סרוק לקריאה בנייד

פונטה דל אסטה  -עפתי!  -המלצות על טיולי תרמילאים
איתי אמוזה  -מערכת אתר למטייל 18/06/2012 -
פונטה דל אסטה היא עיר הנופש היוקרתית ביותר בדרום אמריקה ואף אחת מהיוקרתיות ביותר
בעולם .לכאן מגיעים בכל שנה עשירים מכל העולם ,שבאים בכדי לבלות ולהיראות יחד עם הדוגמניות,
הסלבס ושאר בני המעמד העליון ,שמציפים את המקום בכל קיץ .לפניכם כל מה שצריך לדעת לפני
שמגיעים לפונטה דל אסטה

מבוא
פונטה דל אסטה)"נקודת המזרח"( ,הנחשבת לבירת הריביירה האורגוואית ,היא עיר הנופש
היוקרתית ביותר בדרום אמריקה ואחת מהיוקרתיות ביותר בעולם .המקום מרכז אליו כל שנה את כל
עשירי דרום אמריקה וכן עשירים מכל קצוות תבל ,שבאים בכדי לבלות בעיר הנוצצת ולהיראות יחד עם
הדוגמניות ,הסלבס ושאר בני המעמד העליון שמציפים את המקום בכל קיץ .את היאכטות המפוארות
של העשירים ביותר תוכלו לראות עוגנות בנמל ואת רכבי הפאר שלהם תוכלו לראות חונים לאורך
הטיילת או בחניה של הקזינו היוקרתי ביותר בדרום אמריקה שבמלון "קונרד" המפורסם.
פונטה דל אסטה )או בקיצור "פונטה"( היא לשון יבשה שחוצצת בין נהר "לה פלאטה" והאוקיינוס
האטלנטי ומתאפיינת בחופים מגוונים ועוצרי נשימה שכל המי ומי של דרום אמריקה והעולם באים
לרחוץ ולהשתזף בהם .בלילה נתפתחת כאן סצנת המסיבות והמועדונים הפרועה והתוססת ,שבה
חוגגים לעיתים קרובות עד  8-9בבוקר שלמחרת ונחשבת לאחת מהטובות ביותר בדרום אמריקה .זה
המקום להיות בו בקיץ אם אתם רוצים להיות בעניינים ,בייחוד בשיא העונה שבין סוף דצמבר לאמצעסוף ינואר ,אז נערכת בעיר תערוכת דוגמנות ענקית ואירועים רבים אחרים .קחו בחשבון שמדובר
באחד המקומות היקרים ביותר שתמצאו בדרום אמריקה ,אבל תמורת מעט יותר כסף תוכלו גם אתם
להתחכך בעשירון העליון.
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לישון  /לא לישון
פונטה ,כאמור ,היא אחד המקומות היקרים ביותר לשהות בו בדרום אמריקה ולכן רוב התרמילאים
מרשים לעצמם לעצור כאן רק ליומיים-שלושה ואז ממשיכים הלאה לחופים הזולים והעממיים יותר של
לה פלומה ופונטה דל דיאבלו .ובכל זאת ,עדיין יש כאן היצע הוסטלים לא רע שבכל זאת יאפשר לכם
לקחת חלק בחגיגה בלי להישאר עם חור גדול מדי בכיס .רוב ההוסטלים מרוכזים באזור המכונה "לה
באררה דה מאלדונאדו" ,או בקיצור "לה באררה" ,שם גם מרוכזים רוב הבארים והמועדונים.
 – Hostel 1949אחד ההוסטלים המובילים במדינה ,עם מיקום מצוין קרוב לתחנת האוטובוס ולים.
בנוסף לחדרים המצויינים ,המטבח המאובזר וחדר הסלון והטלוויזיה ,פועל כאן פאב שאליו באים רוב
המטיילים באיזור )גם מי שלא ישן בהוסטל( בכדי לשתות קצת לפני לפני שהם מתפזרים למסיבות .כמוכן משכירים כאן אופניים ,קטנועים וציוד גלישה .ארוחת הבוקר כלולה במחיר )החל מ 20-דולר
ללילה(.כתובת :רחוב  Baupersו.Focas Las -
 – Backpakers de la Barraעוד מוסד וותיק ומוכר בלב שכונת "לה באררה" .ההוסטל ברמה
גבוהה מאוד ומלבד השירותים הרגילים יש בו גם באר מגניב ובריכת שחייה .האווירה פה היא של
מסיבה שלא נגמרת והמקום מיועד למי שבא לעשות חיים .המחיר עם זאת ,לא זול בכלל  -סביב ה30-
דולר ללילה.כתובת: Calle 9, #2306, El tesoro.
 – ISA Hostelהוסטל חדש ומדליק  5דקות הליכה מהתחנת אוטובוסים .ההוסטל ,עם סלון כיפי
וחצר גדולה ,הוא כולו באווירה יותר פשוטה ורגועה משאר מה שיהיה לכם בפונטה דל אסטה.
אפשרות מצויינת למי שרוצה לשלם מחירים קצת יותר שפיים ועדיין להנות מכל היתרון של להיות
במרכז .החל מ 17-דולר.כתובת: Calle 24 Route 10 stop 44.
 – Hostel F&Fעוד אפשרות במחיר סביר יחסית בלב פונטה )למי שאין כוח לקחת אוטובוס לים(.
ההוסטל נמצא בבניין בן שלוש קומות ויש לו חצר גדולה ברביקיו ,בריכה ,השכרת אופניים ואופנועים
ואפילו שיעורי גלישה .החל מ 15-דולר ללילה.כתובת: Stop 6 Playa Brava, Carlos Vaz Ferreira
St.
יעקב האוס – המוסד הישראלי בפונטה .כאן תמצאו בעלים חביב ודובר עברית ,אווירה חמה
ומשפחתית ואפילו מטבח כשר .בשבתות ובחגים מארגנים כאן גם ארוחות משותפות .המחירים הם
החל מ 10-דולר ללילה.כתובתJavier de Viena y Los Alpes, Parada 7 Playa mansa. :
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לאכול
רוב המסעדות בפונטה דל אסטה הן מסעדות יוקרה שמגישות מנות גורמה ולכן ,חוץ מלהתפנק פעם
אחת או פעמיים ,רוב התרמילאים מעדיפים לבשל לעצמם בהוסטל או לאכול במקומות פשוטים יותר,
כמו למשל באיזור "לה בארה" ,שם אפשר למצוא מסעדות במחירים שפויים יותר.
 –Asado Y Milongaמסעדת בשרים שזכתה להמלצות רבות ממטיילים בזכות הבשר המשובח
והשירות המצויין .גם המחירים סבירים למדי .כתובת .2 .Pda Artigas.Av y Lenzina -
 –PINK Restaurant YOOביסטרו עם מנות מצויינות במחירים שפויים )יחסית(y Roosevelt Av .
Parada 8.
 –Lo de Charlieמסעדת שף משובחת המתמחה בעיקר במאכלי ים )הפאייה מצויינת( .המקום יקר,
ומיועד למי שמחפש להתפנק .שווה להזמין מקום מראש וזכרו להגיע לבושים בהתאם12th 819 .
- 042/444-183.טל Street.
מדיאלונס קאליאנטס– המאפייה מספר  1בפונטה דל אסטה .כאן תוכלו להינות ממגוון רחב של
מאפים מתוקים יחד עם כוס קפה טובה.center shopping Barra La de Palmas .
 –Lo de Marcosכן כן ,מותג הצ'יביטו המפורסם ממונטבידאו פתח סניף גם כאן .המחיר לצ'יביטו –
 170פסו.

