סרוק לקריאה בנייד

מינאס  -עפתי!  -המלצות על טיולי תרמילאים
איתי אמוזה  -מערכת אתר למטייל 18/06/2012 -
מינאס ממוקמת כ 120-ק"מ ממונטבידאו ,בירת אורוגוואי .העיר שוכנת בין הרים ירוקים ומרשימים
והטבע סביבה מושך אליו תיירים רבים .במינאס תוכלו לשלב בין טיול בטבע ,עם אווירת פסטיבלים
שמחה ,ביקור באתרים שונים ומעניינים ועוד!

מבוא
מינאסהיא עיר קטנה ומנומנמת בין שרשראות הרים ירוקים מרשימים ,כ 120-ק"מ ממונטבידאו.
מינאס כשלעצמה ,אף שיש בה פארקים נעימים ובמרכזה ניצבת כיכר מרשימה ,אינה מרתקת במיוחד,
והטבע סביבה הוא המושך לכאן את התיירים .בזכות שרשראות ההרים סביב ,מינאס היא יעד אידאלי
לאוהבי הטבע והטיולים ,ומהפסגות השונות שסביבה תוכלו לחזות במרחבי הטבע העצומים והלא
מוישבים של אורגוואי ,שבהם תמיד יש שפע של נחלים ,אגמים וכרי דשא מוריקים .גם במינאס ,כמו
ביתר ערי הספר של אורגוואי ,החיים הם בקצב אחר ממה שהתרגלתם .הכל רגוע יותר וזהו בהחלט
יעד מצויין לתפוס בו קצת שלווה בטבע .עם זאת ,במספר מועדים במהלך השנה מתקיימים בעיר
פסטיבלים גדולים ,המושכים אליהם עשרות אלפי אנשים הממלאים את הרחובות והאתרים השונים
ומאפשרים לכם לשלב בין אתרי טבע יפים לאווירת פסטיבל שמחה ושוקקת.

לישון
היצע מקומות הלינה במינאס מוגבל למדי ותאלצו לבחור בין חדר במלון לבין אתר קמפינג ,שבהם,
לרוב ,ניתן גם לישון בבקתות )קאבאניאס( .בדרך כלל ,מחירן מעט זול יותר מאשר חדר במלון בעיר:
פוסדה ורדון  -פוסדה כפרית ונעימה ,הממוקמת סמוך לתחנת האוטובוס ולכיכר המרכזית .מקום
שקט וחביב במחיר סביר למדי הכולל גם ארוחת בוקר .יש כאן חדרים ליחידים ולזוג ובמקום אף
פועלת מסעדה מצויינת .מחיר לאדם  490 -פסו ללילה.כתובתWashington Beltran 715. :
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מלון  -Minas Plazaמלון  3כוכבים הממוקם בכיכר המרכזית .המלון נקי ומטופח והמחיר כולל
ארוחת בוקר גדולה ושימוש בבריכה של המלון.
מחיר 700 :פסו לאדם ללילה
כתובתRoosevelt 639 :
קמפינג פארק ארקטיה -בפארק שלמרגלות ההר )ראה בהמשך( פועל אתר קמפינג ,לגדות הנחל.
מקום נחמד למדי ,שבו תמצאו חלקות דשא מוצלות ,מקומות לעשות אסאדו ומים חמים במקלחת.
ניתן לישון גם בבקתות.
מחיר :לאדם באוהל  100פסו
טלפון4442-9796 :

לאכול
המסעדה בפוסדה ורדון  -כאמור ,מסעדה מצויינת המגישה מנות מושקעות וטעימות ,במחירים
הוגנים .מומלץ במיוחד להזמין את מנת היום .במקום יש תנור לבנים בו אופים לחם ביתי ומכינים
פיצות.
כתובתW. Beltrán 715,T :
טלפון(598) 4442 4563 :
 -Confitería Irisarriקונדיטוריה ,בית קפה ומסעדה מצוינת ,שמגישים בה בין היתר מיני מאפים,
שוקלדים ומתוקים אחרים תוצרת בית.
כתובתTreinta y Tres 618 esq. 25 de Mayo :
טלפון4442-2038 :
 -Parrillada Ki-Joiaפאריז'דה )מסעדת בשרים( ותיקה ופופולארית בעיר.
כתובתDomingo Pérez 483 entre Treinta y Tres y Roosevelt :
טלפון4442-7795 :

page 2 / 7

מה לעשות בלילה
מינאס ,כמו שאר עיירות הספר באורוגוואי ,מנומנמת למדי .פאבים שכונתיים קטנים תוכלו למצוא
באיזור כיכר "ליברטד".

