
 

 

  וג'מייקה קובה    
 
 

 )Havana(הוואנה  –: תל אביב 1יום 

ת המלון, ניפגש בשעות הבוקר בשדה התעופה לקראת טיסתנו להוואנה בירת קובה )דרך יעד ביניים(. נחיתה בשעות הערב, ולאחר מנוחה קלה והתמקמות בבי

הימים בהם נותרה הוואנה קפואה עד תקופתנו. לאחר הסיור  האמריקאית,לסיור היכרות עם הוואנה ברכבים משוחזרים מימי הפאר של תעשיית הרכב נצא 

 נשוב למלוננו ללינה. 

 

 (Trinidad(, טרינידד )Cienfuegos(, סיינפואגוס )Guama: הפארק הלאומי גואמה )2יום 

למית, היושבת על החוף הקריבי הציורי של אנקון הבוקר ניפרד זמנית מהוואנה וניסע מזרחה לטרינידד, עיר העבדים שהוכרזה ע"י אונסק"ו כאתר מורשת עו

(Ankon בדרך .)( נבקר בחוות התנינים של הפארק הלאומי של גואמה, וממנו נשוט בסירות נהר, לכפר מסורתי משוחזר של בני טאינוVilla Horizontes 

Guama,) ה לונגה. נשוב בשייט דרך התעלות היישר לארוחת צהריים בו נלמד על חיי הילידים האינדיאניים בעבר ונראה את הפסלים המפורסמים של ריט

ונתרשם במסעדה מקומית ונמשיך דרך אזור מפרץ החזירים, בו התבצעה הפלישה האמריקאית הכושלת, אל סיינפואגוס, פנינת הדרום. נסייר בטיילת היפה 

ת טרינידד, בסיסנו לשני הלילות הקרובים. בשעות הערב נצא לעיר ממבני העיר בעלת המורשת הצרפתית. בתום הסיור במקום נמשיך אל העיר הקולוניאלי

 .העתיקה בה נוכל לחוות מקרוב את תרבות הרחוב התוססת והמוסיקלית להפליא שלה

 

  (Trinidad: טרינידד )3יום 

וגגות הרעפים האדומים שבה. העיר נוסדה  לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיר היכרות רגלי עם "עיר העבדים" טרינידד, על ארמונותיה, רחובותיה מרוצפי האבן

לבירת המחוז המרכזי של קובה וזכתה למעמד של אתר מורשת עולמי על ידי אונסק"ו. תעשיית קני הסוכר היא הבסיס  19על ידי הספרדים, הפכה במאה ה 

את הכיכר המרכזית "פלאסה מיור", מרכזה ההיסטורי  לעושרה של העיר בה הוקמו עשרות טחנות סוכר בהן הועסקו אלפי עובדים. נערוך סיור בעיר, נראה

 Palacio deנבקר במוזאון ההיסטורי , את הקתדרלה ואת בתי העשירים המשמשים היום כמוזיאונים. 19-וה 18-של העיר המוקפת מבנים מהמאות ה

Cantero Museum ועיטר אותו בסגנון נאו 1851-ת הסוכר שרכש אותו בשנמצא במבנה הגדול והמרשים של ארמון קנטרו ונקרא על שם אחד מברוני תעשיי-

דבש -משקה רום -ונבקר במועדון קאנצ'אנצ'ארה קלאסי עשיר. בתום הביקור במקום וככל שיותיר לנו הזמן, נשוטט בין הסמטאות ושוק עבודות היד 

 ה נוסף בטרינידד.ונשאר לליל שהומצא במקום. נשתה כוסית מהמשקה המפורסם, לצלילי מוסיקה קובנית מסורתית,

 

 )Havana((, הוואנה Matanzas) (, מטנזאסSanta Clara: סנטה קלרה )4יום 

על ידי העבדים שהובאו  18-19( ובדרכנו נכיר את סיפור גידול קני הסוכר במאות ה Los Ingenios) לאחר ארוחת הבוקר ניסע דרך עמק "לוס אינחניוס"