מה לעשות בלילה
חיי הלילה של פונטה דל אסטה הם שם דבר בקרב המטיילים ,ובצדק .כאן נערכות המסיבות הכי
אופנתיות ,עם האנשים הכי יפים והדי.ג'ייס הכי מפורסמים .ואם יהיה לכם קצת מזל אולי אפילו תתקלו
באיזה סלב מקומי ,דוגמנית או שחקן כדורגל מוכר .מוקד חיי הלילה הוא באיזור " "Barra Laשם
מרוכזים רוב הפאבים והמועדונים .בנוסף ,נערכות מדי פעם מסיבות חוף מצויינות .קחו בחשבון שהכל
כאן מאוחר – ארוחת ערב אוכלים בד"כ באזור  ,22:00פאבים מתחילים להמלא באיזור ,00:00
והמסיבות רק מתחילות באיזור  2-3בבוקר ונמשכות עד ל 8-9 -בבוקר ,אז כולם הולכים לאכול ארוחת
בוקר והולכים לישון.
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פאבים -
 –Mobi Dickפאב גדול ופופולארי שמגיעים אליו בעיקר תיירים זרים .במקום מנגנים כמעט
תמיד מוזיקה חיה והאווירה מצויינת650 Artigas Rambla .
 –Compani Barפאב אירי נחמד עם אווירה ביתית ומוזיקה חיה בסופ"שים ובשיא העונה.
גם האוכל כאן מומלץ בחום.Gaviotas Las – 29 Calle .
 –Alma Resto-Barפאב צ'ילאאוט מדליק עם אווירה מצויינת ומחירים סבירים .יש כאן
אפילו בריכה עם ספות וכיסאות ים שיתנו לכם תחושה מצויינת של חופשה .עם זאת ,המקום
מעט רחוק מהמרכז .בין רחוב  brisas Lasורחוב .suspiros Los
הפאב ב –1949 -הפאב שבהוסטל המפורסם מתמלא כל ערב בהמוני תרמילאים שבאים
לשתות ולהכיר אנשים מכל העולם לפני המסיבה של הלילה .המחירים זולים יחסית.
 –Tequilaהפאב הכי אופנתי )נכון לעכשיו( ב"לה באררה" .עיצוב מדליק ,אווירה שמחה
והרבה אנשים יפים .קחו בחשבון שהמקום יוקרתי מאוד )דוגמניות על כמו נעמי קמבל תועדו
כמי שהגיעו לכאן( ואם לא תתלבשו בהתאם לא יכניסו אתכם .כתובת.11 Calle :
מועדונים -
סצנת המועדונים והמסיבות בפונטה דל אסטה דינאמית מאוד וכל שנה מקום אחר נחשב למקום החם
והפופולארי .רוב המועדונים פתוחים רק בעונת הקיץ ולכן כל שנה צצים מועדונים חדשים או שסתם
מועדונים פותחים כל עונה עם שם חדש .הכי טוב זה להתעדכן מה קורה כשאתם שם )אל תדאגו – הם
עושים מאמצים לא קטנים לפרסם את עצמם( .צפו לשלם מחירי כניסה גבוהים ביחס למה שהתרגלתם
בדרום אמריקה ,בעיקר בין אמצע דצמבר ואמצע ינואר .עם זאת ,בכל זאת ישנם מספר מקומות
מובילים:
 –La Plageנחשב לאחד המועדונים הוותיקים בפונטה וככזה שפתוח כל שנה .היתרון הגדול
שלו שהוא על שפת הים ומראה הזריחה באמצע המסיבה היא משהו שלא תשכחו .כתובת:
Rambla Batlle Parada 12.
 –Sohoאחד המועדונים האהובים בעיר ,ומהבודדים שממוקם במרכז ולא באיזור "לה
באררה" .במועדון  2קומות ומספר רחבות בהם מנגנים את כל סוגי המוזיקה .המיקום – מול
למועדון היאכטות.
 –Crobar Punta del Esteהסניף המקומי של רשת המועדונים המפורסמת .המקום הכי
פופולארי בשנים האחרונות ב"לה באררה" .כתובת.Urquiza Camino :

