סרוק לקריאה בנייד

קולוניה דל סקרמנטו  -עפתי  -המלצות על טיולי תרמילאים
איתי אמוזה  -מערכת אתר למטייל 12/06/2012 -
קולוניה דל סקרמנטו היא עיירה יפה ונעימה לגדת נהר ריו דה לה פלאטה ,שמוקד המשיכה המרכזי
שלה הוא הרובע ההיסטורי ,שבו מבנים ורחובות ,שנשתמרו מהתקופה הקולוניאלית .בשנים האחרונות
הפכה קולוניה דל סקרמנטו לאחד מיעדי התיירות הפופולאריים באורוגוואי .לפניכם כל מה שחשוב
לדעת לפני שמגיעים לקולוניה דל סקרמנטו.

מבוא
קולוניה דל סקרמנטו)או כמו המקומיים קוראים לה פשוט "קולוניה"( היא עיירה ציורית ושלווה לגדת
נהר ריו דה לה פלאטה ,שמוקד המשיכה המרכזי שלה הוא ה"באריו היסטוריקו" )הרובע ההיסטורי(,
שבו השתמרו המבנים והרחובות מהתקופה הקולוניאלית בצורה יוצאת מן הכלל .הסיור ברובע
ההיסטורי יתן לכם תחושה שחזרתם חזרה בזמן לתקופה שבה העיר הייתה נמל חשוב .הרחובות כולם
מרוצפים אבנים ,המבנים ,פנסי הרחוב והמכוניות עתיקים ,מוזיקת טנגו מהמסעדות ממלאת את
הרחובות ומראה הנהר ,שמציץ מכל פינה משלים את האווירה הקסומה והרומנטית .כל אלה ,ביחד עם
אוכל משובח ,הופכים את קולוניה למקום מושלם להירגע בו ליום יומיים באווירה קצת אחרת .הקרבה
היחסית של קולוניה למונטבידאו והעובדה שהיא הוכרזה על ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמית הפכו
אותה בשנים האחרונות לאחד מיעדי התיירות המרכזיים באורווגוואי ורבים אפילו מגיעים אליה עם
מעבורת במסגרת טיול יום מבואנוס איירס ,שבצד השני של הנהר ,בלי בכלל לבקר במקומות אחרים
באורוגוואי .התיירים מאוד מורגשים כאן וקחו בחשבון שהמחירים בהתאם.

לישון
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בגלל שלקולוניה מגיעים בעיקר תיירים מבוגרים יש בעיר הרבה מלונות בכל הרמות ,אך בכל זאת יש
גם מבחר לא רע של הוסטלים טובים .עם זאת קחו בחשבון שקולוניה לא זולה ולכן הרבה מעדיפים
לבקר בה רק כטיול יום ולהמשיך הלאה למונטבידאו או בואנוס איירס .עם זאת ,האווירה בערב עוד
יותר מיוחדת מביום ככה שמי שכן יבחר להישאר כאן ללילה לא יצטער על כך .קחו בחשבון שבסופי
שבוע בקיץ ובשיא העונה המחיר עולים לכ 150%-120% -מהמחיר הרגיל.
הוסטל  –Viajero Elאחד ההוסטלים הכי חדשים ומודרניים בקולוניה השייך גם לארגון  .HIבמקום
חדרים משותפים וזוגיים ,אינטרנט חופשי ,מטבח מאובזר ,חדר טלוויזיה ,שירות השכרת אופניים ומיקום
מצויין .המחיר כולל גם ארוחת בוקר ומדי פעם עורכים שם ערבי אסאדו לאורחי ההוסטל .המחיר
לחדר משותף הוא  360פסו אורוגוואי )יש הנחה למחזיקי כרטיס .(HI

כתובת: Washington Barbot 164.
מיילinfo@elviajerocolonia.com :
הוסטל קולוניה– הוסטל וותיק ואהוב שזכה להמלצות של מטיילים רבים בעיקר בגלל האווירה
המצויינת שיש בו .ההוסטל נמצא בבניין עתיק בן  3קומות עם חצר פנימית .בהוסטל אינטרנט חופשי,
חדר טלוויזיה ,מטבח מאובזר ומים חמים  24שעות .כמו-כן ניתן לצאת דרכם לטיולי סוסים באיזור
ולהשכיר אופניים .מקום מצויין לבלות עם מטיילים מכל העולם .המחיר לחדר משותף הוא 300-350
פסו אורוגוואי )יש הנחה למחזיקי כרטיס .(HI

