סרוק לקריאה בנייד

מונטבידאו  -עפתי!  -המלצות על טיולי תרמילאים
איתי אמוזה  -מערכת אתר למטייל 16/10/2013 -
מונטבידאו ,בירת אורוגואי ,היא אחת הערים הנעימות והבטוחות ביותר בדרום אמריקה .יש בה את
הטיילת הארוכה בעולם ,פארקים ירוקים ,שווקי ענק ,מופעי טנגו ,כדורגל מקומי ובעיקר  -אוכל מצויין
שמבוסס על המטבח האיטלקי והספרדי וכולל את הבשר הטוב בעולם והגלידות הכי טעימות שתאכלו
ביבשת .ברוכים הבאים למונטבידאו!

מבוא
מונטבידאו של הבירה עיר  (Montevideo),אורגוואי וביתם של יותר ממחציתם של תושביה )1.8
מליון( ,היא אחד המקומות השלווים והבטוחים ביותר שתמצאו בדרום אמריקה ושער הכניסה של
המטיילים המגיעים למדינה הקטנה .יש בה שילוב מצויין של עיר ענקית ותוססת ואווירה של פרבר שקט
ורגוע .תוסיפו לזה את החופים היפים שבקיץ מתמלאים באנשים ,את האוכל שבעיני רבים נחשב לטוב
ביותר בדרום אמריקה ואת סצנת המוזיקה שמגיעה לשיאה בקרנבל הארוך ביותר בעולם ,וקיבלתם
עיר ,שפשוט אי אפשר לפספס.

מרכז העיר והעיר העתיקה ) (Ciudad Viejaהם הלב הפועם של העיר והמקום אליו מתרכזים כל
התיירים .האיזור שביום מתמלא בהמוני אנשי עסקים ורחובות הומים ,הופך בלילה למרכז חיי הלילה
התוססים שבעיר ,שיציעו לכם מגוון אפשרויות בילוי ,ממועדוני טנגו קטנים ושקטים ,דרך פאבים רועשים
ועד למועדוני ענק אקסקלוסיביים .באביב ובקיץ הולכים כולם להשתזף בחוף או סתם ללכת לאורך
הטיילת היפה )המכונה ' .('La Ramblaבכלל ,כולם פה באווירת ה") "Tranquilo"-רגוע" בספרדית(
ואתם רק צריכים להיכנס לראש המקומי ולהצטרף להמונים המעבירים את זמנם בשתיית מאטה )התה
מקומי המפורסם( מרגיעה באחד החופים .העיר מתהדרת במבנים מרשימים בסגנון הארט-דקו,

page 1 / 16

בשווקים ענקיים עם עבודות יד באיכות שעוד לא ראיתם בדרום אמריקה ,בפארקים גדולים ויפים ,ובחיי
תרבות עשירים .אוהבי הקניות ימצאו פה את מיטב האופנה הבינלאומית במחירים נוחים וחובבי
הכדורגל יוכלו להידבק קצת בשיגעון הלאומי ואפילו לבקר באיצטדיון בו התקיים המונדיאל הראשון.
אבל אין ספק שגולת הכותרת של מונטבידאו היא האוכל – כאן תוכלו לטעום מהבשר הטוב בעולם,
מסנדוויצ'ים בגדלים לא הגיוניים ,מריבת חלב שנחשבת טובה אפילו יותר מזו הארגנטינאית ומפיצות,
פסטות וגלידות שלא יביישו את איטליה )חלק גדול מהאוכלוסייה באורגוואי הם מהגרים איטלקים( .כן,
מונטבידאו נחשבת למקום עם איכות החיים הגבוהה ביותר באמריקה הלטינית ,ובהחלט אפשר להבין
למה .לכם רק נשאר להצטרף לחגיגה.

לישון
מרבית התרמילאים בוחרים לישון באיזור המרכז והעיר העתיקה ,שם היצע ההוסטלים הגדול ביותר
ומרכז חיי הלילה .אלה שמחפשים קצת יותר שקט ומיקום קרוב יותר לים ,יוכלו למצוא אותם בשכונה
היפהפוסיטוס )שאגב נקראת גם "שכונת היהודים" עקב כמות היהודים הגדולה שבה( ,שנמצאת רבע
שעה באוטובוס מהמרכז ושחוף הים שלה הוא הפופולארי ביותר בעיר.
 – Unplugged Hostelרשת השייכת לארגון  HIשלה שני הוסטלים בעיר – אחד בלב העיר העתיקה
והשני במרחק קצר מהים ,בשכונת פוסיטוס .שני ההוסטלים הומלצו על ידי מטיילים רבים ומושכים
אליהם צעירים מכל העולם בגלל האווירה הכיפית שהם ידועים בהם .המחיר לחדר משותף הוא 15
דולר .ראו גםכאן.
כתובתLuis de la Torra 930 :
אתר ההוסטל unpluggedhostel.com
 – Red Hostelהוסטל מהמפורסמים בעיר וברמה גבוהה ,שנמצא במיקום מצוין בדיוק במרכז ומלא
בצעירים מכל העולם שנותנים למקום אווירה מצויינת .זה המקום המומלץ ביותר לבליינים מביניכם -
הצוות ישמח להמליץ לכם על פאבים ומסיבות באיזור ,ולפחות פעם בשבוע יש מסיבה בהוסטל .בנוסף,
יש בהוסטל ארוחת בוקר גדולה )מוגשת עד  ,(!13:00אינטרנט חופשי ,ערסלים ורחבת גג מדליקה
שבה אפשר להיזרק ,וכן מטבח מאובזר .מחיר לחדר משותף –  15דולר.כתובת  :ברח' Jose San
פינת  .Chile de Santiagoראו גםכאן.
 – Hostel Ciudad Viejaהוסטל גדול ,הממוקם בלב העיר ונחשב ,בצדק ,לאחד ההוסטלים
המובילים במדינה .בהוסטל ,השייך לארגון  ,HIתמצאו את כל סוגי החדרים ,בר-מסעדה שאפשר
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להזמין בו ארוחות )אפילו על הגג!( ,סלון ומטבח גדולים בכל קומה ,השכרת אופניים וערבי אסאדו.
הצוות המצויין יחד עם המטיילים הרבים יוצרים אווירה נהדרת .מחיר לחדר משותף – 17
דולר.כתובת :רח'  1436 Ituzaingoפינת .Mayo de 25
 – Che Lagarto Montevideoהוסטל פופולארי במיקום ללא תחרות )פלאסה אינדפנדנסיה(.
במקום מגוון סוגי חדרים ,מטבח ,סלון לרשות האורחים ,ארוחת בוקר ואינטרנט חופשי .עם זאת ,חלק
מהמטיילים מתלוננים שלעיתים המקום לא מספיק נקי .מחיר לחדר משותף – החל מעשרה
דולר.כתובת: Plaza Independencia 713.
 – Palermo Art Hostelהוסטל חדש יחסית ונחמד ביותר ,הממוקם מטר מהים בשכונת פוסיטוס.
המקום נקי מאוד ומעוצב יפה )הבעלים חובב אומנות מושבע( והצוות אדיב ונכון לעזור .מחיר לחדר
משותף –  15דולר.כתובת : Gaboto 1010.

