
 

 קולומביה פנמה

 בוגוטה –, תל אביב 1יום 

(, בירתה של קולומביה, אליה נגיע בשעות אחה"צ המוקדמות. עם Bogotaטיסת בוקר )דרך יעד ביניים( לבוגוטה )

מ'. נתחיל ברובע הקולוניאלי  2,600ההגעה נצא לסיור בעיר התוססת, הבנויה למורדות הרי האנדים, בגובה של כ 

, נמשיך אל כיכר בוליבאר, ליבה הפועם של העיר, שקרויה על שמו של מייסד הלאומיות העתיק וספוג האווירה

 הלטינית, ובמקומות נוספים ככל שיותיר לנו הזמן. לינה בבוגוטה.

 

 קתדרלת המלח בזיפאקווירה –, בוגוטה 2יום 

נגיע ברכבל. נשוב אל (, שאל פסגתו Monseratנפתח את הבוקר בתצפית מרהיבה אל בוגוטה, ממרומי הר מונסרט )

העיר ונבקר במוזיאון הזהב המרתק, שמכיל פריטי אומנות מהתקופה הפרה קולומביאנית, לרבות רפסודת הזהב "אל 

(, עיירה קולוניאלית מקסימה, Zipaquira( האגדית. נצא מבוגוטה, לכיוון זיפאקווירה )Al Doradoדוראדו" )

מ' מתחת לפני  200ושבה בין היתר, מכרה מלח השוכן בעומק של  שסמטאותיה הציוריות מלאים בברים ובתי קפה,

האדמה, ומכיל קתדרלה מרשימה החצובה כולה במלח. בתום הביקור במכרה נשוב לבוגוטה, ונותיר זמן לשוטטות 

 חופשית ומענגת במרכזה של העיר השמחה והתוססת.

 

 , משולש הקפה, עמק קוקורה, פילנדיה, סלנטו3יום 

ה, ונטוס אל ליבו של "משולש הקפה" שבפנים המדינה. קולומביה, שהקפה שגדל בה נחשב למשובח ניפרד מבוגוט

בעולם, מלאה במטעי קפה הגדלים על מדרונות תלולים, ומוקפים בחוות קפה מקומיות וקטנות. נעלה על רכבים 

של יער עננים טרופי,  ( היפהפה והפתלתל, שנמצא בלבוValle de Cocoraמיוחדים, ונצא לטיול בעמק קוקורה )

מנוקד באגמים ופלגי מים. נבקר בחוות קפה מקומית, בה נלמד על תהליך ייצור הקפה, משלב קטיפת הפולים ועד 

( ופילנדיה Salentoלתוצר הסופי של כוס הקפה המהביל והריחני. נמשיך אל העיירות הקולוניאליות היפות סלנטו )

(Filandiaשבסמטאותיהן הצבעוניות נח ,).באות שלל גלריות, החוסות תחת מרפסות ציוריות, ונשאר ללון באזור 

 

 , לאורכו של נהר הקאוקה, מדיין4יום 

(. ההרים המרשימים ומטעי Caucaעם בוקר נצא בנסיעה ארוכה, עטורת נופים יפהפיים, לאורכו של נהר הקאוקה )

ר הסוער, אשר התפרסמה כמרכז קרטלי הסמים (, העיר הסוחפת, בעלת העבMedellinהקפה, ילוו אותנו עד למדיין )

מדיין של היום, היא אבן שואבת   והמציאה את עצמה מחדש, במה שמכונה עד היום "הנס של מדיין". 80-90בשנות ה 

תיירותית, הנחשבת לאחת הערים התוססות, המזמינות והידידותיות של מרכז אמריקה. בין הרים תלולים ויערות גשם 

חת במעלה המדרונות, כמרבד ציורי של אין סוף פאבלות רעועות, ועם הגיענו, נצא לסיור בין ירוקים, היא נמת

   שכונותיה וסמטאותיה, שבה כל שלט רחוב או בר יין מקומי, טומן בחובו סיפורים מרתקים.

 

 , סלע אל פאניול, גואטאפה, מדיין5יום 

ע אל ליבה של "ארץ אגמים" המוקפת בצמחיה טרופית גיחה אל מחוץ למדיין. ניסע לכיוון מרכז רכס האנדים ונגי

(, סלע אדיר המזדקר מבין אחד האגמים, מוקף מים וצמחיה El Penolעבותה. במרכזה מתנשא בגאון אל פניול )

ירוקה. נטפס למרומיו ונתרשם מהנופים עוצרי הנשימה הנשקפים ממנו. בתום הביקור במקום, נמשיך אל גואטאפה 

(Guatapeאחד מ ,) הכפרים הצבעוניים ביותר בקולומביה. נשוטט בין הסמטאות הציוריות והמקושטות, ובתום הסיור

 במקום נשוב למדיין, בה נוכל לספוג שוב את האווירה התוססת והחיונית של העיר המרתקת. 

