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אל נופי הטבע והתרבויות של  – גואטמלהטיול ג'יפים ב

 ימים 15מרכז אמריקה 
. מבט צאצאי מלכויות עבר מפוארותשהם , במרכז אמריקה שבטי המאיה ץאר ,גואטמלהג'יפים במסע 

ממלכות ההר , בשהותירו אחריהם התושבים הקדומים אל שרידי הפירמידות והפולחנים המרתקים

 מישורי יערות הגשם.בו

משמרים מסורות ומפגש מרתק עם הילידים האינדיאנים החיים עד היום בשדרת ההרים של גואטמלה, 

עתיקות יומין, תלבושות ואריגים צבעוניים, ימי שווקים כפריים ומורשת אינדיאנית עשירה המהולה 

 בהשפעות הכיבוש הספרדי.

מהווים רקע הים ויערות גשם, הרי געש, אגמים, נהרות זורמ .גם אתרי נוף וטבע מרתקים גואטמלהב

 לתרבויות המסתוריות של מרכז אמריקה.מקסים 

  

 
 גואטמלה  -ת"א  1יום 

טיסת בוקר מת"א דרך מדריד לגואטמלה. נחיתה בשדה התעופה בגואטמלה סיטי אליו נגיע בשעות אחר הצהרים. 
 העברה לאנטיגואה.

 

 וולקאן פאקאיה-ה ואאנטיגו   2יום 
ממוקמת למרגלות  אנטיגואה. 1773 -ב ה בירתה של גואטמלה, עד שנהרסה ברעידת אדמה שימש אנטיגואההעיר 

מ' מעל פני הים. התפרצויות הרי הגעש ורעשי האדמה  4000 -ל שלושה הרי געש המתנשאים לגובה של קרוב 
נצא לכפרים  הרבים. והמנזריםהחריבו את העיר ואת כפרי הסביבה פעמים אחדות בעבר. נטייל בעיר בין הכנסיות 

אל לועו  אחר הצהרים נטפס ברגל ולמטעי קפה סביב העיר ונראה כיצד אורגים את הבדים הגואטמלים הצבעוניים.
 .חזרה ללינה באנטיגואה .אדומהשלעיתים מבעבע לועו בלבה  (Pacaya)ייה אפעיל פקהגעש ההמעשן של הר 

 

 צ'יצ'יקסטננגומאנטיגואה הקולוניאלית אל     3יום 
אחר נמשיך בנסיעה  נצא לסיור ברחובות העיר היפה ונהנה מן המראות הציוריים של אנשים ונוף.הבוקר  בשעות

באינדיאנים היורדים מן נוכל לצפות  בערב אל העיירה היפה צ'יצ'יקסטננגו.ומטעי קפה בין כפרים ציוריים  צפונה, ניסע
  .צ'יצ'יקסטננגובלינה  ההרים ומקימים את השוק של יום המחר.

 

 אגם אטיטלן  -שוק צ'יצ'יקסטננגו   4יום 
המציעים אריגים צבעוניים של בני  נטייל בין דוכני השוק, .נבקר בשוק המתעורר והולך של העיירהמוקדם בבוקר 

נעלה אל השבטים השונים, מסיכות מסתוריות וחפצי פולחן, עבודות עץ ומתכת, כלי קרמיקה וכלי נגינה מסורתיים. 
. נטפס אל גבעת פסקואל אבאח, מס, בה מתאחדים פולחנים אנימיסטים אינדיאנים עם אמונות נוצריותכנסיית סנטו תו

 לינה לחוף האגם. בנסיעה אל אגם אטיטלן. גיעמרכז פעילות שמאנים מקומי. בשעות אחר הצהרים נ

 

  אטיטלןאגם   5יום 
ושביו לובשים אריגים מפוספסים עם הפלגה מהעיירה פנחצ'ל אל עברו השני של האגם, אל הכפר סנטיאגו, שת

נוצר מעירוב אמונות דמות העץ של האל משימון אשר . נבקר אצל ת מקומיות ובגלריותנבקר בסדנאו רים.ורקמות ציפ
 כמנחה משימון מקבל. בנושאים שונים בל את ברכתומגיעים אליו כדי לקגואטמלטקים פרה קולומביניות. קתוליות ו

 לינה לחוף האגם.עדיף במיוחד רום וסיגריות מסוג "פאייאסו". אלכוהול וטבק אך מ, נרות

 

 נבאח בהרי הקוצ'ומטאנס אל  אטיטלןמ  6יום 
בנסיעה ארוכה בדרכי עפר המתחלפות בקטעים סלולים, בנוף הררי המלווה בעמקים תלולים  נצאבשעות הבוקר 

מק הררי יפה בו שוכנת העיירה נבאח, בירת ונהרות גדולים. אחר הצהרים נטפס במעלה הרי הקוצ'ומטאנס ונגיע אל ע
 לינה בנבאח.מחוז אישיל. 

