סרוק לקריאה בנייד

פיריאפוליס  -עפתי  -המלצות על טיולי תרמילאים
איתי אמוזה  -מערכת אתר למטייל 12/06/2012 -
עיירת הנופש השלווה פיריאפוליס נמצאת בחופי הריביירה של אורוגואי .זהו יעד תיירות פופולארי,
בעיקר בקרב משפחות מקומיות ,שמגיעות על מנת ליהנות מהחופים היפים ומפעילויות הספורט הימי
ולטייל בהרים שמקיפים אותה ,ובראשם הר סן אנטוניו ,ממנו נשקפת תצפית מרהיבה על האיזור.

מבוא
פיריאפוליס וסביבה האורוגוואית הריביירה לחופי השוכנת ,ורגועה יפה נופש עיירת היא )(Piriapolis
הרים .העיירה ,שנבנתה בתחילת המאה הקודמת על ידי היזם פרנסיסקו פיריה תוכננה להיות מה שהיא
היום פונטה דל אסטה – עיר הנופש המובילה בדרום אמריקה ,ובשנותיה הראשונות היא אכן הייתה כזו.
בשנים אלו נבנו בה תשתיות תיירות מפוארות ובהן טיילת יפה ,מלון וקזינו ,שנחשבו לטובים מסוגם .עם
זאת ,עם השנים ,עברה הבכורה לפונטה דל אסטה והיום ,פיריאפוליס היא בעיקר תחליף זול יותר
ורגוע יותר ל"פונטה" ,והיא מושכת אליה בעיקר משפחות מקומיות וארגנטינאיות .אל תתבלבלו –
אומנם אין לה את הפאר וההדר של פונטה דל אסטה ,אבל החופים מדהימים ביופיים ,טיפוס על
ההרים סביב מספק נקודות תצפית מהיפות במדינה ואפילו יש כאן חיי לילה לא רעים בכלל .ואם בכל
זאת בא לכם להרגיש קצת אבק כוכבים ,פונטה דל אסטה נמצאת מרחק נסיעת אוטובוס קצרה מכאן.

לישון
מרבית התיירים בפיריאפוליס הם משפחות בחופשה ולכן עיקר ההיצע כאן הוא של מלונות ודירות
להשכרה ממושכת .עם זאת ,בכל זאת יש כאן מספר אפשרויות לכאלו שבאים לכאן למספר ימים -
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 –Albergue Antón Grassiהוסטל פופולארי למדי ,השייך לארגון  HIוהמתמלא בעיקר
בתרמילאים אורוגוואים וארגנטינאים בעונה ולכן ,בתקופת הקיץ יכול להיות שלא יהיה כאן מקום פנוי.
מקום נחמד לפגוש בו מקומיים .מחיר לחדר משותף –  17דולר.
כתובת: Simón del Pino 1106/36.
אתר אינטרנטwww.hostelpiriapolis.com :
 –Piriápolis Fútbol Club Campingאתר קמפינג מרווח עם מתקני ספורט רבים ,המיועד
בעיקר עבור משפחות הבאות להעביר את הקיץ בעיירה .היתרון הגדול הוא המיקום הקרוב לים והמים
החמים במקלחות .מחיר –  100פסו לאדם ללילה.
כתובת: Misiones y Niza
טלפון: +598 (43) 1032
 – Chacra Piedra Moraאתר קמפינג קרוב לים ,שגולת הכותרת שלו הן קאבאניאס )הגרסה
הדרום אמריקאים לצימרים( נחמדות לזוג או לארבעה .ממוקם למרגלות הר סן-אנטוניו ב37 Ruta-
.רבים ספורט ומתקני שחייה בריכת ישנה במקום km 4.טלפון: +59804324057
 – Sunseaviews Propertyחברת נדל"ן ,המשכירה דירות לתקופות קצרות או ממושכות
בפיריאפוליס בבניין "ריברה" שנמצא ממש על הטיילת עם נוף מדהים לים .המחירים מאוד משתנים
בהתאם להיצע הדירות ולעונה .הבניין ממוקם על הטיילת ליד "הוטל ארחנטינו" והמשרד שלהם נמצא
בקומת הקרקע .ניתן גם לברר זמינות ומחירים בטלפון )גם באנגלית(.טלפון : 0059899518663.

