סרוק לקריאה בנייד

טיול במרכז אמריקה  -עפתי!  -המלצות על טיולי תרמילאים
 04/07/2017כל המידע שיעזור לכם לתכנן את הטיול הגדול למרכז אמריקה!

גואטמלה
גואטמלה היא אחד מיעדי החובה למבקרים במרכז אמריקה ,בזכות השילוב בין התרבות העשירה
וההיסטוריה של בני המאיה ,לבין אתרי טבע מרהיבים .בגואטמלה תוכלו לטייל בין הריסות טיקאל,
להגיע לאגם אטיטלן ולמפלי סמוק שמפיי המרהיבים ולבקר בהר הגעש פקאייה ,תוך מפגשים את
המקומיים ,ששמרו במידה רבה על תרבותם האותנטית.
יאללה ,עפתי לגואטמלה »

מקסיקו
מקסיקו היא יעד פופולארי ואהוב על מטיילים רבים ,המגיעים למרכז אמריקה .במקסיקו שלל
אפשרויות לבילויים ומקומות מעניינים לביקור :אתרים ארכיאולוגיים מרשימים ,חופים מרהיבים ,חיי
לילה תוססים ובעיקר נוף מושלם .בכתבה הבאה ,מידע על מקסיקו  -החופשה החלומית שלכם.
יאללה ,עפתי למקסיקו »

ניקרגואה
ניקרגואה היא אחת המדינות הפחות מתויירות במרכז אמריקה ,וככזו היא אחד הסודות השמורים ביותר
בו .יש בה חופים מרהיבים ,עשרות הרי געש מרשימים ,ג'ונגלים פראיים ותחושה של מרכז אמריקה
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ה"אמתית" .התשתיות בה לא מפותחות במיוחד ,אך המקומיים נחמדים וישמחו להתחבר עמכם ולעזור.
יאללה ,עפתי לניקרגואה »

קובה
דמיינתם פעם איך היו נראים החיים בשנות החמישים? איך הייתה נראית שגרת היום-יום שלכם במדינה
סוציאליסטית? בין אם אתם הרפתקנים ,חובבי תרבויות או סתם כאלו המחפשים אחר התרגשויות
וחוויות בלתי שגרתיות ,קובה היא ללא ספק אחד מאתרי החובה הבינלאומיים שלכם ,כאלו שתצטרכו
להגיע אליהם במוקדם או במאוחר ,ובמקרה של קובה ,ההולכת ומשתנה ,מומלץ להגיע כמה שיותר
מהר .תשאירו בבית את כל מה שחשבתם על איך העולם אמור להתנהל ובואו לטייל באחת המדינות
הכי מרתקות ,צבעוניות וממכרות בעולם.
יאללה ,עפתי לקובה »

קוסטה ריקה
קוסטה ריקה מציעה רצועות חוף יפהפיות לגלישה ולבטלה ,יערות גשם מלאים בחיות ובציפורים ושפע
אטרקציות ,פעילויות וטיולים .קוסטה ריקה אינה זולה בהשוואה לשכנותיה ,אך תשתית התיירות
המפותחת שלה ,תגרום לטיולכם להיות נוח וקל במיוחד.
יאללה ,עפתי לקוסטה ריקה »
קחו אותנו איתכם  -אתם מוזמנים להמשיך לגלוש ולהתעדכן באתרינו במהלך החופשה שלכם בחו"ל
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