 

 נבאח ומחוז אישיל  7יום 
המקום סבל ממלחמת אזרחים קשה בשנות השמונים, וכיום הוא הולך ומשתקם. ניסע לבקר בעמק ציורי קטן מוקף 

לאורך הדרך בהם הנשים יושבות  הרים, בחווה לגבינות שהקים מהגר איטלקי לפני עשרות שנים. נעצור בבתי כפריים
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מידי יום ואורגות בדים מסורתיים בנול מותניים, כמו שעשו אימותיהן דורות רבים. נבקר בעיירה ההררית צ'אחול בה 
הזמן עמד מלכת, הנשים אורגות, הגברים הולכים בתלבושות מסורתיות וכובעי קש, ארכיטקטורת בתי העץ היא 

 ים. נשוב ללינה בפוסאדה הצנועה ומכניסת האורחים בנבאח.מסורתית ועשן מיתמר מגגות הבת

 

 הדרך אל קובאן   8 יום
ניסע לחילופין בכבישים ובדרכי עפר בדרך נופית נסיעה בדרך הררית וחקלאית של הרמה המרכזית של גוואטמלה. 

 באן.לינה בקו הררית החוצה נהר גדול ומגיעה אל העיר קובאן, מרכז חבל מטעי הקפה של גואטמלה.
 

 פז-הבסן קריסטובל ור חגיגות השבוע הקדוש של הפסחא 9יום 
, לצפות בתהלוכות הססגוניות של קדושים של הפסחא בשעות הבוקר נצא להשתתף בחגיגות יום שישי הקדוש

התהלוכות עוברות מקפלה על ראש ההר אל הקתדרלה שליד האגם, ולאורכה נפרשים  העיר.ומאמינים ברחבי 
ם ש"נארגים מנסורת" צבעונית ועלי כותרת. נבלה את היום בתהלוכות ובטקסים ולעת ערב נשוב שטיחים צבעוניי

 למלון בקובאן.
 

 הנהר "הנבלע" סמוק צ'אמפיי   10יום 
, ובחווה לגידול 19 -ל מתיישבים מגרמניה שהגיעו לאזור במאה הבשעות הבוקר נסייר בחוות קפה היסטורית ש

"הל".  –סחלבים צבעוניים ומיניאטורים. נמשיך בנסיעה מזרחה בין כפרים קטנים המתפרנסים ממטעי תבלין הקפה 
ורת נרד אל העיירה לנקין, נבקר במערת נטיפים גדולה שממנה נובע נהר גדול, ונמשיך בנסיעה אל סמוק צ'אמפיי, שמ

טבע מדהימה ביופייה, בה נעלם נהר גועש אל בטן האדמה, ובמקומו מופיעות בריכות טורקיז צלולות בין עצי היער, 
 ואין מראה עיניים דומה לתחושת ההשתכשכות במים אלו. נלון בלנקין.

 

 פלורס  11 יום
 (Rio Pasion)נהר התשוקה  , נעבור את (Sayaxche)'ה סאייאצצפונה בדרך מטעי הקפה וההרים אל נצא בנסיעה 

בדרכי היער אל פלורס, השוכנת לחוף אגם פטן איצה ומוקפת  (Peten) מחוז פטן הג'ונגלים של לתוךבמעבורת וניסע 
 פלורס.בלינה  .ביערות גשם

 

  טיקאל 12יום 
 10 - הבמאה  הבלב הג'ונגל, שננטש האדירממלכה  , עירמאיה"הדגל" של האתר  - (Tikal) בטיקאלבבוקר נבקר 

טפס על , ניעירונה לב היער במכלולה של הממלכה האגדית. נטייל בכוחה וגדלהמעידים על  ם עצומיםמבניבה נשארו 
 במלוננוללינה בערב נגיע ם. רשיזהו שילוב מרתק של ארכיאולוגיה מרשימה עם טבע מ פירמידות ונבקר בארמונות.