לאכול
 –Iguanas Cafeביסטרו-בר מצויין עם מנות טעימות ומגוונות .תמצאו כאן משהו לכל טעם
ובמחירים הוגנים .גם הקפה כאן משובח .ממוקם על הטיילת ליד "הוטל ארחנטינו" וצמוד
למקדונלד'ס.
 – Parrilla Los Tilosמסעדת בשרים בטווח המחירים הזול ,שנותנת תמורה טובה למחיר ,עם מגוון
גדול של בשרים ותפריט "אכול כפי יכולתך" .מומלץ בחום למי שרוצה ארוחה טובה במחיר
סביר.כתובת: Manuel Freire esq. Rbla de los Argentinos.
 –Buffet Angeloteמקום שכבר הפך למוסד בפיריאפוליס .גלידריה משובחת ממש במרכז הטיילת,
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המציעה "אכול כפי יכולתך" של גלידות .דרך נהדרת להעביר אחר צהריים חם ואז לחזור לים.
 – Trattoria da Pieroמסעדה משובחת ממש על הים ,המתאפיינת באווירה שקטה ונעימה ושירות
מצויין .המטבח כאן מגוון ,אך הדגים מומלצים במיוחד .זה לא המקום הכי זול לאכול בו ,אך ביחס
לרמה ,המחירים הוגנים.כתובת: Playa San Francisco.
מאכלי ים במרינה– חובבי הדגים ופירות הים יוכלו למצוא את מבוקשם באחד מהמקומות הפשוטים
שבמרינה ,שבהם מסעדות פועלים מוכרות את הדגים הטריים של אותו הבוקר.

מה לעשות בלילה
כמו שאר הדברים ,בפיריאפוליס גם חיי הלילה כאן עונתיים בלבד ,ומחוץ לעונת הקיץ לא קורה כאן
יותר מדי .עם זאת ,בשיא העונה מתמלאת העיר בצעירים מקומיים רבים ,שמכניסים אווירה צעירה
ותוססת לחיי הלילה בעיר ,שמתאימה למי שרוצה קצת לבלות עם המקומיים .ובכל זאת ,זאת ממש לא
פונטה דל אסטה  -חיי הלילה פה רגועים הרבה יותר ,ובעיקר יותר עממיים ופחות נוצצים )וכך גם
המחירים( .מוקד חיי הלילה הוא הטיילת ,שלאורכה נפתחים ברים ומעודוני סנוקר רבים ,שאחד
המובילים שבהם הוא ה . Iguanas-סצנת המועדונים פעילה בעיקר בסופי השבוע ,כשהבולטים
שבהם הם Vertigoו .La Rinconada-בנוסף ,רבים הולכים לנסות את מזלם בקזינו המפואר במלון
"הוטל ארחנטינו" ,הכניסה פתוחה לכולם ,רק זכרו להתלבש בהתאם.