כתובת: Gral.Flores 440.
מיילhostelling_colonial@hotmail.com :
 – Albergue Espanolהוסטל פשוט ובסיסי עם כל השירותים )מטבח ,מים חמים ,אינטרנט( הנותן
תמורה טובה למחיר .הצוות אדיב ונכון לעזור .לא כל החדרים באותה רמה ככה ששווה לבקש לראות
כמה חדרים לפני שבוחרים .המחיר לחדר משותף הוא  320-350פסו אורוגוואי.כתובתManuel del :
Lobos 377.
הוסטל  – Surהוסטל שהוקם על ידי צמד תרמילאים לשעבר והומלץ על ידי מטיילים רבים כמקום נקי
עם צוות שיוצר במקום אווירה ביתית וכיפית .במקום מים חמים ,מטבח ,אינטרנט ,סלון וארוחת הבוקר
כלולה במחיר .המחיר לחדר משותף הוא  370פסו אורוגוואי.כתובת: Rivadavia 448.
אתר הקמפינג המוניציפאלי– אם אתם מחפשים לשלב את הביקור בקולוניה עם רביצה על החוף
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זאת בהחלט אפשרות זולה ונחמדה לימי הקיץ .באתר הקמפינג שצמוד לחוף תמצאו חלקות דשא
מוצלות ,מקלחות עם מים חמים ועמדות לאסאדו .עם זאת ,הקמפינג יחסית רחוק מהמרכז להליכה
ככה שכדאי לכם להגיע רק אם אתם עם רכב או ששכרתם טוסטוסים או לפחות אופניים .אפשר גם
להגיע באוטובוס.

הגעה :המקום ממול לחוף העירוני שבשכונת ריאל דה סן קרלוס שלאורך טיילת Las
.ההגעה טרם התיירות בלשכת והירשמו בררו .הכביש של השני מהצד פשוט Americas,
טלפון(0362) 4500 :

לאכול
בקולוניה היצע רב של מסעדות ובתי קפה מצויינים ,ולמען האמת בכל מקום שתבחרו לאכול בו סביר
להניח שתצאו מרוצים .קולוניה מפורסמת בעיקר בדגים שלה )אם תלכו לאורך הנהר גם תוכלו לראות
דייגים רבים( ,אבל בכל מסעדה מציעים גם את שאר ההיצע המוכר של המטבח האורוגוואי )אסאדו,
פסטה ,צ'יביטו ,שניצל בקר וכו'( .שימו לב שהמסעדות מכוונות רק לתיירים ולכן יקרות יחסית לשאר
אורגוואי .עם זאת ,הרמה גבוהה בהתאם וזה מקום מצויין להתפנק על ארוחה ברמה גבוהה .רוב
המסעדות מציעות בשעות הצהרים תפריט יומי שכולל בד"כ מנה ראשונה ,עיקרית ,שתיה וקינוח במחיר
משתלם יחסית .במסעדות הדגים ,מנת היום תהיה לרוב הדגים הטריים מהבוקר.