 

 , טיסה לקרטחנה6יום 

יר הנופש המפורסמת, ששוכנת (, "מלכת הקריביים". עCartagenaהעברה לשדה התעופה, ממנו נטוס אל קרטחנה )

לחופיו של הים הקריבי, היא גם אתר מורשת עולמית של אונסק"ו בזכות המרכז ההיסטורי הקולוניאלי היפהפה שלה. 

בנוסף, היא שימשה השראה לסופר הקולומביאני המפורסם, חתן פרס נובל לספרות, גבריאל גרסייה מארקס, שחי בה, 

שנים של בדידות". עם הנחיתה, נצא לסיור בין חומות העיר העתיקה,  100ורסם שלו "ושבה כתב את הרומן המפ

 המנזרים והארמונות שבה. 

 

 , איי רוסאריו7יום 

 Islas deעם בוקר ניסע אל הנמל הצבעוני של קרטחנה, ממנו נפליג אל הארכיפלג היפהפה של איי רוסאריו )

Rosarioחופים לבנים, צמחייה טרופית  –גשמות החלום על אי טרופי מושלם (. קבוצה של איים, שנראים כמו הת

נשנרקל. אחה"צ נפליג ו יים, נעגון במפרצי טורקיז , נשחהשופעת, שוניות אלמוגים ודגים צבעוניים. נשוט בין הא



 

י הלילה, חזרה לקרטחנה ונשוב למלוננו. ערב חופשי בו כל אחד יוכל לגלות את אין סוף אפשרויות הבילוי של מועדונ

 הברים והמסעדות ששוטפים את העיר בקצב קריבי תוסס. 

 

 , טיסה לפנמה, פנמה סיטי8יום 

פרידה מקולומביה וטיסה אל פנמה סיטי, ששוכנת לחופיו של האוקיאנוס השקט. בירתה העתיקה של פנמה, שנוסדה 

ת גיאו אסטרטגי חשוב. נצא לסיור , היא מרכזה הפוליטי והכלכלי של המדינה שהיוותה מאז ומתמיד, צומ16במאה ה 

( ובין רבעיה המודרניים שקו הרקיע של גורדי Casco Viejoהמשלב ישן וחדש בין סמטאותיה של העיר העתיקה )

השחקים שבה, מציץ מכל עבר. בערב, נצא אל טיילת ה"קוסוואי" שוקקת החיים, ונבקר במרינה שנמצאת על חצי אי 

 אורותיה.ממנו נשקפת העיר היפה, על שלל 

 

 , שבטי האינדיאנים שבנהר הצ'גרס9יום 

(. נעלה Alajuelaעם בוקר נצא את העיר הגדולה, ונעמיק פנימה אל יערות הגשם העבותים שסביב אגם אלאגו'אלה )

( החוצה ג'ונגל טרופי עבות. עם הגיענו למפל מים מפכה, Rio Chagresעל סירות קאנו ונשוט במעלה נהר הצ'גרס )

ל במימיו הזכים והצלולים, ולאחר מכן נמשיך אל כפרם הנידח והרחוק מכל ציוויליזציה של שבט נוכל לטבו

(. תושבי המקום, שהם צאצאיהם המקוריים של ילידי יבשת אמריקה, Emberaאמברה ) –האינדיאנים המקומיים 

במקום, נשוט חזרה אל נקודת יארחו אותנו בחום ויסבירו לנו על מסורות השבט ואורחות חייהם. בתום הביקור המרתק 

 המוצא, ממנה נשוב אל הניגודיות הולמת החושים של פנמה סיטי, על שלל מגדלי הזכוכית המודרניים שלה.

 

 

 , תעלת פנמה, העברה לשדה התעופה10יום 

תעלת פנמה. אחד מהאתגרים ההנדסיים  –נקדיש את יומנו האחרון לביקור באחד מפלאי העולם הטכנולוגיים 

שנים. מעבר המים המלאכותי,  10ק"מ, במשך  80, שתוכננה ונכרתה לאורכם של כ 20בים ביותר של המאה ה המורכ

שמייצר חיבור ישיר בין האוקיאנוס האטלנטי והאוקיאנוס השקט, נוצר במטרה לקצר את נתיבי השייט, שנאלצו לעקוף 

פה אל "תאי הציפה" המיוחדים, המעבירים עד הקמתו את כל חלקה הדרומי של יבשת אמריקה, דרך מיצרי מגלן. נצ

את אניות הסוחר הגדולות ממפלס נמוך לגבוה )וחזרה( ונבקר במוזיאון התעלה, בו נוכל לקבל הסברים מקיפים על 

הפרוייקט המורכב, ששינה את פניה של המדינה כולה ללא היכר. בתום הביקור במקום, נותיר מעט זמן לשוטטות 

 גדולים של המטרופולין, ונמשיך אל שדה התעופה, לקראת טיסתנו הארוכה חזרה לתל אביב.חופשית במרכזי הקניות ה

 

 , טיסה לתל אביב11יום 

      .11טיסת לילה ארוכה )דרך יעד ביניים( והגעה לתל אביב לקראת סופו של יום 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 .ורים והימיםהמסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר הביק *

 


