סרוק לקריאה בנייד

טקווראמבו  -עפתי!  -המלצות על טיולי תרמילאים
איתי אמוזה  -מערכת אתר למטייל 12/06/2012 -
הגעתם לטקווראמבו? ברוכים הבאים לממלכת הגאוצ'וס ,הלא הם הבוקרים המהוללים של דרום
אמריקה .אומנם תרבות הגאוצ'וס נפוצה מאוד בכל אורגוואי וגם בארגנטינה ,אך כאן גם במאה ה21-
היא עדיין התרבות השלטת ,וכשתלכו ברחוב לא תוכלו לפספס את העובדה שאתם היחידים שלא
הולכים עם מגפי עור ,חולצת עבודה משובצת וכובע הגאוצ'וס הטיפוסי .אתם תפגשו כאן סוג שונה של
אנשים  -פשוטים ,נחמדים ורגועים מאוד ששום דבר לא באמת בוער להם .לפניכם כל מה שחשוב
לדעת על טקווראמבו

מבוא
העירטקוארמבו ,שנוסדה כבר ב ,1832-היא בירתו של מחוז בעל אותו השם בו גרים פחות
מ 100,000-אישבשטח השווה בגודלו לכל מדינת ישראל ולכן ,כמו שאתם בוודאי מתארים לעצמכם,
הפרות והדשא הם מה שמרכיב כאן את הנוף .אף שיש כאן לא מעט מקומות יפים ,אין כאן אתרי טבע
עוצרי נשימה והתיירים שבאים לכאן מגיעים בעיקר בשביל החוויה התרבותית האותנטית )איפה עוד
תוכלו לעמוד בתור לסופר מאחורי בוקר מזוקן ש"החנה" את הסוס שלו בכניסה( והשלווה האינסופית
של המקום כמו גם בשביל לבקר במקום הולדתו של גדול זמרי הטנגו בכל הזמנים קארלוס גארדל.
השלווה נשברת פעם בשנה באמצע חודש מרץ אז נערך פסטיבל הגאוצ'ו השנתי המושך אליו אלפים
לחגיגה עממית פרועה ומלאת שמחה ,מוזיקה ופולקלור שממש לא כדאי לכם לפספס.

לישון
מדובר במקום קטן שלא הרבה תיירים מגיעים אליו ולכן יש כאן היצע מצומצם של מקומות לינה,
המתמלאים רק במהלך פסטיבל הגאוצ'ו השנתי ,אז ממש כדאי לכם להזמין מראש.
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 -Hotel Plazaמלון נחמד למדי במיקום מצויין במרכז העיר .המקום בסך הכל פשוט ,אך
השהייה בו נעימה והשירות מצויין .המחיר כולל גם אינטרנט חינם וארוחת בוקר .המחירים
משתנים לפי סוג החדר ,אך נעים סביב ה 400-פסו לאדם .טלפון,247 Nº Agosto de 25 :
כתובת.46327989 / 46327988 :
טקוארמבו הוטל  -המלון הטוב ביותר בעיר שבו תמצאו חדרים מטופחים ,בריכה ,אינטרנט
חופשי ,ארוחת בוקר בופה ועוד .המחירים ,יחסית לאיכות המלון והשירותים ,נוחים – 800
פסו לאדם .133 Julio De 18 .להזמנות ופירוט .www.tacuarembohotel.com.uy-
 - Hospedaje Bertizאכסניה פשוטה ובסיסית ,אך סה"כ נוחה .זהו המקום היחיד בעיר
בו תוכלו למצוא חדרים בלי מקלחת צמודה במקום שאינו מוגדר מלון ,ולכן גם המחירים פה
זולים בהשוואה לשאר המלונות בעיר .אופציה טובה לתרמילאים מבינכם.כתובתItuzaingó :
Nº 211 entre 18 de julio y 25 de mayo.
 -Hotel Centralאחד המלונות הוותיקים בעיר עם היצע חדרים ומחירים דומה לזה של
"הוטל פלאזה" .עם זאת ,המקום מעט מוזנח ולכן מומלץ לבחור ב"פלאזה" המעט יותר
נחמד על פניו.Beltrán esquina 300 Nº Flores .Gral .
לינה בחווה מקומית באיזור העיר -לפרטים נוספים ראה תחת "המלצת זהב".