 –Parilla del Barrioמסעדה מצויינת שנמצאת בלב הרובע ההיסטורי בבית קטן ומקסים.
גם העיצוב הפנימי עושה הכל כדי להשאיר אתכם באווירת המאה ה .17-במקום מתמחים
בבשר ודגים טריים על האש וכן פסטות ופיצות תוצרת בית .כמו שאר המסעדות שבלב הרובע
ההיסטורי גם היא יחסית לא זולה .כתובת: Real 166.
 – Gibelliniלמי שמחפש אוכל טוב אבל במחירים מעט יותר סבירים זה המקום .כאן תמצאו
מבחר גדול של בשר ,דגים ,פיצות ופסטות.כתובת :פינת הרחובות  Rivadaviaו.Ituzagino-
 – Blanco y Negroמקום ממולץ למי שרוצה להינות מבשר דרום אמריקאי משובח אבל
במחיר סביר יחסית .הצמחונים מביניכם יוכלו למצוא כאן גם מבחר גדול של פסטות .בסופי
השבוע מנגנים לרוב גם מוזיקה חיה.כתובתAv General Flores 248. :
 –Restaurante del Yachtהמקום לזוגות שרוצים להתפנק עם ארוחה טובה או כוס
קפה מול השקיעה במיקום הכי יפה והכי יוקרתי בקולוניה  -מזח היאכטות .המחירים ,כצפוי,
לא זולים ,אבל האוכל ברמה גבוהה מאוד והנוף עוצר נשימה .בסופ"שים מומלץ להזמין
מקום לארוחת ערב.
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מה לעשות בלילה
גם בלילה קולוניה שומרת על הסגנון הפסטורלי והרגוע .בסופי שבוע ובחגים ,הרחובות העתיקים
מתמלאים באנשים ובאווירה מיוחדת .בתי הקפה והמסעדות שברובע ההיסטורי משמיעים מוזיקת טנגו
ונותנים לכם להרגיש כאילו אתם באמת במאה ה .17-בנוסף ,תוכלו לראות ברחובות הרבה נגני רחוב
ודוכנים של אמנים .ניתן למצוא כאן גם כמה פאבים לא רעים .עם זאת ,קחו בחשבון שבמהלך השבוע,
בעיקר מחוץ לעונה ,יש הרבה פחות פעילות ורוב מקומות הבילויים שוממים יחסית.
 – Colonia Rockמוסד הבילויים הכי מוכר בקרב התיירים בקולוניה .המקום כמעט תמיד מלא
תיירים שבאים לשתות או לאכול משהו עם מוזיקת ג'אז מרגיעה שמשתלבת מצויין עם האווירה בעיר
העתיקה .עם זאת ,המחירים יחסית לא זולים.כתובתMisiones de los Tapes 57. :
 – La Lunaפאב רגוע ונעים ומעט פחות מוכר .האטרקציה המרכזית היא מרפסת שמש גדולה
שממנה נשקף נוף נפלא לנהר ולנמל .מקום מושלם לשקיעה או לבירה עם בריזה באחד מלילות הקיץ
הלחים.כתובת: Av Gral Flores 43.
 –Durgstoreפאב מסעדה שזוכה גם הוא לפופולאריות רבה בקרב התיירים עם אוכל מצויין המוגש
עד שעות מאוחרות ,מבחר עוגות וקינוחים מפנקים ומוזיקת ג'אז חיה בערבים .מנת הדגל של המקום
היא פלטת דגים ופירות ים הנקראת.179 Vasconcellos .Mar del Picada :
 - El buen Suspiroבר יין קטן ואינטימי שמתמחה בגבינות הנחשבות לטובות ביותר באיזור .מקום
מצויין לבילוי זוגי רגוע ורומנטי בלב הרחוב המקסים ביותר בעיר העתיקה.כתובת : Calle De Los
Suspiros 90

