקומיים

 1תצפית ציפורים(  Minca) יום באזור מינקה  - 812חמישי  -11יום 

בהדרכת מדריך המתמחה ( על שם עיר הזהב האגדתית Eldorado) היום נבקר בשמורת אלדוראדו

היא הכרזה בשנת . נחשבת לשמורת הדגל של ציפורים בדרום אמריקהשמורה זו , בתצפיות ציפורים

כס הנבאדה שילוב של רכמקום השני בחשיבותו לשמירת מינים נכחדים של עופות ואמפיביים  2005

נשתדל ביום זה ) ח קטן יחסית מגוון מרשים  של ציפוריםטמהאנדים וחופי הים יוצרים בש המופרד

  1ארוחת ערב, לינה בסנטה מרתה .(לראות לפחות חלק מהם

 תוכן בשמורת הציפורים באלדורדו

 

  1(Barranquilla)ברנקייה  – סנטה מרתה - 9-1012 שבת–ששי 12-13מים י
הקרנבל של  .היום ניסע לחלקו האחרון בטיול לכיוון ברנקייה שם מתקיים הקרנבל הגדול של המדינה

. תרבויות של חופי הקריביים בקולומביה יש מייצגים\ברנקייה הינו אירוע תרבותי בו לכל האוכלוסיות
חת הצהרה ת, ”מורשת תרבותית מטעם המדינה“1 הוא קיבל הוקרה כפולה, בזכות העושר והגיוון שלו

מכל רחבי קולומביה  .2003והוקרה על ידי אונסקו בפאריז בשנת , של הקונגרס הלאומי של קולומביה
מתלבשים התושבים במהלך הקרנבל . מגיעים להשתתף בקרנבל השני בגודלו באמריקה הלטינית

א המקצב הבולט כאן הו. תוך שירה וריקודים בצורה מיוחדת עבור החג ופשוט יוצאים לרחובות
, תרבותיות של קולומביה ומשלב בין התרבויות האינדיאניות –מקצב המבטא את הרב  –" קומביה"ה

   .ארוחה  נוספת בכל אחד מהימים. בתהלוכות השונותונצפה נבלה  אנו .אפריקאיות ואירופיות
 Windsor Hotel (לילות 2) לינה ברנקייה 

https://hotelwindsor.com.co  

 

1 

 

https://hotelwindsor.com.co/
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  1קרתחנה –ברנקייה  - 1112ראשון  -11יום 

ובסיומה ניסע לתחנתנו . כמובן שנהיה בתהלוכה זו –היום זהו שיאו של הקרנבל התהלוכה הגדולה 

 . קרתחנה  –האחרונה בקולומביה 

  Hotel Tscherrassi (לילות 2) חנה תקרלינה 1  ערב ארוחת

http://www.tcherassihotels.com 

 רחובות צבעוניים בקרתחנה

 

  1(Cartagena) קרתחנה – 1212שני  -15יום 

היא שוכנת סביב , היא עיר קולוניאליסטית בצפון קולומביה לחופי הים הקריבי. דה אינדיאסקרתחנה 

, לשון ים ורצועת חוף קסומה מה שהופך אותה ללא ספק לאחת הערים היפות ביותר בקולומביה

קולוניאליסטית עתיקה שנוסדה עיר היא קרתחנה ! הדובדבן שבקצפת, היהלום שבכתר הקולומביאני

רחובות צרים מרוצפים באבנים , בעבר היו בה בתים נמוכים. בתקופת השלטון הספרדי 12-במאה ה

 . נראה את מנזר לה פופה ונבקר במבצר סן פליפה שהגן על העיר. ונמל גדול שתמיד היה

  1נקדיש לה את כל היום1 זוהי עיר ממכרת שקשה לעזוב אותה

  1קרתחנהנה לי 1ארוחת ערב

  

 הקרנבל בברנקייה

http://www.tcherassihotels.com/
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 1פנמה סיטי –קרתחנה  - 113 2שלישי   -16יום 

 .COPAבחברת התעופה  ילפנמה סיטישירה  בטיסהטוס נ( 13123)זמן חופשי בעיר לקראת צהריים 

COPA 687 Dep: 13:23 Arr: 14:40; Duration 1h 17m; Carrier- Embraer RJ-190  (meal incl.)   