אטרקציות בעיר
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חופים– הסיבה העיקרית להגיע לפונטה דל אסטה .מגוון החופים בפונטה ובסביבה גדול מאוד
והפעילות המרכזית היא לדלג מחוף לחוף .לשון היבשה של פונטה דל אסטה חוצצת בין האוקיינוס
האטלאנטי ונהר לה פלאטה ולכן יש לעיר שני איזורי חופים – " "Braba Playaשהיא החוף הסוער
והגלי של האוקיינוס ,ו) "Mansa Playa"-ה"חוף הרגוע"( שבצד של הנהר והוא רגוע הרבה יותר ועם
מים מעט יותר חמימים .בשניהם יש חופים מצויינים ,כשהפופולארי ביניהם הוא חוף "ביקיני" שבאיזור
"לה באררה" ,אליו מגיעים הרבה מפורסמים ,עשירים ודוגמניות.
הטיילת– הטיילת היפה של פונטה מושלמת להליכה נעימה .היא לא ארוכה במיוחד והנוף אל עבר
המים והחופים מדהים ביופיו .עם זאת ,הנוף לכיוון ההפוך – של העיר – יפה לא פחות וזאת הזמנות
מצויינת להתרשם מהפאר הרב של העיר ולהסתכל על מכוניות היוקרה הרבות שנוסעות לאורך הטיילת
או חונות ליד הים .אל תפספסו את המקטע שבו הטיילת עוברת ליד הנמל – איפה עוד תהיה לכם
הזדמנות לראות מקרוב יאכטות כמו של רומן אברמוביץ' ,שאקירה ושאר עשירי תבל?
"היד"בפסל מדובר ").דדוס לוס"( "האצבעות" גם שנקרא ,העיר של רשמי הלא הסמל – )(La mano
מרשים של יד אדם ענקית שיוצאת מהחול .הבדיחה אומרת שמי שלא הצטלם עם האצבעות לא
באמת היה בפונטה .את הפסל תמצאו לאורך "פלאשה בראבה" סמוך לרחוב הראשי.
פעילויות ספורט ימי– חובבי הספורט הימי ימצאו כאן את כל מבוקשם – "בפלשה מאנסה" חסרת
הגלים תוכלו לרכב על אופנוע הים ,לעשות בננה ,לסוע בסירת פדלים ועוד מגוון גדול של פעילויות,
ואילו החופים היותר סוערים של "פלאשה בראבה" מצויינים לגלישת גלים ולקייט-סרפינג.
איסלה גוריטי– אי קטן ופראי למול חופי "פלאשה מאנסה" שהוגדר כשמורת טבע ולכן אין עליו מבנים
או תשתיות כלשהן .עם זאת ,האי פתוח למבקרים וניתן להגיע אליו בשייט מהנמל הודות לעובדה שיש
בו נמל טבעי שמאפשר עגינה .באי יש חופים מצויינים ורבים נוסעים אליו בכדי לגוון קצת את חווית
הבטן-גב ולהכיר חופים חדשים.
איסלה דה לוס לובוס– אי הנמצא  8ק"מ מחופי פונטה ובו נמצאת מושבת כלבי הים הגדולה ביותר
בחצי הכדור הדרומי .בכדי לבקר באי ולהסתובב בין המוני כלבי הים ,וכן לעלות למגדלור שבלב האי
ולהשקיף חזרה על פונטה ,צריך לצאת בסיור מאורגן עם מעבורת שיוצאת מהנמל פעם-פעמיים ביום
במהלך העונה ובסופי שבוע בלבד מחוץ לעונה ) 35-40דולר( .הסיור אורך כשעתיים.
המגדלור מזה בשונה .מטר  45של לגובה ומתנשא באורוגוואי שנבנה הראשון המגדלור – )"("El Faro
שבקולוניה ,למגדלור של פונטה ,שנמצא במרכזה של כיכר הסמוכה לים ברח'  ,Febrero de 2זה לא
ניתן להיכנס.
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מוזיאון הים – מוזיאון גדול המציג מגוון רחב של מעל  5000מיצגים בנושאים שונים הקשורים לים
ולאיזור .המוזיאון מחולק למתחמים שונים שבהם תוכלו להתרשם משלדים ומאובנים של יונקים ימיים,
מאיזור שלם המוקדש לצדפות בגדלים וצבעים מדהימים ,במתחם המציג את ההיסטוריה של ערי החוף
באיזור ואגדות שונות וכן איזור שלם המוקדש לפיראטים .פתרון מצויין ליום גשום .המוזיאון ממוקם
באיזור "לה באררה" .לאתר המוזיאון www.museodelmar.com.uy-