לאכול
אצל רבים מהמטיילים דווקא האוכל הוא הזיכרון הטוב ביותר מהביקור במונטבידאו – השילוב של
הבשר המצויין שבמדינה עם הכמות הגדולה של מהגרים מאיטליה וספרד יצרה כאן תרבות אוכל
עשירה ומגוונת ,שבעיני רבים נחשבת לטעימה ביותר ביבשת .מצורפות כאן מספר המלצות ,אבל אל
תהססו להיכנס לכל מקום שעושה לכם חשק – זאת משימה לא פשוטה למצוא מסעדה לא טובה
במונטבידאו .שומרי הכשרות קצת יתקשו כאן מאחר וכמעט כל המנות מגיעים גם עם גבינה ו"חמון"
)נקניק חזיר( ,גם אם הזמנתם משהו בשרי לכאורה כמו שניצל .לכן הקפידו להבהיר למלצר שאתם לא
רוצים גבינה וחזיר במנה )"סין קֵסו אי סין חמון"( .מחירי האוכל פה אומנם מעט יותר גבוהים מהמקובל
בבואנוס איירס ,אך הרמה והשפע של המנות לרוב בהתאם ,ואם תבואו להתפנק לא תצאו מאוכזבים.
 –El Mercado del Puertoבלא כל תחרות ,הסטייק הכי טוב שתאכלו בדרום אמריקה )לפרטים
ראו תחת אטרקציות(
 –Lo de Marcosהמקום בו תוכלו לטעום מה"צ'יביטו" המפורסם ,המאכל הלאומי עתיר הקלוריות.
הבעלים ,מרקוס ,ידוע כמי שהמציא את הצ'יביטו והרשת שלו )ישנם מספר סניפים הפרושים בעיר(
עדיין זוכה למוניטין כטובה ביותר בתחום .תבואו רעבים כי זו מנה ענקית .מחיר לצ'יביטו –  155פסו.
 – La Catedral de los Sanwichesבית המקדש לאוהבי הסנדווצ'ים .כאן תוכלו לאכול את כל
סוגי הסדווצ'ים שאתם יכולים לדמיין )ועוד כמה שאין סיכוי שהאמנתם שקיימים( .מומלץ במיוחד לנסות
את ה"מילאנסה אן דוס פאנס" – שניצל בקר ענקי בתוך שני סנדווצ'ים ,שלרוב מספיק לשני
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סועדים.כתובת :רחוב  Sarandiבעיר העתיקה.
 –El Gauchoמסעדה פשוטה ומשובחת ,המגישה את כל המגוון האפשרי של המטבח האורגוואי
ונמצאת ברחוב  18ביולי .פתרון מצויין לארוחת צהריים או להפסקת קפה באמצע יום שופניג עמוס.
מומלץ במיוחד לקחת את עסקיות הצהריים שבהן מקבלים מנה ראשונה ,עיקרית ,קינוח ושתייה
ב 200-פסו בלבד.
 –La pasivaרשת מסעדות ,הפרושות בכל העיר ,המתמחות באוכל עממי במחירים עממיים שגם
הולך טוב עם בירה .בתפריט – סנדוויצ'ים ,שניצלים ,נקניקיות ,צ'יפס והרבה מיונז .יש גם פיצות לא
רעות.

 – El Fogonמסעדה מצויינת במרכז העיר ,המתמחה בעיקר בבשרים על האש ומאכלי ים ,אך
מגישה גם מגוון עשיר של פסטות ומנות נוספות.כתובת: San José 1080
 – Paniniמסעדה איטלקית משובחת בלב העיר העתיקה .לא לפספס את הפסטות תוצרת
בית.כתובת: Bacacay 1339
 – La Vegetariaלמצוא אוכל צמחוני במונטבידאו זו לא משימה קלה בכלל .המסעדה הזו מתמחה
אך ורק באוכל צמחוני בשיטת המזנון החופשי .נמצאת בפינת הרחובות  LibertadוJulio 18De-
בפוסיטוס .ראו גםכאן.
 –Don Pepperoneרשת פיצריות פופולארית במחירים טובים.
 –Cantegrilכאמור ,בזכות המוני באיטלקים שהיגרו אליה ,הגלידה האורגוואית נחשבת לכזאת שלא
נופלת מהמקור האיטלקי .רשת הגלידה המשובחת הזאת היא מקום מצויין לבדוק בעצמכם.

