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 לארגנטינה, צ'ילה וברזיל  ICNAכנס ל לימודי - סיור רפואי

 : 33.5.32 – 41.2.32תאריכי הסיור:   

 

 תוכנית טיסות:

 לפריז  32.41 -המראה מנתבג ב 41.2.32 -הלוך: ב

 33.1 -בלמחרת בנתבג ונחיתה  43.41 -המראה מאמסטרדם ב 34.1.32 -חזור: ב

 44.14 -נות בוקר בלפ

 :פעילות רפואית

 ביקור וסמינר רפואי בבי"ח לילדים בבואנוס איירס – 41.2 

 בפורטו איגואסו בצד הברזילאי. ICNAכנס  – 5.5 – 2.5 

 

 תוכנית הסיור:

 41.44 -ב .31.41 -בונחיתה  לפריס 32.41 -בהמראה  -יום רביעי  – 3יום  – 41.2

 .בואנוס איירסהמראה ל

ננחת בבואנוס איירס,  בבוקר 1.41ה בשע: בואנוס איירסיום חמישי:  – 4יום  – 42.2
 Casaבה ממוקם הבית הוורוד )במאי אשר  41 -ה כיכרב בקרנ. עירלסיור בונצא 

rosada )-  .קתדראלה בה קבור חוזה ביקור בהמרכז המסורתי של השלטון במדינה
אחד האנשים הפעילים ביותר בתהליך שחרורה של דרום אמריקה מידי  -דה סן מרטין 
סן ( ובשכונת Recoleta) רקולטה, לעבר שכונת ביולי 9 -דרות הרך שהספרדים, ד

בואנוס  :לינהאחה"צ: אזור פוארטו מדרו בו שכן הנמל הישן.  (. San Telmo) טלמו
 .Continental 725מלון  :איירס
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 La)שכונת לה בוקה בבואנוס איירס: בוקר סיור : בואנוס איירס: שישי – 1יום  – 41.2

Boca )- ר שכונת עוני, וכיום אטרקציה צבעונית, מלאת חיים, מרכז מועדוני טנגו לשעב

: צהרייםפארק פלרמו, באנדרטת איי פוקלנד, בפלאזה סן מרטין.  .והופעות רחוב

  ואנוס איירס.בב. לינה ארוחת ערבו מופע טנגו: בערב .בבית החולים לילדיםביקור 

(, הממוקמת Bariloche) וצ'הבריללטיסת בוקר : ברילוצה שבת: – 2יום  – 2..4

סיבוב הקטן" של ברילוצ'ה, מסלול מקסים המתפתל סיור "ב .למרגלות רכס האנדים

ברכבל אל הר קמפנריו נעלה . בדרך (Nahuel Huapi) ל הואפיאלאורך אגם נהו

(Campanairo,) בדרך המשך . ציוריושוקו חם בבית קפה  ול נוף ההרים והאגמים,מ

אזור האגמים מנופי הן ברכב והן ברגל בכדי ליהנות רים מתפתלת בין אגמים וה

הנחשבת לטובה  Bokicha de Albertארוחת ערב במסעדת   הארגנטינאי.

  Cacique Inacayal Hotel:  ברילוצ'הבלינה בברילוצ'ה.  

 

. ברילוצ'ההסיור ב: השלמת בוקר: סן מרטין דה לוס אנדס ראשון: – 1יום  – 2..4

 Sanסן מרטין דה לוס אנדס ) העיירה עברשבעת האגמים ל צפונה בדרךעלייה 

Martin de los Andesמראות והאווירה המיוחדת של ספיגת הל ברגל וברכב, וו(, טי

  Patagonia Plaza Hotel לינה בסן מרטין דה לוס אנדס  אחד האזורים היפים בעולם.
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האנדים בדרך חציית וצפונה, המשך : פוקון –חציית האנדים  שני: – .יום  – 41.2

 Villa)ריקה  על שפת אגם ויה ממוקמת, ה(Pucon) פוקוןהגעה ל. אחה"צ לצ'ילה

Rica ,) פוקוןבולמרגלות הר הגעש הפעיל הנושא את אותו השם.לינה :Malalhue Hotel   

)בהתאם למזג נצא לטיולים טיולים בסביבות פוקון: : פוקון -1 – .יום - 14.2 – 49.2

אגמים, לגונות, נהרות נעבור בין באזורים הסמוכים לפוקון. וברגל  ברכב האוויר(

( ובאגם Ojo del Caburgaנבקר במעיין עין קבורגה )שוצפים ויערות מחטניים. 

( ואת מערות הלאבה של הר הגעש ויה Huerquehueקבורגה,  שמורת וורקוו'ה )

   Malalhue Hotelון  לינה: פוקקור במעיינות החמים המאפיינים את האזור. יב ריקה.

 

פוארטו עיירה סיעה דרומה לנ: (Puerto Veras) פוארטו וראסחמישי:  – 9יום  – 3.1

: עלייה (Osorno) הר הגעש אוסורנוביקור ב. בדרך הממוקמת מול אגם ציורי וראס

אזור לגונה בממנה נשקף נוף אזור האגמים הצ'יליאני. טיול רגלי קצר  הפסגלברכבל 

 .  Cabanas del Lago- פוארטו וראס: לינה ורדה )הלגונה הירוקה( מתחת להר הגעש.