 . כפוף לשעת ההגעה והפקקים בנסיעה למלון –סיור בחלק העתיק של העיר . 14:40-נגיע ב
 Casco Antiguo (Old City) .(לילה 1) ארוחת ערב לינה פנמה סיטי 

es.html-http://www.centralhotelpanama.com/default 

 

  1א"ת -פרנקפורט  –תעלת פנמה , פנמה סיטי  - 1112רביעי  -17יום 

היא עיר מודרנית עם שפע גורדי שחקים מרשימים וחדישים שקו הרקיע , בירת פנמה, פנמה סיטי

השני בגודלו בחצי )יחד עם זאת יש בעיר גם יער גשם ענקי  .שלה מזכיר למתבונן בה את מנהטן

  !היא הבירה היחידה בעולם שיש בתחום שיפוטה יער גשם –( המערבי של כדור הארץ

עם מבנים נמוכי קומה , לצד המבנים החדישים ומרכזי הקניות הענקיים יש עיר עתיקה משומרת

   .  בסגנון בנייה ספרדי אופייני

תעלת פנמה אותה בנו האמריקאים במשך עשר שנים בין 1 בפלא ההנדסי שלהפנמה מפורסמת 

 80התעלה פרוסה לאורך של . ונחשבת לפרויקט ההנדסי המורכב והגדול ביותר בעולם 1204-1214

מדי שנה עוברות בתעלה . מ מפנמה סיטי בצד האוקיאנוס השקט ועד העיר קולון בצד האטלנטי"ק

וכיום ההכנסות ממנה מהוות שליש  1222ה עברה לידי פנמה בשנת תעלת פנמ. אניות 14,000מעל 

בין שני האוקיאנוסים וחוסכת מאוניות ימי " גשר"התעלה מהווה  .מההכנסות הכוללות של המדינה

  .מסע רבים מסביב ליבשת דרום אמריקה

בניה  והבניה היא 12-12 -שנבנה במאות ה. חלקה הישן של העיר,  Casco Viejo -בסיור בנתחיל 

האזור היה מוזנח שנים ובעזרת השקעות נדיבות הפך משכונת עוני אלימה . קולוניאלית –ספרדית 

נמשיך לביקור במוזיאון הטבע החדש שנבנה על . מרכז טיול ובילוי שוקק חיים, לפנינה ארכיטקטונית

ה את נרא. נסיים בביקור בתעלת פנמה במירה פלורס. (Gehry)גרי  פול ידי הארכיטקט הנודע

נטייל ככל שיותיר לנו .  אוקיאנוסים תעלות הציפה בהן עולות ויורדות ספינות ענק בדרכן במסע בין 

 .העברה לשדה.הזמן 

 

 :טיסותהלוח 

  1לינה במטוס(  1512)  11:10 –נחיתה  ;18:30 - המראה – פרנקפורט-פנמה סיטי 11112 1
LH485 PTY(terminal 1)-FRA  18:30-11:40; Duration 10h; Carrier- Airbus Industrie A340-300 

 19:10 -נחיתה ; 11:00 -המראה  - א"ת–פרנקפורט  1512. 2

LH694 FRA (terminal 1)-TLV  14:00 -19:10; Duration 4:10h; ; Carrier- Airbus Industrie A321 

15121של הטיול יום חמישי   18-ה ההגעה ביום  

 מוזיאון גריי בפנמה סיטי

http://www.centralhotelpanama.com/default-es.html
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 מטיילים  51מינימום : מחיר הטיול 

 

 המחיר לאדם בחדר זוגי  

 $ 621 א"ת -פרנקפורט -פנמה -// בוגוטה-פרנקפורט –א "ל במסלול ת"טיסות בינ 5

 $ 666 (נכונים להיום וכפופים לשינויים) ל"דלק ובטחון בטיסות הבינ, מסי נמל 2

מיסי הנמל והדלק )כמפורט בתוכנית   כולל מיסי נמל ודלק  –טיסות פנים  3 3

  מתוך העלות$ 180מסי הנמל  (נכונים להיום וכפופים לשינויים

591 $ 

 9051$=100-005,5 (נוסעים 20מעל $ 100של  אחרי הנחה קבוצתית)שירותי קרקע  4

 $ =786,6 כ בחדר זוגי"סה 

 $ 1100( 1,385$) תוספת לאדם בחדר ליחיד 

 