מה לעשות בלילה
מוקד חיי הלילה והבילויים נמצא באיזור המרכז ובעיקר בעיר העתיקה ,שם תראו פאבים ומועדונים
מרוכזים בצפיפות ,בעיקר סביב הרחובותBacacay ,Mitreו .Sarandi-שימו לב ,שבדומה
לארגנטינה ,נהוג לצאת כאן מאוחר – הפאבים רק מתחילים להתמלא באיזור  ,00:00ולפני 2:00
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אתם תהיו די לבד במועדונים .מעבר לעיר העתיקה ,ישנו מקבץ לא רע של בארים מצויינים באיזור
פוסיטוס ,אך קחו בחשבון שהאוכלוסייה שם מעט מבוגרת ומבוססת יותר ,והמחירים והאווירה בהתאם.
בכל מקרה ,אל תוותרו על "שופ" )בירה מהחבית( של הבירה המקומית המצויינת "פטריסיה" ,שכל
אורגוואי שתשאלו יגיד לכם בלי למצמץ שהיא ,מבחינתו ,הבירה הכי טובה בעולם.
פאבים
 –Bar Fan Fanבר טנגו וותיק ומוכר בסצנת הלילה במונטבידאו ,הפועל ברצף כבר מתחילת המאה
שעברה .מדובר באחד המקומות הטובים ביותר בעיר לראות )ולשמוע( טנגו ,והעיצוב והאווירה
בהתאם .תבקשו לטעום מה ,Uvita-משקה שמוגש רק כאן והוא מעין ליקר ענבים .מופעי טנגו נערכים
כאן בערבי חמישי-שבת החל מ.00:30-
כתובת: Ciudadela 1229
טלפון: 2915 8005
 – Cabildoפאב מצויין בלב רחוב  Mitreהעמוס במבלים ,שהופך לדאנס בר עמוס חוגגים החל
מחצות בלילות הסופ"ש ,אז מגנים פה בעיקר קומביה ,ראגטונים ופופ.כתובת : Mitre 1367 esq.
Sarandí
 – La Barba Rojaפאב מצויין בלב שכונת פוסיטוס ,המתמלא עד אפס מקום כמעט כל ערב.
במקום מגישים מגוון ענק של משקאות )כולל ה'קלריקו' המקומי( ואוכל עד שעה מאוחרת.כתובת :
Luis Alberto de Herrera 1154 esq. Iturriaga
" – El Viejo Rinconהפינה הזקנה" הוא פאב מסעדה נעים ורגוע ,הממוקם באחד מהבתים
הראשונים שנבנו במונטבידאו .בסופי שבוע מנגנים כאן מוזיקה חיה.כתובת: Rincón 619
 – SHANNON IRISH PUBפאב אירי מצויין כמיטב המסורת .נמצא בלב איזור המסיבות שבעיר
העתיקה.כתובת: Bartolomé Mitre 1318
 – Café Misterioבית קפה-פאב נינוח ומקום מצויין להירגע בו אחרי יום שוטטות ארוך בעיר .אחד
מהמקומות האהובים ביותר על ה"מונטבידיאנוס" ,שמחפשים לשתות בירה של אחרי העבודה.כתובת :
Costa Rica 1700
מוזיקה חיה
 – El Tartamudo Caféהמקום הנינוח והנחמד הזה הוא כבר שנים המקום המוביל בעיר לראות
בו מופעי מוזיקה מקומית ,שמורכבת בעיקר מטנגו וקנדומבה ,אך גם ערבי ג'אז ורוק מדי פעם.כתובת:
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8 de Octubre 2543
 –Espacio Guambiaמקום חדש ומצויין ,הנותן במה ללהקות מקומיות ,לרוב בתחילת דרכן .תוכלו
ליהנות כאן ממוזיקה חיה בכל ימות השבוע.
מועדונים
 – W Loungeבלי ספק ,המועדון מספר אחת במונטבידאו ,המושך אליו את היפים והיפות ביותר.
במועדון ,בן שתי הקומות ,ישנן שלוש רחבות ריקודים עם כל סוגי המוזיקה ומרפסת גג פתוחה
המשקיפה על הים לנשום בה קצת עם אוויר.כתובת: Rambla Wilson and Requena.
 – Milenioעוד מועדון מוביל במונטבידאו ,שבו תמצאו מספר רחבות ,המנגנות סוגים שונים של
מוזיקה ומפוזרות בין שלוש קומותיו.כתובת :רח' .749 mayo de 25
 - La Casa de Bechoמועדון הטנגו והקנדומבה מספר אחת בעיר .חובה עבור כל מי שאוהב
מוזיקה לטינית .עדיף לבוא בסוף שבוע.כתובת: Nueva York 1415.
 – Club New Yorkמועדון גדול יחסית המושך אליו בעיקר אוכלוסייה יותר צעירה .מנגנים כאן את
כל סוגי המוזיקה.כתובת: Rambla República de México 5521