אטרקציות קרובות
פונטה באז'נה)"נקודת הליוויתן"(  -לשון יבשה הנמצאת מספר קילומטרים מערבה מפונטה דל
אסטה .ניתן להגיע עם הרכב או עם אוטובוס עד לקצה לשון היבשה ממנה נשקף נוף יפה על קו
החוף של אורגוואי ועל פונטה דל אסטה .הנק' זכתה לשמה כיוון שמפעם לפעם ניתן לראות ממנה
ליווייתנים )אם יש לכם סבלנות ,ומזל כמובן( .בנוסף ,תוכלו למצוא שם את "קאסה פואבלו" ,בית
משוגע וחסר פינות שבנה האומן קרלוס פאס וילרו .הבית עצמו הוא מראה ייחודי ובתוכו פועלת גלריה
לאומנות מודרנית )הכניסה בתשלום( ובית קפה בוטיק קטן ממנו נשקף נוף נפלא.
חוסה איגנאסיו– כפר דייגים קטן וציורי הנמצא כ 18-ק"מ מזרחית לפונטה דל אסטה .המקום הוא
מוקד המשיכה החדש לעשירים שרוצים לבקר בפונטה אבל לברוח מהמולת המרכז והחלו בונים שם
את וילות הנופש החדשות שלהם .המקום ,שזכה לקו חוף שקט ויפה ,שווה ביקור למי שרוצה קצת
לברוח מהחופים העמוסים והרועשים של פונטה ולזכות בקצת שלווה .במקום ישנן גם מספר מסעדות
יוקרה שמתמחות בדגים.
הגנים הבוטניים  – Lussich Arbroetoהגנים הבוטניים של פונטה דל אסטה ,שנפתחו כבר
ב 1896-ונחשבים לאחת מהסיבות שהפכו את פונטה למוקד משיכה לתיירים ,נחשבים מהטובים
בעולם .המבקרים בגנים יוכלו לחזות במגוון עצום של מיני צמחים טרופיים ואקזוטיים .הכניסה בתשלום
וניתן להגיע באוטובוס.
הפארק הזואולוגי "מדינה"– פארק נחמד הסמוך לעיר ונמצא בעיירה סן קרלוס ,ובו מגוון גדול של
בעלי חיים .רוב בעלי החיים מאורוגוואי ,אך תוכלו למצוא כאן גם בעלי חיים אפריקאים כמו אריות,
קופים וכיוב' .היתרון הגדול של הפארק הוא שהוא רחב ידיים ולכן יש בו גם נופים יפים וצמחייה מגוונת
שממש נותן תחושה שצופים בחיות בטבע .אין לכאן שירות אוטובוסים סדיר ,לכן נסו לברר פרטים
בלשכת התיירות.