ליבה של רוח המהפכה ומלחמות הגרילה של פידל קסטרו. אחת הערים הגדולות ביותר בקובה, בעלת ערך מאפריקה. סנטה קלרה, יעדנו הבא, היא לב 

למקום קבורתו ואחד מסמליה הגדולים והחשובים של המהפכה הקובנית של שנות השישים במאה העשרים. העיר נבחרה להיות   משמעותי במהפכה הקובנית

, הכולל חפצים שונים מחייו ומתעד את פועלו של גיבור המהפכה ואת הקרב שהתקיים בסנטה יבור הלאומישל צ'ה גווארה ואנו נבקר באתר ההנצחה לג

ונראה את קרונותיה שהותקפו על ידי צ'ה גווארה ונמשיך אל המאוזולאום בו קבור  נבקר במוזיאון הרכבתקלרה, בו הובסו חייליו של הרודן בטיסטה. 

עבר מטנזאס, המכונה בחיבה "לה אתנאס דה קובה" )"אתונה של קובה"( על משורריה או "ונציה של קובה" על שם המהפכן הלאומי. בתום הביקור ניסע ל

 עשרות הגשרים המחברים את חלקי העיר. לאחר הסיור בעיר נמשיך בדרכנו להוואנה בה נלון בלילות הבאים.

 

 )Havana(: הוואנה 5ום י

מיליון תושבים  2נתחיל בסיור פנורמי בעיר הגדולה ביותר מבין ערי האיים הקריביים, בה מתגוררים כ  הבוקר נצא להכיר את הוואנה בירתה של קובה.

לעיר "הבילויים והתענוגות" של החצר האחורית שלהם.  גם כיום היא  30על ידי האמריקאים אשר הפכוה בשנות ה  19בקירוב. הוואנה נכבשה במאה ה 

צת במבנים קולוניאליים המעידים על אווירת הפאר ששררה בעיר בזמנים אחרים. נתחיל בטיילת המפורסמת של משמרת את אווירת המאה הקודמת ומשוב

ל פידל העיר, "המליקון" ונצפה על בניין הקפיטוליו הלאומי. נמשיך אל שדרת "הפראדו" הרחבה ואל המוזיאון בו ממוקמת ספינת המהפכה ההיסטורית ש

ילת המינגווי המפורסמת ושכונת מיראמר, הנחשבת לאחת השכונות העשירות בעיר ובמדינה. נסיים ברובע "ודאדו" קסטרו, "הגראנמה". נמשיך אל טי

 המודרני, בו התבססה פעילותיהן של המאפיות וארגוני הפשע האמריקאים מן החוף המזרחי. עם תום הסיור, נשוב למלוננו. 

 



 

 

 ( del RioPinar((, פינאר דל ריו Vinales(: עמק וינאלס 6יום 

, העתיר לאחר ארוחת הבוקר ניסע אל מחוז פינאר דל ריו החולש על קצהו המערבי של האי, ליום של נופי טבע ציוריים. נשים פעמינו לעבר עמק וינאלס

תופעת  –ואל ה"מוגסטס" ממלון ג'זמינס אל נופי העמק   בתופעות טבע ומפורסם בעיקר בשל היותו לב תעשיית הטבק הקובני הידוע. בוינאלס נערוך תצפית

נמשיך וניסע אל עבר מערת הנטיפים  נבקר באתר פרהיסטורי ונראה את ציור הסלע הענקי  המתאר את התפתחות האבולוציה.טבע ייחודית למקום. 

משפחה כפרית בפינאר  ונבקר בביתלפני חזרתנו להוואנה, נאכל ארוחת צהרים  האינדיאנית, שם נשוט בסירות אל האגם התת קרקעי אשר בבטן המערה.

 . לקראת שעות הערב נשוב להוואנה.דל ריו, בו נוכל להתרשם מקרוב כיצד מעבדים את הטבק המפורסם בעולם ומכינים סיגרים בשיטות מסורתיות

 

 (Havana: הוואנה )7יום 

ניחשף למראות הארכיטקטורה המונומנטלית של המבנים הקולוניאליים והמכוניות אשר הפכו לסמל סגנון החיים שעצר  הבוקר נצא לסיור נוסף ומסכם בעיר.