אטרקציות בעיר
העיר העתיקה ,העיקרי התרמילאים מתחם גם שהיא ,העתיקה העיר – )(La Ciudad VIeja
מורכבת מרחובות צרים ובניינים קולוניאליים מהמאות ה 18-וה ,19-שביניהם בתי קפה בוהמיינים,
חנויות ,מסעדות ,גלריות אומנות ודוכני עבודת יד .לב האיזור הוא , Bulevard Sarandiמדרחוב
שוקק וצבעוני שבליבו שוק ומזכיר מאוד את נחלת בנימין בת"א .הכניסה לעיר העתיקה היא ב"שער
העיר" ) ,(Ciudadela la de Puerta Laשריד אחרון שנשאר מהחומה שהקיפה את העיר בראשית
שנותיה ,הנמצאת בלב כיכר ) Independenciaראה בהמשך( .בתוך העיר העתיקה ישנם מספר
מוזיאונים ,שהבולטים שבהםמוזיאון התרבות האינדיאנית ,המוזיאון לאומנות דקורטיבית)הנמצא
בארמון "טרנקו" המרשים בזכות עצמו(" ,בית גאריבלדי " המוקדש כולו לעבודותיו של האומן
המפורסם ,וכמובןמוזיאון הקרנבל המצויין .עוד מבנה השווה ביקור הוא Banco de la Nacion
)בנק המדינה( ,הנמצא במבנה מרשים )הכניסה חופשית(.
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") El Mercado del Puertoהשוק של הנמל"( – בעיני רבים ,גולת הכותרת של העיר העתיקה
ושל מונטבידאו כולה .בסוף העיר העתיקה מחכה לכם מבנה ענק ובתוכו אין סוף "פאריז'ס" )רשתות
מנגל בשפת המקומיים( ,שעליהן נצלים נתחי בשר בגודל לא נתפס ,המיועדים להמוני התיירים ואנשי
העסקים המקומיים הבאים להשביע את רעבונם בבשר שנחשב לטוב ביותר בעולם .בדרך כלל ,נהוג
לקחת צ'וריסוס כמנה ראשונה ואז בשר כמנה עיקרית )ואל תוותרו על לגימה מהמשקה המקומי "מדיו
אי מדיו"!( .מומלץ גם לקנח באמפנדס ממולאים בריבת חלב בדוכן שביציאה .מדובר בבילוי יחסית
יקר ,אך שווה כל פסו .מחוץ למתחם השוק ישנו מדרחוב מקסים מלא בחנויות בוטיק ואומני
רחוב.כתובת  :רחוב  Piedrasבאיזור הסמוך לנמל .פרטים נוספיםכאן.
")La Plaza Independenciaכיכר העצמאות"( – הכיכר המרכזית בעיר ונקודת החיבור בין העיר
העתיקה ורחוב  18ביולי ,שהוא הרחוב הראשי )ראו בהמשך( .במרכזה ניצב פסלו של חוסה ארטיגס,
מוביל מלחמת העצמאות האורוגוואית ,ומתחתיו נמצא מוזוליאום מרשים בו קבורות עצמותיו של
הגיבור הלאומי .את הכיכר סובבים מבנים מרשימים וביניהם משרדי הממשלה האורוגוואית וכן פלאסיו
סלבו המרשים ,שבעבר היה הבניין הגבוה ביותר בדרום אמריקה ומפסגתו נשקף נוף מרשים על העיר
)הכניסה חופשית(.
רחוב  18ביולי –-הרחוב המרכזי של העיר שמרכיב ,יחד עם הרחובות שסביבו ,את המרכז העסקי-
סחרי של העיר .הרחוב מנקז אליו אלפי אנשים מדי יום ובו תוכלו למצוא מבחר אינסופי של חנויות
אופנה שבהן נמכרים הבגדים והנעליים האופנתיים ביותר ומגוון עצום של מסעדות מצויינות .זהו ,בלי
ספק ,המקום לראות ולהיראות בו .חובבי האדריכלות יוכלו להתרשם כאן ממבנים רבים שנבנו בסגנון
הארט-דקו ונשמרו במצב מצוין ומכיכרות יפות ובהן בתי קפה מסוגננים .סביב פלאסה מאטריס היפה
תמצאו דוכנים רבים למכירת כלי שתיית מאטה מעבודת יד וכן תוכלו גם להיכנס ל"שוק האומנים " (El
יפהפיים יד עבודת מוצרי ובו )גדולה חנות כמו יותר הנראה( סגור שוק Mercado de los Artesanos),
במחירים הוגנים .בפלאסה פאביני הנעימה תוכלו להיכנס ל –Subte -מתחם תצוגה תת קרקעי ובו
תערוכות אומנות מתחלפות )הכניסה חופשית(.
 –Teatro Solisאולם התיאטרון הראשי של מונטבידאו ,ואחד המובילים ביבשת ,הנמצא סמוך לכיכר
רוצה שאינו מי גם -2004.ב לאחרונה ושופץ -1856ב נחנך המרשים המבנה Independencia.
לראות הצגה ,יוכל להתרשם מהאולם המרכזי היפה והמוזיאון שמעליו באחד מהסיורים המודרכים )שני
עד שישי בין  10:00ל 16:00-בתשלום סמלי(.