אטרקציות בעיר
 -Plaza Libertadזוהי הכיכר המרכזית המרשימה ,בלב העיר .מדובר בכיכר ענקית ומושקעת
המעוטרת בעצי דקל ובגנים יפים .בליבה מזרקה ואנדרטה לזכרו של חואן לווז'חה ,אחד מגיבורי
העצמאות של אורוגוואי והאדם שעל שמו קרוי המחוז ,שמינאס היא בירתו.
פארק ארגטיגס  -פארק קטן ונעים ,שבליבו הר ארגטיגס ,המתנשא לגובה של  215מטרים .פסגת
ההר מתהדרת ,בנוסף לנוף היפה של מינאס והסביבה ,גם בפסלו של הגיבור הלאומי חוסה ארטיגס
על סוסו ,המתנשא לגובה  18מטרים ונחשב לפסל הסוס הגדול ביותר בעולם.הוראות הגעה:הכניסה
לפארק היא בהצטלבות הרחובות  Instrucciones .Avו) Belloni-יש כאן גם תחנת אוטובוס(.
הכניסה חופשית.
 -Parque Rodoפארק יפה ורחב ידיים בסופו של הרחוב הראשי בעיר ) .(Valera .Avבנוסף
למדשאות המטופחות והעצים המשרים אווירה נעימה ,תמצאו בפארק אגם נחמד וכן גן זואולוגי קטן.
הכניסה חופשית.
פארק פאביני  -פארק צר וארוך ,לאורכו של נהר "סן פרנסיסקו" ,שלגדתו הצפונית יושבת מינאס.
הזדמנות מצויינת לשתות מאטה ולהירגע לשפת הנחל.הוראות הגעה :הפארק הוא לאורך רחוב
.חופשית הכניסה Rambla Ester More.