קובה  בעיר מלכת, באמצע המאה הקודמת. נעצור לצילום ב"כיכר המהפכה" שהייתה עדה לנאומיו חוצבי הלשון של פידל קסטרו, מנהיגה הבלתי מעורר של

" הוואנה ליברה".  נצא לסיור רגלי בין ארבע הכיכרות המפורסמות של העיר, "פלאסה דה ארמאס", "פלאסה סן פרנסיסקו", ונראה את המלון המפורסם 

ונחשבת לאחת העתיקות ביבשת אמריקה. נמשיך לסיור  1748"פלאסה וייאחה", ו"פלאסה קתדראל" ונראה את "הקתדראלה המוזיקלית מאבן" שנבנתה ב 

שנים ונשלים את סיורנו ברחובות העתיקים תוך שאנו נהנים מיפי הכיכרות, הסמטאות, בתי הקפה, שווקי  500ואנה, רובע בן כ בסן קריסטובל דה לה הו

ניכנס לאחד מן הברים שנקשרו בשמו של ארנסט המינגווי, הסופר המפורסם, ונשיק כוס מוחיטו מקומית האומנים ובתי המרזח בעלי האווירה המיוחדת. 

  עם תום הסיורים, נשוב למלוננו, ללילה אחרון בהוואנה. ו של הטיול.לחגוג את סיומ

 

 (Montego Bay(, מונטגו ביי )Jamaica(, ג'מייקה )Havana: הוואנה )8יום 
חיתה, נחצה לאחר ארוחת הבוקר ניפרד מעולמה של קובה, נחצה את הוואנה בדרכנו לשדה התעופה לטיסתנו לחלקו הקריבי של מסענו, אל ג'מייקה. לאחר הנ

פורט רויאל  –את האי, נחשף לנופיו לראשונה ונראה את המקום בו נולדו, צמחו וטופחו מאות בשנים סיפורי שודדי הים של הים הקריבי, מבירתם השקועה 

יצא למרחקים. גיבורי תרבות  ועד קינגסטון, דרך הידועים שבפיראטים: כחול הזקן, קליקו ג'ק, הנרי מורגן, אן בוני ומרי ריד ומהם אפילו יהודים ששמם

על החוף בו  שילוו את ביקורינו באי, יחד עם קהילה היהודית, כריסטופר קולומבוס וכוס הקפה המתחרה על מקומה כטובה בעולם. בשעות הערב נגיע למלוננו

 נלון בימים הקרובים. 

 

 Rio(, שייט בנהר הריו גרנדה )lue MountainBההרים הכחולים )שמורת מוזיאון בוב מארלי,  –( Kingston: קינגסטון )9יום 

Grande ) 

קינגסטון, המרכז העירוני והתרבותי של המדינה, מן הערים הגדולות בקאריביים, ובה  –לאחר ארוחת הבוקר נעלה על הרכב וניסע אל עיר הבירה של ג'מייקה 

ור בעיר, נראה את שכונות העוני ואת הרבעים החדשים ירויאל. נצא לס אחד הנמלים הטבעיים הגדולים בעולם שהיה בעבר נמלה של עיר הפיראטים פורט

. לאחר הביקור גיבורה התרבותי של המדינה, שהוליד זרם ותנועה מוסיקלית יש היאמרו רוחנית –ונבקר במוקד עלייה לרגל, המוזיאון על שם בוב מארלי 

בין עמקיו של הרכס מגדלים את אחד מסוגי הקפה  ערפילים שהקנו לו את שמו.רכס ההרים הכחולים, החוצה את האי, מצונף בשמורת נצא צפונה אל 

לשייט רפסודות על נהר הריו הטובים בעולם ונסור לבקר במטע שכזה, כמו גם למסלול הליכה ביערות הטרופיים הגדלים על מורדותיו. לאחר הסיור נצא 