 –La ramblaהטיילת המפורסמת של העיר המשתרעת לאורך  22ק"מ )נחשבת לטיילת החוף
הארוכה בעולם( ואחד ממוקדי המשיכה המרכזיים שלה .הטיילת רחבת הידיים עוברת דרך מספר
חופים יפים ,מועדוני שיט ומסעדות דגים יוקרתיות .בכל ימי השנה ,אך בעיקר בקיץ ,תוכלו לראות כאן
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המוני "מונטבידיאנוס" )הכינוי למקומיים( עושים ג'וגינג או סתם יוצאים לטיול שליו לאורך הטיילת תוך
כדי לגימת מאטה .האיזור היפה ביותר של הטיילת בין חוף "רמירז" וחוף "פוסיטוס" ,שכדי להגיע
אליהם פשוט לכו )או אפילו עדיף – שכרו אופניים( לאורך הטיילת לכיוון מזרח עד שתגיעו לאיזור.
חופים אלה הם גם חופים מעולים לרחצה ,במיוחד "פוסיטוס" .בלשון היבשה המפרידה בין שני החופשי
ישנו מגדלור שניתן לטפס אליו וליהנות מתצפית יפה על קו החוף .אבל אל תגבילו את עצמכם רק
לאיזור הזה ,יש עוד חופים יפים הרבה יותר .קחו את קו  64שיוצא מרחוב  18ביולי ונוסע לאורך קו
החוף ורדו באחד החופים המרוחקים יותר באיזור שכונת "קראחקו" היוקרתית.
וסבי Parque Rodoבתו – פארק גדול ויפה הסמוך למרכז ,שבחלקו האחד ישנה טירה ישנה
למרגלות אגם גדול ,ובחלקו השני )הסמוך יותר לים( ישנו אגם גדול נוסף הנשפך ממפל מרשים .מקום
נחמד להעביר אחה"צ נעים ורגוע על שפת האגם בין העצים .בסוף הפארק ,ממש צמוד לטיילת ,ישנה
גבעה קטנה עליה תוכלו לטפס ולזכות בנוף יפה של מונטבידאו והים .בנוסף ,בתחומי הפארק פועל
לונה פארק קטן )אם כי קצת מוזנח( .אפשר להגיע בהליכה לאורך הטיילת או לקחת אוטובוס מרח'
 18ביולי.
 – Palacio Lejislativoבית המחוקקים האורגוואי ,שנמצא בארמון ענק ומרשים .גם מבחוץ
המבנה הגדול והיפה מעורר התפעלות ,אך הפלא האמיתי נמצא בפנים – כל החלל הפנימי של
הארמון )כולל עמודי התקרה הענקיים( בנוי מעשרות סוגים שונים של אבני שיש מרהיבות ביופיו )אחד
ממשאבי הטבע הגדולים של אורגוואי( שעוצבו על ידי אומני השיש אורוגוואים ואיטלקים לכדי מראה
עוצר נשימה .מומלץ בחום לא לפספס .סיורים מודרכים נערכים פעמיים ביום ) 10:30ו (15:00-מימי
שישי עד שני בעלות של  70פסו.כתובת : Avenida de las Leyes s/n esq. Avda. Libertador Br.
General Lavalleja.
 – Torre antelמגדל תקשורת ענק ,שיראה לכם כאילו נלקח מניו-יורק .ישנם סיורים מודרכים
)ללא תשלום( לקומה ה 26-של המגדל ממנה נשקפת תצפית פנורמית מדהימה על כל מונטבידאו.
המגדל נמצא מרחק הליכה קצר מבית המחוקקים )ראה למעלה( ומומלץ לשלב את הביקור בשניהם
ביחד .מידע נוסףכאן.
כתובת: Guatemala 1075.
שעות הפתיחה :שני ,רביעי ושישי מ 15:30-עד  17:00ושלישי וחמישי מ 10:30-עד .12:00
כדורגל – בדיוק כמו בברזיל ובארגנטינה ,גם כאן הכדורגל הוא מזמן כבר ברמה של שיגעון לאומי.
בכל פארק ובכל חוף תראו אנשים בכל הגילאים משחקים בהתלהבות )מומלץ להצטרף למשחק רק
אם אתם ממש בטוחים ביכולות שלכם( .בנוסף ,אורגוואי אירחה את המונדיאל הראשון בהיסטוריה )בו
היא ,כמובן ,גם ניצחה( והאיצטדיון שבו שוחקו המשחקים ,Estadio Centenario,עדיין פעיל ,וניתן
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לשלב ביקור בו עם ביקור במוזיאון הכדורגלהמעניין שמתחתיו ומוקדש כולו למונדיאל הראשון
ולהיסטוריה המפוארת של הכדורגל האורגוואי .אם יוצא לכם ,מומלץ מאוד לא לפספס את אחד
המשחקים הגדולים ביבשת – הדרבי העירוני בין פניארול ונאסיונאל )הגרסה המקומית ליריבות בין
בוקה וריבר בארגנטינה(.

שכונות  Carrascoו – Gorda Punta-שכונת הפרברים היוקרתיות של העיר .מי שרוצה לברוח
קצת מהמולה של המרכז ,יוכל לשוטט להנאתו בין רחובות נעימים ומטופחים עם בתים וגינות שיגרמו
לכם לקנא וחופים יפים ושקטים .בנוסף ,אפשר לבקר בפלאסה וירחיליו ,היפה )(Plaza Virgilio
ממנה ישנה נקודת תצפית על קו החוף של העיר .במרכז המסחרי של  Carrascoנמצאת גם
גלידריית ,Las Delisiasהנחשבת לטובה ביותר באורוגוואי.
") -El Cerroההר"( – זהו ההר ,שעל פי האגדה על שמו קרויה העיר )"מונטבידאו" משמעו "אני-רואה
הר" בפורטוגזית( .מפסגתו שבגובה  135מטרים ,נשקף נוף יוצא מן הכלל על נמל מונטבידאו ועל
העיר כולה .כמו כן ,נמצאת בפסגהמצודת ארטיגס שנבנתה ב 1811-ובה שוכן גםמוזיאון
ההיסטוריה הצבאית .ניתן להגיע באוטובוס ,ועדיף שלא להסתובב יותר מדי בשכונה שלמרגלות ההר,
שנחשבת למעט מפוקפקת.
מירוצי סוסים – אורגוואי היא אחד המקומות המובילים במרוצי סוסים בעולם .חובבי הז'אנר ,ומי
שסתם רוצה להתנסות בחוויה ,יוכלו להגיע בימי ראשון להיפודרום ,הפעיל כבר משנת  ,1874ואפילו
להמר על הסוס המועדף עליהם .המרוצים מתקיימים לאורך כל השנה ,לרוב בסופי השבוע ,והכניסה
בדרך כלל חופשית.כתובת : José María Guerra 3540.