אטרקציות בעיר
חופים – עם קו חוף המתפרש על פני  25ק"מ אפשרויות לא חסרות כאן .החוף המרכזי וההומה
מכולם ,הוא החוף שלאורך הטיילת שמסתיים בהר סן-אנטוניו המרשים .כמו-כן ,במרחק קצר מחוץ
לעיירה תמצאו את ") Playa Hermosaהחוף היפה"( ,חוף רגוע ובתולי ,שיש בו גם מגוון פעילויות
ספורט ימי .חוף פופולארי נוסף הואחוף סן-פרנסיסקוהסוער יותר ,אליו באים גולשים ולפעמים אפילו
ניתן לראות מכאן לוויתנים השוחים קרוב לחוף .לחופים אלה ניתן להגיע באוטובוס היוצא מהטרמינל.
טיילת – הטיילת היפה היא המרכז הפעיל של העיירה ובמהלך הקיץ תוכלו לראות כאן פעילות לאורך
כל שעות היממה .הטיילת לא מאוד ארוכה והנוף הנשקף ממנה על החוף ועל הר סן-אנטוניו שווה טיול
קצר ורגוע לאורכה ,בייחוד בזמן השקיעה .בקצה הטיילת )לכיוון מונטבידאו( תוכלו להתרשם מהמלון
"הוטל ארחנטינו" המפואר שנבנה עם הקמת העיירה ובשעתו היה אחד מהמפוארים ביבשת .המלון
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עדיין פעיל ויש בו גם מסעדה וקזינו ומומלץ בחום להיכנס לכוס קפה או סתם כדי להתרשם מהעיצוב
הפנימי שעדיין שומר על פאר באווירה של פעם.
תצפית מהר סן-אנטוניו – הר סן-אנטוניו נמצא על הים בקצה הטיילת .מפסגת ההר נשקף נוף עוצר
נשימה של כל קו החוף של פיריאפוליס ושל ההרים הירוקים סביב לה ,כולל ההר המפורסם "פאן דה
אסוכר" )ראו בהמשך( .אם תתאמצו ,אפשר אפילו לראות את בנייני פונטה דל אסטה באופק .לפסגת
ההר ,שבה פועלים גם קיוסק ומסעדה קטנים ,ניתן להגיע בנסיעה קצרה ברכב או מונית ,אם כי ,בלי
ספק ,הדרך המהנה ביותר היא באמצעות רכבל כיסאות ,היוצא ממרגלות ההר עד לפסגה ) 70פסו(.
טירת פיריה– אל תפספסו ביקור בביתו המפואר של מייסד העיירה ,היזם פרנסיסקו פיריה .הבית פתוח
לסיורים )בררו מראש בלשכת התיירות או בטלפון  ,(23268043בהם תוכלו להתרשם
מהארכיטקטורה המיוחדת של הבניין ומהעושר הרב שבפנים .הטירה נמצאת כארבעה ק"מ צפונית
למרכז העיירה ,לאורך כביש ) 37אם אין לכם רכב ,צריך לקחת מונית או לחילופין לקחת אוטובוס
פנימי מהטרמינל שנוסע לכיוון  Azucar de Panולבקש מהנהג שיוריד אתכם ליד הטירה( .הכניסה
חופשית.
סיור הצלת דגה בפונטה קולורדה – ארגון  Rescate SOSהינו ארגון ,המפעיל באיזור פיריאפוליס
תוכנית להצלת הדגה המקומית .ניתן לערוך כאן סיורים מודרכים בתשלום סמלי של כמה דולרים.
הארגון נמצא על קו המים בפונטה קולורדה ,שבקצה המזרחי של הטיילת.
לה קסקדה – פארק עירוני חביב ,הממוקם בפאתי העיירה ובו מדשאות יפות עם מקומות לעשות
אסאדו ופיקניק ,ובמרכזו מפל מלאכותי ואגם גדול ובו מיני ציפורים שונות .בפארק עצמו תמצאו
קיוסקים ,בית קפה ,פיצריה ומסעדה ,אבל המקום מומלץ במיוחד בשעות הערב ,אז פועל כאן פאב
שמנגנים בו מוזיקה חיה .ניתן להגיע במונית או בנסיעה של מספר דקות  -כדי להגיע ,סעו צפונה
לאורך רחוב  Artigasעד שתחצו גשר ותגיעו לכביש מספר  3ואז תראו את הפארק .הכניסה חופשית.

