סרוק לקריאה בנייד

כרמלו  -עפתי!  -המלצות על טיולי תרמילאים
איתי אמוזה  -מערכת אתר למטייל 18/06/2012 -
כרמלו ,עיירה קטנה על הדלתא של נהר האורוגוואי ,משמשת לרוב ,כתחנת מעבר מ/אל העיר
הארגנטינאית טיגרה ,שבצד השני של הנהר .ההפלגה במעבורת אל טיגרה היא ללא ספק הדרך היפה
ביותר ,שניתן לעבור ,בין בואנוס איירס ואורוגוואי .בכרמלו כיכר מרכזית מרשימה ,טיילת וחוף רחצה
נחמד ,שמורה חיות קטנה ורחובות נעימים

מבוא
כרמלו כיכר בכרמלו .האורוגוואי נהר של הדלתא על ושלווה קטנה גבול עיירת היא )(Carmelo
מרכזית מרשימה ,רחובות נעימים וחוף נחמד ,אך אין הרבה מה לעשות כאן ורוב התיירים עוברים כאן
מ /אל העיר הארגנטינאית טיגרה ,שבצד השני של הנהר .ההפלגה במעבורת אל טיגרה היא חוויה
מדהימה בפני עצמה ונחשבת ,בצדק ,כדרך היפה ביותר לעבור בין בואנוס איירס ואורוגוואי )ליותר
פירוט ראה בסעיף תחבורה( .התיירות במקום מיועדת בעיקר למשפחות אורוגוואיות וארגנטינאיות,
המגיעות לכאן בכדי להעביר מספר ימי חופש רגועים על שפת הנהר .לעומתם ,רוב התרמילאים
בוחרים להמשיך מכאן לקולוניה הסמוכה והמעניינת הרבה יותר.

לישון
כאמור ,רוב התרמילאים מעדיפים לא ללון בכרמלו ולכן ,אין כאן הוסטלים והיצע המלונות מצומצם
מאוד ,אף הוא.
 - Hotel Orientalמלון זול הממוקם בבניין עתיק ומציע מגוון חדרים ,עם או בלי מקלחת צמודה,
ממש במרכז העיירה .המקום מעט מוזנח ולא כה נקי ,אך הוא זול 100 ,פסו אורגוואי לזוג .לכן מדובר
בפתרון טוב למי שרוצה רק להעביר את הלילה ,בדרך ליעד הבא ולא להוציא יותר מדי
כסף.כתובת19 de Abril 284. :
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 - Hotel Ramblaמלון שלושה כוכבים עם מגוון חדרים ,הממוקם ממש על הטיילת של הנהר .בכל
החדרים יש מזגן ,טלוויזיה בכבלים ושירותים פרטיים .ארוחת הבוקר כלולה במחיר.הוראות
הגעה :נמצא במפגש הרחובות  Uruguayו.Febrero de 12-
 -Camping Nautico Carmeloאתר הקמפינג של מועדון השייט ,המקבל גם כאלה שאינם בעלי
יאכטות .האתר ממוקם על שפת הנהר ,כ 50-מטר מהחוף ויש בו מים חמים ,עמדות לאסאדו ואפילו
פנס לכל אוהל .הוראות הגעה:נמצא על הטיילת של כרמלו ברחוב .Vacas las de Arroyo
 - Hotel La Unionמלון חביב למדי והרבה יותר נקי ומטופח מה"אוריינטל" ,אם כי גם מעט יקר
יותר .גם בו תוכלו לבחור בין חדרים עם או בלי מלקחת צמודה.כתובתUruguay 368. :
קאבאניאס -בשנים האחרונות יותר ויותר אורוגוואים וארגנטינאים מגיעים לכאן ,בכדי להעביר סוף
שבוע רגוע ב"קאבאניאס" ,הגרסה הדרום-אמריקאית לצימרים ,על גדות הנהר שמסביב לעיירה.
מדובר באפשרות נעימה למדי לזוגות שמחפשים קצת שלווה .על היצע הקאבאניאס הזמין ,בעת
הגעתכם ,תוכלו לברר בלשכת התיירות.

לאכול
לאור העובדה כי רובכם רק תחלפו כאן ,בדרככם ליעד הבא ,זאת הזדמנות מצויינת לטעום קצת
מאוכל הרחוב העממי האורוגוואי המשובח .מאפייניו הם סנדוויצ'ים ענקיים ועתירי מיונז ובהם שניצל או
נתח בקר עסיסיים ,בדרך כלל בתוספת ביצת עין.הוראות הגעה :מקומות כאלה תוכלו למצוא בשפע
ליד טרמינל האוטובוסים או באיזור מרכז העיר.
 - El refugioמסעדה נחמדה מאוד על שפת הים בחוף סרה ,המגישה את ההיצע הקלאסי של
המטבח האורגוואי  -פיצות ,פסטות ,בשרים וסנדוויצ'ים .המקום מושך אליו זוגות רבים ,בעיקר בזמן
השקיעה ובשעות הערב .המחירים ממוצעים.כתובתCalle Exodo, Playa Seré. :
 -Finca y Granja Narbonaמסעדה איטלקית משובחת שלבעליה גם יקב ומלון בוטיק קטן.
המחירים לא זולים ,אך המקום נהנה ,ובצדק ,מהמוניטין של המסעדה הטובה ביותר בכרמלו .בתפריט
מגוון פסטות משובחות ויין מהיקב הסמוך .יש לשקול הגעה במונית ,כיוון שהמסעדה נמצאת בפאתי
העיר ,על .21 Ruta
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מה לעשות בלילה
הקזינו המפואר והענק של העיר הוא מוקד חיי הלילה בה ובו תוכלו ל"שרוף" את כספכם ,בין מגוון
עצום של מכונות מזל ושולחנות רולטה ובלק ג'ק .במקום גם פועלת מסעדה יוקרתית ומלון בוטיק
)לברי המזל מביניכם( .ההגעה במונית )כתובת :נמצא ,יותר קטן ,נוסף קזינו Ruta 21, Km. 262).
בתוך העיר בהצטלבות הרחובות  Burgesו.Heandengues-