 ובסיומו נעלה על הרכב ונשוב למלוננו לחופי הים.  גרנדה

 

( Dunns River Falls(, מפל דאנס ריבר )Dolphins Cove(, מפרצון הדולפינים )Ocho Rios: החוף הצפוני, אוצ'ו ריוס )10ם יו

 וחוף ג'יימס בונד 

קים רבים, רואת הבוקר הקרוב נקדיש להיכרות עם חופו הצפוני של האי. ניסע אל העיר אוצ'וריוס הידועה כ"עיר הגנים" של ג'מייקה, ובה גינות ושטחים י

(, שנקרא על שום מאות מיני השרכים Fern Gully(. נמשיך בנסיעה אל ערוץ הפרן )Shaw Park Botanical Gardensכמו הגנים הבוטניים של פארק שו )

רוז ובסרט ג'יימס (. אשר זכה לתהילת עולם כשכיכב באחת הסצנות בסרט "קוקטייל" עם טום קDunns River Falls.  נבקר במפל דאנס ריבר )הגדלים בו

מטר על גבי מדרגות אבן ויוצר סדרת מפלים ובריכות בינות לצמחיית יער גשם סבוכה. לאחר הביקור  180-המפל צונח מגובה של כבונד הראשון )ד"ר נו(. 

על החוף, נמשיך אל ניין מייל  לאחר מנוחה קלה(, בו ניתן לשחות, ללטף ולשחק עם היצורים המקסימים. Dolphins Coveמפרצון הדולפינים )נמשיך אל 

(Nine Mile כפר קטן בו נולדה ונקברה האישיות המפורסמת ביותר בתרבותה של ג'מייקה ,)–  המוזיקאי וכוכב הרגאיי בוב מארלי. נראה את בית ילדותו ואת

ד, עבודות גילוף עץ, תכשיטים, בדים ועוד. בשעות ככל שיותיר לנו הזמן נשוב אל אוצ'וריוס לביקור בשווקי מלאכות י המאוזוליאום משיש איטלקי שחור.

 הערב נשוב למלוננו. 



 

 

 בחופים הקריביים. חלומי : יום נופש11יום 

משקה  נופש ומנוחה בג'מייקה, פשוט לשכב על החול הדק של אחד מהחופים השוממים וליהנות מהשקט, או להשתרע בערסל, או בציפה על גלי הים, כשכוס

זה בידכם ומולכם האופק המרהיב. בכל פינה אפשרויות לפעילות ספורט ימית או טיולים עצמאיים, האי מציע אין ספור של פעילויות צבעוני עם שמשיה אחו

המים. לעת  ואזורים אליהם ניתן לצאת, החל מאחוזות כפריות דרך מזקקות רום עתיקות, שווקים מקומיים או הליכה נינוחה על חופים לבנים ורביצה על קו

 השמש השוקעת יוצרת קשת של צבעים על המים וכל צלם ירגיש כמקצוען.ערב 

 

 תל אביב. –( Montego Bay – Jamaica: מונטגו ביי ג'מייקה )13 – 12ימים 

 .13לאחר ארוחת הבוקר, ניפרד מחופי הים, ממקצב העולם החדש ונצא לשדה התעופה. טיסה לישראל )דרך יעד ביניים( ונחיתה בבוקרו של יום 

טבעו של מסלול להשתנות לפי תנאי המסלול, מזג האוויר ומצב האתרים, בייחוד באזורים הארקטיים, ולכן התוכנית הינה תכנית עקרונית.  –כנית הטיול ת

טיול. לעיתים שינויים במהלך הטיול וכן ימים ושעות הפתיחה של האתרים לאורך מסלול ה \הימים יכולים להתרחש עקב מגבלות  \שינויים בסדר הביקורים 

בטיח אף ייתכנו ויתורים על חלק ממקומות הביקור תוך מתן תחליף ראוי במקום וזאת אף לאחר היציאה מהארץ. חברת קאמינוס תעשה ככל שביכולתה לה

 את הצלחת הטיול וביקור בכל האתרים  המפורטים בתוכנית )טל"ח(

 

 

 