אטרקציות קרובות
אומנם מונטבידאו תראה לכם גדולה ורועשת ,אבל הרוב המכריע של שטח אורוגוואי הן ערבות דשא
אינסופיות שבהן גדל הבשר האיכותי של אורגוואי .העובדים בחוות הם ה"גאוצ'וס" המפורסמים,
הקאובויז של דרום אמריקה ,שמנהלים אורח חיים אחר לגמרי ממה שתראו במונטבידאו .בשנים
האחרונות יותר ויותר חוות פותחות את שעריהן למטיילים שרוצים קצת לטעות מחיי החווה ולראות
מקרוב את משטחי הדשא האינסופיים שמרכיבים את הנוף .החבילות לביקור בחוות נעות מטיול יום
קצר )בדרך כלל כולל אסאדו מפנק לארוחת הצהריים( ועד ללינה של מספר ימים עם ארוחות מלאות.
מדובר אומנם בעניין יחסית לא זול ,אך אלו שניסו זאת מעידים ,שמדובר בחוויה בלתי נשכחת ,בייחוד
לאלו מכם שאוהבים לרכב על סוסים .מגוון המחירים עצום ותלוי הרבה גם ברמת הלינה שמציעה
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החווה ,אך צפו לשלם  50דולר או יותר עבור סיור יומי והחל מ 200-דולר ללינה של שניים-שלושה
לילות .בכל מקרה ,מומלץ מאוד לעשות סקר שוק לפני שבוחרים )כאן תמצאו רשימה של חוות עם
שירותי תיירות .( www.turismodeluruguay.com:כדי לקרוא קצת על חוויות של מי שהיו בחווה,
לחצוכאן.
קולוניה דל סקרמנטו  -אתר התיירות מס'  1של אורוגוואי ,העיירה הקולוניאלית הציורית קולוניה דל
סקרמנטו ,נמצא כשעתיים וחצי נסיעה ממונטבידאו ורבים נוסעים בכדי לבקר כטיול יום במסגרת
הביקור בעיר .למידע נוסף ראו עמודקולוניה דל סקרמנטוב"עפתי" <<
פונטה דל אסטה  -אם אתם לא רוצים להסתפק בחופים של מונטבידאו ,במרחק שעה וחצי נסיעה
מכאן מחכים לכם החופים הזהובים והמפורסמים של "פונטה" ,עיירת הנופש היוקרתית של עשירי
דרום אמריקה והעולם ומקום שאסור לכם לפספס אם אתם באורוגוואי .למידע נוסף היכנסו
לעמודפונטה דל אסטהב"עפתי" <<

קניות ושווקים
בגדים  -במונטבידאו תמצאו מבחר ענק של חנויות אופנה עם בגדים של מיטב המעצבים בעולם ,וכל
אלו במחירים יחסית זולים לאלו שבארץ ובאיכות גבוהה )לא תצאו כאן את המותגים המוזייפים של פרו
ובוליביה( .לכן ,מטיילים רבים מנצלים את ההזדמנות ועושים במונטבידאו סיבוב שופינג .איזורי הקניות
הפופולאריים הם רחוב  18ביולי ההומה והעמוס בחנויות מעצבים וכן מספר קניונים גדולים ויפים,
שהמרכזיים שבהם הם "מונטבידאו שופינג" העצום ו"פונטה קאראטס" היפהפה ,שנבנה בתוך בית כלא
לשעבר.
שווקים – מומלץ לא לוותר על ביקור בשוק טריסטאן נאווחה על שמתפרש (Tristán Narvaja),
שבעה בלוקים במרכז העיר בכל יום ראשון .בשוק הפשפשים הזה תוכלו למצוא באמת הכל –
מבגדים ,דרך כלי שתיית מאטה מעוצבים ועד לעתיקות במחיר מצחיק .השוק ידוע במיוחד במוצרי
העור האיכותיים שניתן למצוא בו .למי שלא ייצא להיות בעיר ביום ראשון ,שוק יפה וססגוני לא פחות,
אם כי פחות גדול ,נקראויז'ה ויאריס ) (Villa Viarisוהוא פועל כל שלישי ושבת באיזור Parque
Rodo.

אירועים ומועדים
הקרנבל – הקרנבל של אורגוואי ,שזכה גם לכינוי הקרנבל הארוך בעולם ,נמשך מהחצי השני של
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ינואר ועד אמצע מרץ )לשם השוואה – הקרנבל בברזיל נמשך כ 4-6 -ימים( והוא נולד מהתקופה בה
מונטבידאו הייתה הנמל היחיד דרכו נכנסו עבדים אפריקאים .בשיאו ,במהלך מספר ימים באמצע
פברואר ,הקרנבל דומה לזה שבברזיל וכולל תהלוכות ריקודים גדולות לאורך רחוב'  18ביולי ומצעדים
לקצב ה"קנדומבה" המקפיץ )הגרסה המקומית לסמבה( ,שבהם נהוג שהלבנים צובעים את פניהם
בשחור בכדי להידמות לעבדים האפריקאים .אבל גם מחוץ לשיאו של הקרנבל ,מתקיימים אירועים
רבים ומופעים ,שרובם מתרכזים בתיאטרון הקיץ  Parque Rodo.שבאיזור (El Teatro de Verano),
אם אתם נמצאים בעיר בין ינואר למרץ ,שווה להתייעץ עם לשכת התיירות ולברר אילו אירועים
מתקיימים במהלך שהותכם בעיר.
חג המולד והשנה החדשה –  24-31בדצמבר .זוהי גם שיא עונת תיירות הקיץ באורוגוואי ואם אתם
מתכננים להגיע ,מומלץ מאוד להזמין מראש ולהתכונן גם לשלם יותר .בחג המולד העיר כולה
מתקשטת ועצי אשוח ענקיים מוארים מוצבים בכיכרות המרכזיות ,ובערב השנה החדשה המוני זיקוקים
ממלאים את השמיים והמסיבות פרועות במיוחד .עם זאת ,רבים מעדיפים להעביר את התקופה הזו
בעיירת הנופש פונטה דל אסטה הפרועה הרבה יותר )אך גם היקרה הרבה יותר(.
)La Rural del Pradoספטמבר( ו)Semana Qriolla -אפריל( – המגזר המוביל בכלכלת
אורגוואי הוא כמובן מגזר מגדלי הבקר והחקלאים ,הלא הם הגאוצ'וס המיתולוגיים .פעמיים בשנה הם
יוצאים מהחוות שלהם בכפר ומגיעים לעיר לכבוד האירועים הנ"ל ,שהם פסטיבלים גדולים הכוללים
תחרויות רודיאו ,אוכל טיפוסים ,מוזיקה והופעות חיות ,תחרויות יופי ומשקל לסוסים ,חזירים ופרות,
ובעיקר – הרבה גאוצ'וס בלבוש טיפוסי.
)Dias del Patrimonioספטמבר-אוקטובר( – ימים בהם כל המוזיאונים ,מבני הממשלה ,הכנסיות
והמבנים ההיסטוריים נפתחים חינם לקהל הרחב.