אטרקציות בעיר
האטרקציה המרכזית בקולוניה היא בעיקר הליכה רגלית לאורך הרחובות הפסטוראליים של ה"באריו
היסטוריקו" וכן הליכה שלווה לאורך גדת הנהר היפה .רבים גם בוחרים לשכור אופניים או טוסטוסים
כדי להסתובב ביתר קלות בעיר ובאיזור .בכל מקרה ,בלשכות התיירות )שבטרמינאל האוטובוסים או
בנמל ,תלוי איך הגעתם( יתנו לכם מפה מצויינת ובה פירוט על כל המקומות.
מוקדי העניין המרכזיים בעיר הם:
"אל פארו"– המגדלור ההיסטורי של העיר .אל תוותרו על לטפס עליו – הנוף מלמעלה על קולוניה
וסביבתה עוצר נשימה וביום של ראות טובה אפשר לראות את גורדי השחקים של בואנוס איירס בצד
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השני של הנהר .מומלץ בעיקר בשקיעה .עלות הכניסה –  15פסו.
שער העיירה )"אל פורטון דל קמפו"( והכיכר המרכזית "פלאסה מאיור"– השער העתיק שבין
חומות העיר העתיקה שבה הציבו שחזור של התותחים שהגנו עליה .זהו השער ממנו נכנסים לרובע
ההיסטורי הנמצא בסופו של רחוב  .Lobo Manuelמייד אחרי שתעברו בשער תמצאו את עצמכם
בפלאסה מאיור ,הכיכר הגדולה שהיא הלב של הרובע ההיסטורי .הכניסה לרובע ההיסטורי חופשית.
 –La Iglesia Matrizהכנסייה העתיקה ביותר באורוגוואי ,ונבנתה ע"י הפורטוגלים ב,1860-
הנמצאת בלב כיכר ה"פלאסה דה ארמאס" .הכניסה חופשית.
מוזיאונים– יש בעיר  8מוזיאונים ,רובם במבנים עתיקים ששוחזרו ,בהם תוכלו לראות מוצגים
מהתקופה הקולוניאלית וללמוד על ההיסטוריה של המאבקים בין ספרד ופורטוגל על השליטה באיזור
וכן דגמים של קולוניה ההיסטורית .המוזיאונים המספרים את סיפורה של העיר תחת שליטיה השונים
בתקופה הקולוניאלית הם "מוזיאון ההיסטוריה הפורטוגלית"" ,מוזיאון ההיסטוריה הספרדית"" ,בית
נאסאריו"" ,המוזיאון המוניציפאלי" ו"מוזיאון הארכיון המחוזי" .ב"מוזיאון הילידים" תוכלו ללמוד על
שבטי האינדיאנים באיזור שלפני התקופה הקולוניאלית ,וב"מוזיאון האריחים" תוכלו להתרשם מאומנות
האריחים המקומית המקשטים מבנים רבים בעיר העתיקה .לסיום" ,במוזיאון הפיראטים" תוכלו לראות
אוצרות אבודים וחפצי פיראטים שנמצאו בנהר "ריו דה לה פלאטה".
הנמל הישן משמש  Espana,רחוב של בסופו הנמצא ,העיר של ההיסטורי הנמל – )(Puerto Viejo
כיום כמרינה ליאכטות של עשירים רבים .לידו יש כיכר יפה עם מספר בתי קפה ומסעדות שמקיפים על
הנהר והנמל .השקיעות משם יפות במיוחד .הכניסה לאיזור הנמל חופשית.
"לה פלאסה דה טורס"– קומפלקס תיירותי גדול שהוקם לפני כ 100-שנה וכבר לא פעיל .כיום לא
פועלים שם עסקים ,אבל תוכלו להתרשם מזירת מלחמות השוורים הענקית .בכדי להגיע אליו לכו
לאורך הטיילת )ראו בהמשך( ועלו ממנה לאורך רח'  Mihanovich Nicolas .Avעד שתגיעו לכיכר
גדולה שבמרכזה תתגלה לכם זירת השוורים.
טיול לאורך הטיילת)לאורך רחוב  (americas las de Rambla Laשלאורך גדת הנהר .כ 5-ק"מ של
נופי יפים ורצועות חוף שקטות .מקום מושלם להליכה רומנטית .רוב המטיילים מנצלים את ההזדמנות
ומבקרים בזירת השוורים שנמצאת בסוף הטיילת ,ומשם חוזרים למרכז באוטובוס מקומי או
באופניים/טוסטוס.
חוף פרנדו המים עם לחוף שנחשב והשלווה השמש למחפשי ומקסים קטן חוף – )(Playa ferrando
הכי טובים באיזור .הגישה המומלצת אליו היא באופניים ) 5ק"מ ,כחצי שעה( ,ועבור רוב האנשים הנוף
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בדרך שווה את המאמץ .תזכרו שלמרות שקל להתבלבל ,זה לא ים אלא נהר ולכן לפעמים המים
מקבלים צבע חום ואז אי אפשר להיכנס למים .בכדי להגיע אפשר פשוט להמשיך מזרחה עם קו החוף
עד לחוף או עם כביש הגישה לחוף שיוצא מסופו של רחוב  .Casanllo Louis .Drהכניסה חופשית.
פארקה פרנדו – פארק עירוני חביב לרבוץ בו ולשתות מאטה עם המקומיים .הכניסה לפארק נמצאת
בסוף רחוב .Rivadavia

אטרקציות קרובות
פארק אצ'ורנה של הנופש אתר בתור שמשמש ידיים ורחב יפה פארק – )(Parque Anchorena
נשיאי אורגוואי ולכן שמור ומטופח מאוד .הפארק נמצא כ 25-ק"מ מקולוניה וממש מומלץ לא
לפספס את הביקור בו ובייחוד לא את הטיפוס למגדל שבלב הפארק שממנו אפשר לראות את כל
האיזור ואפילו את קו החוף של בואנוס איירס .עם זאת ,שעות הכניסה מאוד מוגבלות ולכן את חייבים
לברר בלשכת התיירות באיזה שעות תוכלו להגיע .אם יש לכם רכב או שכרתם טוסטוס תוכלו להגיע
בעצמכם ,ואם לא תוכלו להצטרף לאחד הסיורים המודרכים )רק בספרדית!( ב 10:00-וב14:30-
ולוקחים סה"כ כשעה וחצי .תסדרו את הכל דרך לשכת התיירות ,עדיף מראש כי המקומות מוגבלים.
מחיר הכניסה לפארק הוא  30פסו אורוגוואים .לפרטים נוספים )בספרדית בלבד(  -אתר
אינטרנט.www.parqueanchorena.gub.uy:

קניות ושווקים
בקולוניה תוכלו למצוא ,בעיקר בעונת התיירות ,דוכני רחוב רבים שפרוסים בעיר העתיקה ומוכרים
צמידים ,ציורי ועבודות יד .בנוסף ,קולוניה מפורסמת בחנויות המזכרות הטובות שלה ובד"כ המקום עם
המבחר הכי טוב באורוגוואי למזכרות הקלאסיות מהמדינה )אלפחורס ,מאטה ,מוצרי עור( .בנוסף,
האיזור מאוד עשיר בשיש טבעי ולכן תוכלו למצוא כאן הרבה כלים ,פסלים וחפצים מאוד ייחודיים,
ויחסית לא יקרים ,העשויים מעבודה באבן שיש.