אטרקציות קרובות
סרו פאן דה אסוכר– ההר ,שנמצא עשרה ק"מ צפונית לפיריאפוליס ,הוא השלישי בגובהו באורוגוואי
)לא לדאוג ,מדובר בסך הכל ב 493-מטרים( והוא אחד ממוקדי המשיכה העיקריים של פיריאפוליס,
המושך אליו אלפי מבקרים בשנה .למרגלות ההר פועל פארק זואולוגי יפה בין שבעה אגמים וצמחיה
עשירה וסביבם תוכלו לראות ניאנדו ,קפיקברות ,צבאים ובעלי חיים נוספים .מהפארק מתחיל גם
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מסלול ההליכה הפופולארי לפסגת ההר ,שכוללת טיפוס תלול למדי של כשעתיים ,שמצדיק את
המאמץ בזכות נופים עוצרי נשימה שלא כדאי לפספס .בפסגת ההר ישנו צלב ענק וחלול ומומלץ בחום
לא לפחד מהרוחות החזקות ולטפס במדרגות אל פסגת הצלב ולהתרשם מהנוף .הכניסה לפארק
ולפסגת ההר חופשית.
פונטה דל אסטה ופונטה באז'נה– שני היעדים התיירותיים הללו )ליותר פירוט ראה תחת "פונטה דל
אסטה"( נמצאים במרחק של  45-50דקות נסיעה באוטובוס ואף פחות ברכב וחלק מהמטיילים ,שלא
רוצים )או לא יכולים להרשות לעצמם( לישון בפונטה דל אסטה ,בוחרים להגיע לכאן בטיול יום .בחלק
מהמלונות יציעו לכם טיולים מאורגנים ,אך אלה עולים פי שלושה או פי ארבעה ממחירו של האוטובוס
ואין להם ערך מוסף ,במיוחד כאשר בתקופת שיא העונה יוצא לשם אוטובוס מהטרמינל כמעט כל
שעה.

איך להגיע ותחבורה מקומית
פיריאפוליס נמצאת על הקו שבין פונטה דל אסטה ומונטבידאו ,ולכן ישנו מספר גדול של אוטובוסים
שעוברים בין יעדים אלה מדי יום ועוצרים בדרך בפיריאפוליס .למונטבידאו זו נסיעה של שעה וחצי
) 117פסו( ולפונטה דל אסטה זו נסיעה בת  50דקות ) 70פסו( .בנוסף ,ניתן להגיע מכאן למינאס
)שעה ורבע 82 ,פסו(.
באשר לתחבורה מקומית – מתחנת האוטובוסים יוצא קו ,שעובר בין החופים השונים ,וכן ישנו קו אשר
יקח אתכם ל .Azucar de Pan-תחנת האוטובוס ממוקמת שלושה רחובות מהטיילת ,ברחוב
- Niza.ו Missiones

מזג אויר
מזג האוויר כאן זהה לזה שבפונטה דל אסטה – בחורף המקום שומם וריק ובקיץ הטמפרטורות עולות
והחופים מתמלאים ,אם כי יתכנו פה ושם ימים גשומים.

נותני שירותים
לשכת התיירות המטופחת של פיריאפוליס נמצאת על הטיילת הראשית )לא תוכלו לפספס את השלט
הגדול( .כאן יתנו לכם מפה נוחה של העיירה עם פירוט של כל החופים והאטרקציות ,וכן עוד מפה של
האיזור סביב העיירה ופירוט של דרכי הגעה למוקדי עניין בסביבה.טלפון : +59844325055
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בטיחות ואזהרות
פיריאפוליס ,כמו שאר אורוגוואי ,בטוחה למדי ,ואתם יכולים להסתובב בה ללא דאגה בכל שעות היום
והלילה.

קישורים רלוונטיים
אתר התיירות הרשמי של עיירת פיריאפוליס )בספרדית( www.piriapolistotal.com-
עוד אתר מצויין עם כל מה שאתם צריכים לדעת )בספרדית( www.piriapolis.com-

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

afty.lametayel.co.il
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