אטרקציות קרובות
 -El Salto del penitenteשמורת טבע יפה' שבמרכזה מפל באורך  60מטרים ומסביבה הרים
וגבעות ירוקות .הביקור במפל שווה בזכות עצמו ,אך גולת הכותרת היא הדרך אל הפארק שעוברת
בנופים הרריים מדהימים ודרך חוות בקר ציוריות .בנוסף למפל ,תוכלו למצוא כאן חנות מזכרות
ועבודות יד וכן מסעדה המשקיפה על המפל .כמו כן ,מהמפל יוצא מסלול הליכה של כשעה ,המוביל
לשלוש לגונות ,ואף ניתן לעשות כאן טיול רכיבה על סוסים .לאלה מכם שירצו להעביר לילה בשמורה,
יוכלו לעשות קמפינג או לישון ברפוחיו )בתשלום( .השמורה נמצאת  16ק"מ ממינאס והדרך היחידה
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להגיע אליה היא באמצעות רכב ,אם כי מדי פעם ,בעונת התיירות או בתקופות של פסטיבלים ,יוצאים
אליה אוטובוסים .לכן ,מומלץ לברר כבר עם הגעתכם למינאס .בכדי להגיע יש לנסוע על כביש ,8
היוצא מהעיר מזרחה והמשיכו עד שתראו פניה ימינה לדרך עפר ,המסומנת בשלט עם שם המקום.
מחיר הכניסה לשמורה 20 :פסו
אתר אינטרנטwww.saltodelpenitente.com :
" - El Cerro de la Virgenהר הבתולה" ,המכונה גם "הר ורדון" ,נמצא שישה ק"מ ממערב
למינאס וזכה לשמו בזכות פסלה של הבתולה מריה שבפסגתו .מסלול תלול שאורך קצת פחות
משעה ,מוביל מחניית הרכבים שלמרגלות ההר ועד לפסגה ,ממנה תזכו לנוף מדהים של ההרים
והנהרות שסביב מינאס .לעיתים ,בעיקר סביב מועדי תפילה ,יש לכאן אוטובוסים ממינאס ,ולכן
במקרים רבים ההגעה היא באמצעות רכב בלבד.הוראות הגעה :סעו מערבה בכביש  12עד אשר
תראו משמאלכם את הפניה לחניה שלמרגלות ההר .הכניסה חופשית.
 - Villa Serranaכפר קטן ומלא שלווה ,הנמצא  25ק"מ ממינאס 80 .תושבי הכפר מפוזרים בשטח
לא קטן ,בבתי חווה מיוחדים וציוריים ,בין דרכי עפר מאובקות .בלב הכפר ישנו אגם גדול ויפה ,שעל
גדותיו בנו פארק נחמד )הכניסה חופשית( ובקצהו סכר .ההגעה לכפר אף היא ברכב בלבד ,דרך כביש
 8לכיוון מזרח )אותו כביש שמגיע לשמורה( ,עד אשר תראו שלט עם פניה ימינה ,עם שמו של הכפר.
כמו כן ,כפריים רבים מציעים אירוח בבית פסטוראלי בכפר ,מחירים החל מ 700-פסו ללילה בבקתה
לזוג.לפרטים נוספים )גם באנגלית( ומפת הכפר.www.villaserrana.info :
 -Cerro Arequitaהר נוסף בעל חזות מרשימה ,הנמצא  10ק"מ ממינאס .סביב ההר ישנו יער
גדול ומשדאות מוריקות ,כאשר נחל יפה זורם לידו .מבקרים רבים באים לכאן בכדי לסייר במערת
העטלפים הענקית ,שבמרגלות ההר וכן לטייל בסביבתו .ישנו שירות אוטובוסים לא סדיר לפארק ובכדי
להגיע ברכב יש להמשיך עם הכביש שיוצא מ Flores General .Av-לכיוון צפון ,עד שתראו שילוט
לאתר מימינכם .הכניסה חופשית.
פארק סאלוס  -מרכז מבקרים גדול של מותג המים המינראליים האורגוואי " ,"Salusהנמצא בלב
פארק ירוק ויפה .במסגרת הביקור תבקרו ב"מעיין הפומה" ,ממנו בוקעים המים ותחזו בתהליך העברת
המים לבקבוקים .במקום פועלת גם מסעדה נחמדה .אוטובוסים ממינאס לפארק יוצאים בתדירות
גבוהה ) 20פסו(.
הוראות הגעה) :למונטבידאו הכביש על( Ruta 8 / Km 109.5
אתר אינטרנטwww.salusunica.com.uy :

page 4 / 7

סיור במכרות נטושים -סיור חווייתי במיוחד במכרות זהב נטושים ,שהם ,ומכרות רבים נוספים ,היו
פעילים כאן לפני מאה שנה ויותר ,אשר העניקו לעיר את שמה )"מינאס" בספרדית זה מכרות(.
בסיורים המודרכים לוקחים אתכם לאורך מאות מטרים של המחילות והמעברים התת-קרקעיים בעומק
ההר .את הסיור צריך לארגן באמצעות אחת מחברות הטיולים שבמינאס .ניתן לקבל בלשכת התיירות
את רשימת החברות המוסמכות והכתובות שלהן.

אירועים ומועדים
פסטיבל " -"Lavalleja de Semana Laפסטיבל גדול הנערך מדי שנה ,בחציו השני של חודש
אוקטובר ומושך אליו צעירים מכל רחבי המדינה .במסגרת הפסטיבל ,שנמשך תשעה ימים ,נערכים
שלל אירועים בפארק ארטיגס שבעיר ,וביניהם הופעות של להקות מפורסמות מאורגוואי וארגנטינה,
המושכות קהל רב.
פסטיבל " - "Minas y Abrilפסטיבל שנערך מדי שנה בחודש אפריל וכולו חגיגת הוקרה לאיכרים
ולחוואים של המחוז .במסגרת הפסטיבל ,תוכלו לראות תחרויות רודיאו ,רכיבה על סוסים ,הובלת בקר
ובעיקר ,הרבה הרבה גאוצ'וס .ואל תשכחו להביא לאסו...
)"הבתולה יום"(  -El Dia de la Virgenבתאריך  19באפריל ,מדי שנה ,מתמלאת העיר באלפי
צליינים ,העולים לרגל מכל רחבי המדינה ,לפסגת הר הבתולה )ראה למעלה( ,לכבוד מריה הקדושה.
אם אין לכם עניין ספציפי בצליינות ייתכן ופסטיבל זה לא כל כך יעניין אתכם ,רק נסו להימנע מלהגיע
לעיר בתקופה זו ,כיוון שתתקשו מאוד למצוא מקומות לינה פנויים וכרטיסי אוטובוס.