איך להגיע
מעבורת – דרך פופולארית מאוד להגיע מבואנוס איירסשב ארגנטינה למונטבידאו היא לחצות את
הנהר באמצעות מעבורות חברת ) Buquebusאתר אינטרנט ,(www.buquebus.com:היוצאות
מספר פעמים ביום מנמל בואנוס איירס וחזרה .ישנן שתי דרכים לחצות – אחת ישירה במעבורת מהירה
)שעה( והשניה ,הזולה יותר ,היא מעבורת איטית יותר לקולוניה דה סקרמנטו ומשם באוטובוס
למונטבידאו )בסך הכל כארבע שעות( .המחירים הם החל מ 180-פסו ארגנטינאי ,אך הם משתנים
מאוד בהתאם לעונה ,לנתיב המעבורת ולמחלקה בה אתם נוסעים .בכל מקרה ,מומלץ מאוד ,בעיקר
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בעונת הקיץ ,לא לחכות ברגע האחרון עם ההזמנה כי אחרת ישארו לכם רק כרטיסים יקרים במחלקה
ראשונה .אפשרות נוספת ,מעט זולה יותר ,היא להגיע במעבורת של חברת ) Cacciolaאתר
אינטרנט (cacciolaviajes.com:מטיגרה)פרבר של בואנוס איירס ,שניתן להגיע אליו ברכבת50 ,
דקות נסיעה( לכרמלו)שעתיים וחצי( ומשם באוטובוס ישיר למונטבידאו )ארבע שעות( .זאת אומנם
דרך ארוכה יותר ,אך יפה בהרבה ומאפשרת לכם הזדמנות להכיר את איזור הדלתא של טיגרה
המדהים ביופיו .המחיר הוא סביב  185פסו ארגנטינאי.
אוטובוס – טרמינל)-Tres Crucesבהצטלבות של  Artigasו (Italia .Av -הענק הוא הטרמינל הבין-
ירוני והבין-לאומי של מונטבידאו וממנו יוצאים אוטובוסים לכל היעדים בתוך אורוגוואי וכן אוטובוסים
ליעדים מרכזיים ביבשת .בין היתר ל:
קולוניה דל סקרמנטו– שעתיים וחצי.
פונטה דל אסטה– שעה וחצי.
כרמלו –  3-4שעות.
מינאס– שעתיים.
סלטו –  6שעות.
פייסנדו –  4.5-5שעות.
טקוארמבו–  4.5-5שעות.
פיריאפוליס -שעה וחצי.
לה פלומה –  5שעות.
קאבו פולוניו –  4.5שעות.
פונטה דל דיאבלו–  4.5שעות.
אל צ'וי –  5שעות.
בואנוס איירס (ארגנטינה( –  8שעות.
רוסאריו (ארגנטינה( –  8.5שעות.
קורדובה (ארגנטינה( –  14-15שעות.
סנטה פה )ארגנטינה( –  10שעות.
מנדוסה (ארגנטינה( –  21שעות.
פורטו אלגרה (ברזיל( –  12שעות.
פלוריאנאפוליס (ברזיל( –  18-20שעות.
קוריטיבה (ברזיל( –  23.5שעות.
סאו פאולו (ברזיל( –  30שעות.
אסונסיון )פרגוואי( –  21.5 – 18.5שעות.
סנטיאגו דה צ'ילה (צ'ילה( –  28שעות.
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מטוס – שדה התעופה הבינלאומי של אורוגוואי נמצא  20ק"מ מהעיר ויוצאות ממנו טיסות לכל
היעדים המרכזיים בדרום אמריקה וכן למספר יעדים באירופה וארה"ב .אוטובוס מ/אל העיר עולה 31
פסו )כשעה( ויוצא מטרמינל ) -Suburbanaו  .Roosvevelt(Rio Brancoמונית תעלה כ900-
פסו.

תחבורה מקומית
מונטבידאו מרושתת לחלוטין בקווי אוטובוס רבים ,שיאפשרו לכם להגיע מכל מקום לכל מקום ורובם
מגיעים בתדירות גבוהה .כרטיס עולה  18פסו )קצת פחות מדולר( .גם אם כמות הקווים העצומה
מבלבלת אתכם ,פשוט תשאלו את המקומיים איזה קו לקחת כדי להגיע ליעדכם ,כולם יעזרו לכם
בשמחה .בנוסף ,ישנה אפליקציה נחמדה )בספרדית( ,שתעזור לכם למצוא איזה קו אוטובוס יקח
אתכם ממקום למקום בעיר .www.montevideo.gub.uy:בעיר פועלות המון מוניות והן בטוחות
לחלוטין ,עם זאת ,הן יחסית יקרות .לא נהוג להשאיר טיפ לנהג.

מזג אויר
מזג האוויר במונטבידאו נוח ,אם כי גשם אפשרי גם בקיץ ,שבו גם עונת הרחצה .זוהי גם העונה
המומלצת לביקור בעיר )בין החודשים נובמבר-מרץ( ובמדינה בכלל .בחורף הטמפרטורה הממוצעת
היא  10מעלות ובקיץ  ,22אם כי בשיא הקיץ היא יכולה להגיע ל 30-מעלות ויותר.