 

ביקור  :ך מדהימה ביופיהבדרארגנטינה לעבר האנדים  יתחצ שישי: – 34יום  – 4.1

 -כמו בציור  -שממנה משתקף  ,(Petrohue) מפלי פטרואהבשמורה האקולוגית של 

 Todos Los) כל הקדושיםעל אגם שיט , הסמוך לשמורה, הר אוסורנו. בנמל פטרוהואה

Santos.)  פאוייה מעבר הגבול אל הגעה בקצהו הרחוק של האגם(Peulla), כניסה ו

ט ישהסמוך למעבר הגבול  (Puerto Alegre)פוארטו אלגרה ארגנטינה. מלתחום דרכו 
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ירידה . ואפיל האהושיט על אגם נמעבר ל(, ולאחר הסעה קצרה Friasעל אגם פריאס )

 El Refugio del: לינה ברילוצ'ה ברילוצ'ה.ונסיעה ל (Puerto Blestוארטו בלסט  )פב

Montanas 

יום טיול מלא אל קרחון הטרונדור : קרחון הטרונדור שבת: – 33יום  – 1.1

(Tronador)  מטר מעל פני הים. בתקופה זו של  1,2.1שפסגתו מתנשאת לגובה של

תפאורת רקע נהדרת לאגם נהואל הואפי ות בשלג היוצר השנה מכוסים כל המדרונ

ושם (, ventisquero negroבקרחון השחור )בנוסף ר וקישמקבל את מימיו מן ההר. ב

 Pampaבמסעדת הרים רוחת צעל התופעה המרתקת של קרחוני פטגוניה. אלימוד 

Linda  .ולינה שם באותו מלון. ברילוצ'החזרה לבהר טרונאדור 

 

 

 פוארטו איגואסומשם לבואנוס איירס וטיסה ל: איגואסו ראשון: – 34 יום – 2.1

(Puerto Iguasu).  לינה באיגואסו :Viale Cataratas Hotel  לילות(  2 –)לינה 

במהלך ימי הכנס, :  ICNAכנס  -איגואסו  :חמישי(-)שני .3 – 31ימים  – 1.1 – 5.5

צד הברזילאי של בביקור בסביבה. ו סיורים במפלי איגואסוהכנס ישולבו בהתאם ללו"ז 

ביקור בפארק הציפורים המפורסם של איגואסו. בצד הארגנטינאי הכולל גם המפלים 

 Safariלב שיט חווייתי אל בסיס המפלים )ושיבמהלך הביקור ויום שלם  הביקור נמשך 

Maqoqu .) ת ערבהמשולב בארוח רזילאיסגנון במופע פולקלור ב: יםערבאחד הב.  
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 בואנוס איירסטיסה לבשעות הערב :  בואנוס איירס –איגואסו  :)יום חמישי( 1.1 -ב

 .Continental Hotel 725שם: לינה ו

התעלות של שיט באזור  -השלמת הסיור : בואנוס איירס: שישי – .3יום  – 9.1

ביקור בשוק שילוב אחד מאזורי הבילוי של תושבי בואנוס איירס.  - (Tigreטיגרה )

  . אמסטרדםל 43.41 -בהמראה ו הבין לאומישדה"ת נסיעה ל. וךהפירות הסמ

 . 43.41  -והמראה לנתבג ב אמסטרדםב יתהנח 31.11 -ב -שבת – 31יום  – 34.1

לפנות  44.14 -בנחיתה בנתב"ג : ג"נתב –אמסטרדאם : ראשון – 39יום  – 33.1
  . בוקר

 :הבין לאומיות הטיסותמועדי 

 31.41   פריז     32.41  לאפריל תל אביב 41  :יציאה

 לאפריל( 42)   41.41   נוס איירסאבו   41.44פריז    לאפריל   41           

 למאי( 34)  31.11  אמסטרדם 43.41   נוס איירס אבו   למאי 9  :חזרה

 למאי( 33)   44.14  תל אביב     43.41   אמסטרדם      למאי 34          

 

 מידע:

 דולר 6850עלות הסיור:  .3

מנהלת:   , חיפה,.1חב' ב.ד. גרייבר תיירות בע"מ, שד' טרומפלדור  :משרד מארגן. 4
  . 42-114223.31גב' רונית גרייבר, טל' 

 . )מדריך רב נסיון לדרום אמריקה( :  גיא נוימןמדריך. 1

 .: כמפורט בתוכנית או ברמה דומהמלונות. 2

וקר במלון וארוחה עיקרית במלון או : הכנס במתכונת חצי פנסיון: ארוחת בכלכלה. 5
 טובה )במהלך הכנס באיגואסו: מתכונת של ארוחת בוקר בלבד(. מקומית במסעדה 

: הסיור מוכר לצרכים אקדמיים או צורכי מס בעקבות הביקור  הרפואי בב.א. הכרה. 6
 באיגואסו.  ICNAוכנס 