 אגם.השעל שפת 
 

 ליוונגסטון  - יערות הגשם אל החוף הקאריבי 13יום 
באזור באוטובוס בבוקר ניפרד מיערות הגשם, האגם היפה והעיירה פלורס מכניסת האורחים. נמשיך בנסיעה נופית 

ירוק אל הנהר ריו דולסה, לקראת צהרים נמשיך בשיט בנהר ``המתוק`` עד העיירה ליווינגסטון המוקפת בג`ונגלים 
תיישבו בחוף הקאריבי. בעיירה ישנם מטעי קוקוס, בתי עץ צבועים שרוב תושביה שחורים, צאצאי עבדים נמלטים שה

 בשלל צבעים וכלכלה המבוססת על דיג. לינה בליווינגסטון.
 

  החוף הקאריביוינגסטון וליוום מעיינות וים בי  14יום 
ת, פלג מים נשוט אל הים הפתוח ונצא לטיול רגלי באתר שבעת המזבחויום טיול באזור הכפר הקאריבי ליווינגסטון. 

חוף פלאייה רענן היוצר בריכות נעימות ומפלי מים ונשפך אל הים. נמשיך לשוט לאורך החוף עד קרוב לבליז, אל 
על גבי ערסלים, מתחת לעצי הקוקוס, מול החוף הלבן הקאריבי. אחר הצהרים בהרגעות המירוץ את נעצור  בלנקה.

האווירה טט ברחוב הראשי של העיירה וניהנה מן הצבעוניות וליווינגסטון. אחר הצהרים נשו נשוב בשיט אל העיירה
 ליווינגסטון.בהקאריבית הייחודית של המקום. לינה 

 
  ת"א – גואטמלה 16 - 15ם מיי

בוקר של היום הבא. המשך טיסה לישראל, נחיתה נחיתה בשעות ה . המראה למדריד.ארוכה לגואטמלה סיטינסיעה 
 .16-בבוקר היום ה 
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  .וטבע בתנאים טוביםאומנות  ,תרבותג'יפים, טיול  אופי הטיול: -'יפים בגואטמלה טיול ג

 

 . ובית מלון כפרי בנבאח לכל אורך הטיול טובה תיירותבמלונות מדרגת  לינה: -טיול ג'יפים בגואטמלה 
 

 .ארוחות בוקר לאורך כל הטיול  כלכלה: -טיול ג'יפים בגואטמלה 
 

 .ט בסירותיממוזג ושיתיירים , אוטובוס טיול ג'יפים עד פלורס בורה:תח -טיול ג'יפים בגואטמלה 
 

, מדריך ישראלי מצוות "אקו" ומדריכים מטיילים בג'יפ( 4) מטיילים 24 - 20 :וצוות קבוצה -טיול ג'יפים בגואטמלה 
 מקומיים.

 

 הערות חשובות: -טיול ג'יפים בגואטמלה 

  ללשכת הבריאות באזור המגורים.  לקבלת מידע על חיסונים יש לפנות -חיסונים 

  מקסיקו וגואטמלה הן מדינות בעלות מאפיינים של מדינות עולם שלישי. אף שאנחנו עובדים עם נותני שירותים
מהשורה הראשונה עדיין ייתכנו בעיות שלא תמיד נדע על קיומן מראש )לדוגמא כבישים סגורים מפאת שיפוצים, 

של ארועים וכיוצ"ב(. על הנוסע לקבל זאת כחלק מאופי הטיול בארצות היעד הללו. מוזיאונים סגורים, שינוי מועדים 
באם יהיה צורך, מדריכינו יערכו שינויים )לטובת הנוסעים ולרווחתם( וזאת רק על מנת לשפר את מסלול הטיול 

 .להביא להצלחתו המלאה

 

 :לטיול ג'יפים 4X4הערות 

 ונות נשכרים מחברות השכרה מקומיות, ומבוטחים ע"י חברות הג'יפים המשמשים את טיולי השטח בארצות הש
 .ביטוח מקומיות. חוזה השכירות ייחתם ישירות בין המטיילים לבין חברת ההשכרה המקומית

  נ"להחברת אקו אינה אחראית לנזקי גוף ורכוש שעלולים להיגרם כתוצאה מן השימוש והנהיגה ברכבים השכורים.  

 ון נהיגה בינלאומי כדי שיוכלו לנהוג בג'יפיםעל המטיילים להצטייד ברשי. 
 

 

 רשק ורצהטיול מיועד לקבוצות סגורות. לקבלת הצעה 

0909786-30  li.oc.oce@liam 
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