אטרקציות בעיר
הטיילת וחוף סרה ,קצר לטיול נחמד מקום היא העיר של הנעימה המשוחזרת הטיילת (Sere) -
לאורך שפת הנחל .בסופה של הטיילת מחכה לכם חוף הרחצה היפה סרה ,המתמלא מהר מאוד בימי
הקיץ.
כיכר ארטיגס -הכיכר המרכזית והמרשימה של העיר ,הנקראת על שמו של אבי האומה האורוגוואית
ומעוטרת בדקלים ענקיים .ממנה יוצאים רחובות יפים ,לעבר הנהר החוצה את העיר והטיילת.
"הגשר המסתובב לגאווה מקור גם הוא העיר חלקי שני את המחבר הגשר " (Puente Giratorio) -
רבה למקומיים ,המקפידים לציין שהוא הגשר היחיד בדרום אמריקה המסתובב באופן ידני .כן ,זה
נשמע מופרך ,אבל את הגשר משנת  1912אפשר לסובב על צירו ולחברו מחדש הפוך .האגדה
המקומית מספרת ,שמי שעובר בגשר הזה תמיד יחזור שוב לכרמלו .לא מאמינים ,תראו בעצמכם.אתר
אינטרנט.www.explore-uruguay.com :
 -Reserva de Faunaשמורת חיות קטנה ופסטוראלית ,הנמצאת מאחורי הקזינו הקטן יותר .בה
תוכלו להתרשם בין היתר ,מצבים ,ברווזים ,פלמינגו ,ניאנדו ועוד .הכניסה חופשית.

אטרקציות קרובות
גשר קסטשס במצב שהשתמר ,הקולוניאלית מהתקופה מרשים אבן גשר (Puente Castelles) -
מצויין ועובר מעל נהר בעל מים כחולים ,באזור כפרי יפה ,הנמצא  10ק"מ מהעיר .ההגעה היא ברכב
בלבד.

איך להגיע ותחבורה מקומית
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אוטובוס -אוטובוסים ממונטבידאו )כשלוש וחצי שעות 320 ,פסו( ומקולוניה )שעה 100 ,פסו( ,מגיעים
ויוצאים מכאן מספר פעמים ביום .בנוסף ,יוצאים אוטובוסים לעיירת הגבול מרסדס )שעתיים120 ,
פסו( וכן ליעדים נוספים בצפון המדינה.
מעבורת  -הדרך היחידה והמומלצת ,לעבור מכאן לארגנטינה ,היא בשייט לטיגרה ,פרבר של בואנוס
איירס ,ממנה תוכלו להמשיך לבואנוס איירס ברכבת מקומית .את השייט עושים במעבורת קטמרן נוחה
)יש אפילו דיוטי פרי( .בדרך תזכו לראות את הנופים המדהימים של האזור המכונה "הדלתא של
טיגרה" ,שבו נפגשים שני נהרות ענק )אורוגוואי ופראנה( והופכים להיות "נהר הכסף" המפורסם,
שמפריד בין ארגנטינה לאורגוואי .הנהר רחב עד כדי כך ,שחלק מהזמן תרגישו כמו בהפלגה בים .את
השייט ,שאורך שעתיים וחצי ,מוציאה חברת  ,Cacciolaפעמיים-שלוש ביום ,בשעות משתנות בהתאם
ליום בשבוע .כרטיס עולה  900פסו אורוגוואי .ניתן גם להפליג ישירות לנמל בואנוס איירס )חצי שעה
נוספת( .אם תגיעו מארגנטינה לאורוגוואי ,תוכלו גם לקנות כרטיס משולב של מעבורת ואוטובוס,
ישירות למונטבידאו ,תמורת  185פסו ארגנטינאי.אתר אינטרנטcacciolaviajes.com. :

מזג אויר
מזג האוויר בכרמלו לרוב נוח ,כמו בשאר אורוגוואי ,אם כי בחורף העיר סובלת ,לעיתים ,מהצפות עקב
עליית מפלס הנהר .בקיץ ,היתושים והלחות מורגשים מאוד .עונת הרחצה בנהר היא רק במהלך חודשי
הקיץ.

נותני שירותים
בשלכת התיירות העירונית שנמצאת ב"בית התרבות" ,יתנו לכם מפה של העיר ופירוט של מקומות
הלינה האפשריים.כתובתCasa de cultura, 19 de abril 246. :

קישורים רלוונטיים
האתר הרשמי של העיירה )בספרדית(www.ciudadcarmelo.com :
מפה של העירwww.ciudadcarmelo.com :
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קחו אותנו איתכם  -אתם מוזמנים להמשיך לגלוש ולהתעדכן באתרינו במהלך החופשה שלכם בחו"ל

afty.lametayel.co.il
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