קניות ושווקים

page 6 / 9

אין הרבה חנויות אופנה בפונטה דל אסטה ,ואלו שכן יש כמובן מאוד יקרות .את הקניות שווה לכם
לשמור למונטבידאו .עם זאת ,בתקופת הקיץ פועל לאורך הרחוב הראשי ) (Grolero .Avשוק אומנים
יפה מאוד) .אם כי גם בתחום זה מונטבידאו משתלמת יותר(.

איך להגיע ותחבורה מקומית
אוטובוס– הטרמינל של פונטה דל אסטה נמצא בכניסה ללשון היבשה ומגיעים אליו אוטובוסים
מיעדים שונים באורגוואי ,אך בעיקר כאלו שנוסעים מ/אל מונטבידאו לאורך החוף .בנוסף ,בשיא
העונה מגיעים לכן אוטובוסים ישירים מערים שונות בברזיל ובארגנטינה .התחנה נמצאת ברחוב Riso
פינת .Artigas
בין היתר –
מונטבידאו – כשעתיים ) 170פסו(.
קולוניה דל סקרמנטו –  4שעות )לרוב כולל החלפת אוטובוס במונטבידאו –  400פסו(
פיריאפוליס  50 -דקות ) 70פסו(
לה פלומה – כשעתיים
קאבו פולוניו –  3שעות
פונטה דל דיאבלו –  3.5שעות
אל צ'וי –  4שעות
בואנוס איירס )ארגנטינה( – 10שעות ) 250פסו ארגנטינאי(
רוסאריו )ארגנטינה( –  10שעות ) 375פסו ארגנטינאי(
פורטו אלגרי )ברזיל( –  10שעות
פלוריאנאפוליס )ברזיל( –  16-17שעות
קוריטיבה )ברזיל( –  21-22שעות
סאו פאולו )ברזיל( –  28שעות
מטוס– מספר ק"מ מהעיר ישנו שדה התעופה הבינלאומי של פונטה דל אסטה .אין לכאן כמעט טיסות
סדירות ,אך בעונת התיירות יש לכאן מגוון רחב של טיסות צ'ארטר מיעדים מרכזיים רבים ביבשת,
ובראשם בואנוס איירס וסאו פאולו .המחירים )כצפוי( לא זולים ביחס להגעה באוטובוס או במעבורת,
אך כמו תמיד עם טיסות צ'ארטר ניתן למצוא דילים לא רעים של הרגע האחרון לאלו מכם שגמישים
בתאריכים.
מעבורת– רבים משתמשים בשירות המעבורות מבואנוס איירס המאפשר לחצות את נהר "לה פלאטה"
למונטבידאו או לקולוניה דל סקרמנטו ומשם ממשיכים באוטובוס לפונטה דל אסטה .לפרטים נוספים
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ראו תחת "מונטבידאו" ו"-קולוניה".
תחבורה מקומית –
בעיר ישנם מספר קווי אוטובוס המחברים את לשון היבשה לשאר החופים והכפרים באיזור ,וכן מחברים
את פונטה דל אסטה לאחותה הגדולה הסמוכה – העיר מלדונאדו .בכדי לקבל את נתיבי הקווים
והשעות בררו בלשכת התיירות או בטרמינל האוטובוסים .בנוסף ,צעירים רבים נוהגים לתפוס כאן
טרמפים לאורך קו החוף בכדי להגיע לחופים שאינם במרחק הליכה – אומנם תמיד יש בזה סיכון ,אך
כאן זה נחשב מקובל ובטוח.