איך להגיע ותחבורה מקומית
אוטובוסים למונטבידאו יוצאים בתדירות גבוהה )שעה וחצי-שעתיים 188 ,פסו( .בנוסף ,יוצאים מכאן
אוטובוסים לכיוון פיריאפוליס )שעה ורבע 82 ,פסו( ,משם תוכלו להמשיך לכיוון פונטה דל אסטה
והגבול עם ברזיל .כמו כן ,ניתן להמשיך מכאן ליעדים נוספים בצפון אורגוואי ,אם כי במקרים רבים
עדיף לחזור קודם למונטבידאו ואז להחליף אוטובוס .התחבורה המקומית יעילה יחסית ועוברת במוקדי
העניין בעיר ,אם כי כמעט לכולם אפשר להגיע ברגל .עם זאת ,קיימת תחבורה ציבורית לא סדירה
לחלק גדול מאתרים שסביב מינאס ולכן מומלץ בחום להתייעץ עם לשכת התיירות ,לאילו מקומות ניתן
להגיע באוטובוס ולאילו לא.הוראות הגעה-:הטרמינל נמצא בצומת הרחובות  Tres y Treintaו-
arandi.
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מזג אויר
כמו בשאר אורגוואי ,גם במינאס ,מזג האוויר נוח יחסית ,ולהבדיל מהרבה מקומות אחרים באורגוואי,
בהחלט ניתן לבקר כאן גם בחורף ,כאשר הטמפרטורות נעות בין  10-15מעלות צלזיוס ,אם כי ,כמובן,
יש סיכוי רב יותר להיתקל ביום גשום .בקיץ הטמפרטורות נעות ,לרוב ,סביב  25מעלות.

המלצת זהב
כמו שוודאי כבר הבנתם ,מוקדי המשיכה הגדולים ביותר של מינאס נמצאים דווקא מחוצה לה ,ולרבים
מהם קשה עד בלתי אפשרי להגיע בתחבורה ציבורית .לכן ,זאת הזדמנות מצויינת לשכור רכב.
במונטבידאו לרוב זה יהיה פשוט יותר ,אך אפשרי גם במינאס .תוכלו לצאת ולהכיר מעט את אזור
הספר הארוגוואי יוצא הדופן ,בו תוכלו להינות מנופים שונים של חוות בקר רחבות ידיים ,כרי דשא
ירוקים ,אגמים ונחלים בכמות שיגרמו לכל ישראלי לקנא.

נותני שירותים
לשכת התיירות -נמצאת בטרמינל האוטובוסים ושם תוכלו לקבל מפה מצויינת של העיר וכן מפה של
האזור ,בליווי הסברי הגעה מפורטים .בנוסף ,ברשותם מידע על האוטובוסים השונים באזור וכן על
מקומות הלינה האפשריים.
 -Turismo Aventuraחברה מקומית המוציאה קבוצות לפעילויות ספורט אתגרי .דרכה תוכלו
לצאת לטיולי אופניים בהרים מסביב או לשלב את הביקור במכרות הנטושים עם סנפלינג.

בטיחות ואזהרות
מינאס ,כמו שאר אורגוואי ,בטוחה לחלוטין ביום ובלילה.

קישורים רלוונטיים
פירוט )בספרדית( אודות מוקדי עניין בעיר וקובץ עם מפת רחובות בתחתית העמוד:
www.turismodeluruguay.com/espanol
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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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