נותני שירותים
לשכות תיירות – במונטבידאו תמצאו מספר לשכות תיירות ,שיספקו לכם מפה טובה של העיר
)בתוספת הסבר מפורט של מוקדי העניין השונים( ואם תצטרכו גם יפנו אתכם למקומות לינה
אפשריים .בנוסף ,אפשר גם להתייעץ איתם על דרכי הגעה למקומות שונים )מספרי קווים וכו'(.
מומלצת במיוחד היא לשכת התיירות בטרמינל האוטובוסים טרס קרוסס ,שבה ,מלבד המידע על
מונטבידאו ,יתנו לכם גם מידע מפורט ומפות מצויינות של כל שאר הערים והמקומות באורגוואי ומאוד
מאוד מומלץ להסתייע בהם בתכנון הטיול במדינה .רשימת מיקומי הלשכות:
 - Tres Cruces Termianalכתובת : Bvar. Artigas y Dr. Ferrer Serra.טלפון :
24097399
שדה התעופה  -כתובת : Camino Carrasco y Avda. de Las Américas.טלפון : 2604
038
משרד התיירות  -כתובת: Rambla 25 de Agosto de 1825 s/n esq. Yacaré
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מוזיאון הקרנבל  -כתובת : Rambla 25 de agosto de 1825 y Maciel.טלפון :
29168434
שגרירות ישראל באורוגוואי – כתובת : Bulevar Artigas 158.טלפון: 2-4004164/5/6 (598)+
קהילה יהודית – באורוגוואי יש קהילה יהודית גדולה ופעילה ,שגם רואה את עצמה מאוד מאוד
קשורה לישראל והאנשים בה ישמחו לעזור לכם ולהכיר אתכם:
בית חב"ד – בית החב"ד היחיד באורוגוואי שבראשות הרב שם-טוב )או "שן-טוב" בפי
המקומיים(.כתובת : Ave. Brasil 2704,טלפון : 2-709-3444.אתר
אינטרנט )בספרדית(.www.jabad.org.uy:
בית הילל – מרכז בילוי של הקהילה היהודית ,המיועד לצעירים ונמצא ליד שופינג פונטה
קראטאס המפורסם .יש חדר אינטרנט ,מועדון סנוקר ,חדר כושר ,מסעדה כשרה ואחת
לכמה זמן עורכים שם מסיבות .פרטים נוספיםכאן.
משטרת התיירים – כתובת : Uruguay 1667 esq. Minas,טלפון: 08008226
השכרת רכב – מטיילים רבים בוחרים לשכור רכב במונטבידאו ולטייל איתו במשך מספר ימים ברחבי
המדינה .לרוב ,זו אופציה בכלל לא רעה ,ואם אתם שלושה או יותר זה גם יצא פחות או יותר כמו
העלות של האוטובוסים ולפעמים אפילו זול יותר .בעיר פועלות אינספור חברות השכרת רכב ולרובן
סניפים במרכז העיר .עם זאת ,כמעט תמיד החברות הבינלאומיות יותר יקרות מהמקומיות ,ולכן שווה
לעשות סקר שוק לפני שבוחרים .אתר עם ריכוז גדול של חברות
השכרה.www.autosenuruguay.com:
חברות מומלצות -
 – Maurinio Sportחברה מקומית גדולה ומוכרת ,שמציעה את המחירים המשתלמים
ביותר ומגוון של רכבים )סביב ה 35-דולר ליום לרכב קטן( .מדובר בחברה אמינה והמחיר
כולל ביטוח ושירות תיקון והחלפת רכב בכל שטח אורוגוואי .יש להם סניף בקניון פורטונס
וברח'  Italia .Avמס' ,5108טלפון: 026142020-6138366
 – Multicarחברה גדולה נוספת ,שלה סניפים בכל ערי אורגוואי ,ושירות ביטוח וחילוץ בכל
המדינה.אתר אינטרנט.www.redmulticar.com :
משרדי חלפנות– יש רבים מאוד בכל רחבי העיר )בנוסף להיצע רחב של כספומטים( וברובם פחות או
יותר אותם שערים והם נחשבים אמינים .נסו להימנע מלהחליף בבנקים שבדרך כלל נותנים שער פחות
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טוב .רשת הסניפים  Gales Cambioמחליפה טרוולים ב 1%-בלבד .כמו-כן ,אם אתם יכולים להימנע
מזה ,עדיף להחליף כסף בעיר ולא בשדה התעופה או בנמל.
בית חולים – מטיילים מעדיפים בדרך כלל את בית החולים הפרטיHospital Britanicoבגלל
הרמה הגבוהה והאפשרות לראות רופא דובר אנגלית.

מה הכי לא כדאי בעיר
בדומה לבואנוס איירס ,גם כאן תעשיית מופעי הטנגו לתיירים פורחת .בהרבה הוסטלים ,מלונות
וסוכניות תיירים יציעו לכם כל מיני חבילות למופעי טנגו "אותנטיים" הכוללים ,בדרך כלל ,גם הסעה
וארוחת ערב ,ועל הדרך גובים מחיר מופקע .שווה להשקיע כמה דקות מאמץ ולברר בעצמכם על
מועדוני טנגו ומופעים ,לרוב אם תגיעו ותזמינו בעצמכם תהנו מאותה חוויה במחיר זול בהרבה.

בטיחות ואזהרות
מונטבידאו נחשבת לאחת הערים הבטוחות ביותר בדרום אמריקה ,וחוץ מפשיעה קלה )כייסים וכיוב'(
שתוכלו למצוא בכל עיר גדולה ,אין לכם ממה לחשוש בכל שעות היום והלילה .גם אם חלק מהרחובות
יראו לכם מוזנחים ,אתם עדיין יכולים להסתובב בהם בלי פחד  -ההזנחה היא פשוט תוצאה של מחסור
בתקציבים לשיפוץ ובניית בניינים חדשים .האיזור היחיד שלא מומלץ להסתובב בו הוא החלק המסחרי
של הנמל )להבדיל מהחלק התיירותי ,שאליו תגיעו עם תבואו במעבורת מארגנטינה( שהיו בו מספר
מקרי שוד בעבר.

קישורים רלוונטיים
אתר משרד התיירות האורוגוואי עם המון מידע מפורט על העיר ואורוגוואי
בכללwww.turismo.gub.uy:
אתר עיריית מונטבידאו ,שימושי בכדי להתעדכן על מופעים ואירועים בתקופה שאתם נמצאים
בהwww.montevideo.gub.uy:
האתר של טרמינל טרס קרוסס ובו כל היעדים ושעות היציאה
וההגעהwww.trescruces.com.uy:
לטיפים ומידע נוסף על העיר מונטבידאוwww.lametayel.co.il:
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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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