איך להגיע
אוטובוס:מהטרמינל במונטבידאו לקולוניה )כשעתיים וחצי 220 ,פסו אורגוואי( ישנם מספר רב של
קווי אוטובוס לאורך כל שעות היום .בנוסף ניתן להגיע אל קולוניה ובחזרה לעיירות הגבול עם
ארגנטינה כרמלו )כשעה 100 ,פסו אורוגוואי( ומרסדס ) 3שעות 190 ,פסו אורוגוואי(.
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מעבורת:מטיילים רבים בוחרים לחצות את הנהר ולהגיע מנמל בואנוס איירס לקולוניה )בין שעה
לשלוש שעות( באמצעות מעבורות של חברות  Buquebusו"קולוניה אקפרס" ,שמציעות גם כרטיס
משולב של מעבורת לקולוניה ואוטובוס ישיר של החברה למונטבידאו .תדירות המעבורת והמחיר שלהן
משתנה בהתאם לעונה ,לאיכות המעבורת ולנתיב )חלק מהמעבורות מגיעות ישירות לנמל קולוניה
וחלק לכרמלו ומשם באוטובוס( .המחירים נעים לרוב בין  150ל 250-פסו ארגנטינאי .במקרים רבים
ישנם מבצעים או הנחות להזמנה באינטרנט  www.buquebus.com -ו-
.www.coloniaexpress.com/ar
בתוך העיר ישנם מספר קווי אוטובוס שיקחו אתכם מהעיר העתיקה לכל מקום בעיר ובחזרה .בלשכת
התיירות ישמחו לתת לכם דף עם מסלולי הקווים והשעות .המחיר לנסיעה מקומית הוא  15פסו
אורוגוואי.

מזג אויר
מזג האוויר בקולוניה נוח יחסית ברוב ימות השנה ,אם כי ,כמו בכל אורוגוואי ,יכול להיות שתיפלו על יום
גשום אפילו באמצע הקיץ .בשיא הקיץ חם ולח מאוד )תזמון מושלם להיכנס למים( ,אבל מחוץ לעונת
הקיץ המים קרים מדי מכדי להיכנס .בחורף אומנם יכול להיות יחסית קר ,בעיקר בערב ,אבל כל עוד
אין גשם זה לא צריך למנוע מכם לבקר בעיר.

המלצת זהב
קולוניה הפכה בשנים האחרונות ליעד תיירותי מבוקש מאוד ובסופי השבוע של עונת הקיץ העיר
מתמלאת עד אפס מקום ,בעיקר בתיירים ארגנטינאים .התפוסה מגיעה לשיא בשבוע החופש שבין חג
המולד והשנה החדשה ) 25-31בדצמבר( .זאת ממש לא סיבה לא להגיע ,אבל מומלץ בחום להזמין
מראש מקומות לינה וכרטיסים למעבורת בתקופה הזאת ,ולצפות למחירים גבוהים מהרגיל.

נותני שירותים
השירות היחידי שסביר להניח שתצרכו ,יהיה השכרת אופניים או טוסטוסים .מספר סוכנויות ניתן למצוא
ליד הטרמינל והנמל .גם ברוב מההוסטלים ישכירו לכם אופניים ולפעמים אפילו ישאילו לכם בחינם.
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ההיצע הוא פחות או יותר אותו הדבר ,ורק חשוב לקבל מלשכת התיירות את רשימת הסוכנויות
המורשות כדי לוודא שלא נפלתם על חאפר.
ללשכת התיירות ,בה תוכלו לקבל מידע רב ומפה מפורטת ,סניפים בטרמינל האוטובוסים וכן סניף
ראשי ברחוב .224 Lobo Manuel

קישורים רלוונטיים
למידע נוסף )בספרדית( על קולוניה ותמונות –uruguay360.com.uy/uruguay/colonia
פירוט על ההיסטוריה והמבנים בעיר מאתר אונסק"ו whc.unesco.org/en/list/747-

קחו אותנו איתכם  -אתם מוזמנים להמשיך לגלוש ולהתעדכן באתרינו במהלך החופשה שלכם בחו"ל

afty.lametayel.co.il
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