מזג אויר
הקיץ הוא עונת הרחצה והזמן הטוב ביותר לבקר בעיר כשהשמש חזקה והמים חמימים .עם זאת ,גשם
יכול להיות כאן בכל יום בשנה ,אם כי בקיץ זה נדיר יותר .בסתיו ובחורף הטמפרטורות מתונות יחסית
) 10-15מעלות( ,אך המים קרים והחופים נטושים והעיר נטושה כמעט לחלוטין.

אירועים ומועדים
בתקופת שיא העונה )בין אמצע-סוף דצמבר ועד הקרנבל בפברואר( כמעט תמיד קורה כאן משהו.
לפעמים זאת וועידת עסקים ענקית ,לפעמים זאת הופעה של כוכב בינלאומי ,לפעמים אירוע ספורט
יוקרתי ולפעמים פסטיבל גדול .אירוע השיא הוא תצוגת האופנה המפורסמת שמתרחשת במהלך ינואר
בהשתתפות מיטב הדוגמניות בעולם .כיוון שאין לאירועים האלה תאריכים קבועים ,הכי כדאי זה פשוט
לברר בלשכת התיירות עם הגעתכם מה קורה בזמן שהותכם בעיר.

נותני שירותים
לשכות המידע לתיירים– כאן יתנו לכם מפה טובה של מרכז פונטה דל אסטה והאיזור ,וכן ישמחו
לתת לכם את התאריכים העדכניים של הפעילויות השונות בעיר .כמו כן ,זה המקום להתייעץ בו איזה
קווי אוטובוס פנימיים אתם צריכים לקחת בכדי להגיע ליעדכם .ישנן  2לשכות – אחת בכיכר ,Artigas
והשניה עם הכניסה ללשון היבשה בחיבור בין הטיילת ורחוב .Inzaurraga
משרדי חלפנות– בעיר יש משרדי חלפנות רבים ובהרבה מקומות גם ניתן לשלם ישירות במבט זר
)תמיד בדולר ובאירו ,וכמעט תמיד גם בפסו ארגנטינאי ובריאל ברזילאי( .עם זאת ,תעריפי החלפנות
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פה מופקעים ,ולכן עדיף ,אם אתם יכולים ,להחליף לפני הגעתכם לכאן או למשוך באחד מהכספומטים
הרבים שבעיר.

בטיחות ואזהרות
מקור המשיכה הכל כך גדול של פונטה דל אסטה עבור עשירי העולם ,ובייחוד דרום אמריקה ,הוא
שזהו אחד המקומות היחידים ביבשת ,שבהם הם יכולים להסתובב בביטחון עם המכוניות הכי יוקרתיות
והתכשיטים הכי נוצצים שהם מחביאים בבית רוב השנה .בקיצור ,מדובר באחד המקומות הכי בטוחים
שתמצאו ביבשת והדבר המרכזי שתצטרכו להיזהר ממנו כאן זה מכת שמש.

קישורים רלוונטיים
אתר מעולה באנגלית עם כל המידע שרק תרצו על פונטה דל אסטה
www.vivapunta.com/en/index.html-

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

afty.lametayel.co.il
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