 

 :מחיר הטיול כולל

 טיסות בינלאומיות כמפורט במסלול הטיול   .1

 .טיסות  פנים כמפורט במסלול הטיול  .2

 . בתי מלון כמפורט בתוכנית .3

 . כמפורט בתוכנית, ביקורים וכניסות לאתרים, סיורים .4

 ורכבים קטנים היכן שנדרש. אוטובוס תיירים ממוזג לביצוע סיורים והעברות .5

 משה מנע   –מדריך ישראלי  61

 .דוברי אנגלית . מדריכים מקומיים 3 .2

 . דמי כניסות לאתרים .8

 .ארוחת צהריים נוספת במהלך הטיול כמפורט . + מערב ההגעה .בוקר וערב .חצי פנסיון  .2

 .  ביום האחרון רק ארוחת בוקר .10

 .כמפורט במחיר הטיול  -נכון ליום הגשת ההצעה -מיסי נמל .11

 .שירותים מקומייםתשר לנותני  .12

 
 :מחיר הטיול אינו כולל

 .כולל יום האחרון של הטיול . צהריים . ארוחות שאינן כלולות  .1

 .בטוח בריאות וחפצים אישיים  .2

 .שתייה בארוחות הכלולות  .3

 .כל מה שאינו מופיע בסעיף המחיר כולל  .4
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ולאור , תושביהן ומנהגיהן, הטיולים מתוכננים היטב לאור היכרותנו עם הארצות בהן אנו מטיילים  

בשל גורמים ,  עם זאת מתרחשות מעת לעת הפתעות ואף תקלות בלתי צפויות. הניסיון הרב שצברנו

 או לפגיעה ברמת  השירותים, ואשר יש בהם כדי לגרום שינויים בטיול, אשר אינם תלויים בנו

 מחווייתבסבלנות ובהומור וראו  זאת כחלק בלתי נפרד , קבלו זאת ברוח טובה, אנא. המובטחת

 .הטיול וההיכרויות עם הארצות בהן מטיילים

 
 

 תנאי תשלום

מטרת המקדמה להבטיח את  רמת שירותי  -, למטייל 450$עם ההרשמה תיגבה מקדמה בסך 

, (.450$בניכוי המקדמה של  4205$) 4,455$שאר עלות הטיול . והטיסות , התיירות הנאותה

  .תשלומים 2-תשולם ב

 .$ 001282,2 – 15.11.12 -מעלות הטיול ב . 221 .1

 001227,2$1 – 15.12.12 -נוסף ב . 221 .2

תשלום  .והעברה בנקאית, (קים'צ)המחאות , דולרי2מזומן שקלי1 ניתן לשלם באמצעי התשלום הבאים

 .והמחאות גבוה ביום התשלוםבשקלים יחושב לפי שער העברות 

 1 קשר לדמי הביטול החלים על הטיסותהקרקע בלבד ללא ביטול שירותי דמי 

 אין דמי ביטול  – 2811112017עד 

 195$ –דמי הביטול לאדם  -27112117עד  -29111117 -מ

   $ 895 –דמי ביטול לאדם  - 71112018-עד  1201728112-מ

 $ 1675 –דמי הביטול לאדם  -131112018עד  81112018מ 

 1דמי ביטול מלאים 111112018 -מ

 ללא קשר לשירותי הקרקע  -טיסות –דמי ביטול 

-על טיסות הפנים בקולומביה ו במקרה של ביטול$ 50 – 21812017החל מ ה –טיסות הפנים 

 1המקדמות הן ללא החזר 1על הטיסה לפנמה$ 125

 1החל מיום הכרטוס 250$של או שינוי דמי ביטול  –-טיסות בינלאומיות 

במידה ויימצא זוג מחליף שמקובל על איציק לא ייגבו דמי ביטול על שירותי הקרקע לא כולל כרטיסים 

  .שכורטסו

 