לאכול
כמו רבות מהעיירות הקטנות שבפריפריה של אורגוואי ,גם כאן ההבדל בין מסעדות ובארים קטן מאוד,
כאשר המסעדות פתוחות עד מאוחר ומגישות אלכוהול ומרבית הבארים פתוחים כל היום ומלבד בירה
מציעים גם תפריטים מגוונים .טקוארמבו היא עיר מנומנמת במיוחד וחיי לילה של ממש ,לא תמצאו
כאן .עם זאת ,המסעדות והפאבים )ראה למעלה( מתמלאים באנשים ובאווירה לא רעה בשעות הערב
בסופי השבוע.
 -La Ruedaמסעדה מגוונת עם אוכל מצויין מכל הסוגים שמעוצבת כולה בסגנון הגאוצ'וס.
עם זאת ,המקום מתמחה בעיקר בבשרים על האש ,שנחשבים לטובים ביותר בעיר .המחירים
ממוצעים .כתובת.Flores .Gral Casi 251 Nº Beltrán :
 - Ta-Ta supermarketמעבר למה שתוכלו למצוא למצוא בכל סופרמרקט ,תמצאו כאן
גם אוכל מבושל על המשקל ,שניתן לאכול במקום או לבקש לחמם ולאכול בפארק הסמוך.
אך גולת הכותרת היא הקונפיטרייה ,שנמצאת בגב הסופר ונחשבת לטובה ביותר
בעיר.כתובת: Suárez and Treinta y Tres.
 - Bora Boraגלידריה חביבה למדי שמוגדרת על ידי המקומיים כטובה ביותר במחוז .הגלידה
אכן מצויינת ,ובמחירים מצחיקים ביחס למה שהתרגלתם אליו במונטבידאו.כתובת : 25 De
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Mayo St. & Ituzaingó St.
 - La Familiaמקום פשוט עם ארוחות בסגנון איטלקי ,סנדוויצ'ים טעימים ,פשטידות בתיות
ומאפים מפנקים ,וכל זה במחירים זולים ובאווירה משפחתית.כתובת:נמצא בפינת הרחובות
-Flores.ו Suárez
 - La Rinconadaפאב שכונתי נחמד ,שמציע גם אוכל )פיצות ,המבורגרים ,אמפנדס
וכיוב'( עד השעות הקטנות של הלילה .בפאב יש מוזיקה טובה ,שולחן סנוקר והמשקאות
זולים.כתובתDe Agosto 208 25. :
 -Bar El Gamoפאב מומלץ למדי עם אווירה מצויינת בסופי השבוע .הבעלים הוא רץ
אולימפי לשעבר ודמות מוכרת בעיר ,וכל זה ,יחד עם העיצוב הספורטיבי של הפאב ,מושכים
לכאן הרבה מקומיים ,שבאים לקשקש קצת עם הבעלים ולשתות איזה בירה .כתובת : De
Julio 150 18.

אטרקציות בעיר
כיכר  19באפריל  -הכיכר המרכזית של העיר שבמרכזה מוצב פסלו של הגיבור הלאומי
ארטיגס .בכיכר ,המלאה בעצים ופרחים יפים תוכלו גם למצאו את קתדרלת סן פרקוסטו,
שמרשימה למדי מבחוץ אך מעט מוזנחת מפנים.
פסלים  -בכדי ליהנות מהעושר התרבותי של העיר רק צריך להסתובב בה  -העיר כולה מלאה
בפסלים רבים של מנהיגים לאומיים ,גיבורי מלחמה וכן גיבורי תרבות רבים כמו משוררים
ומחנכים אורגוואים מפורסמים.
)Museo del Indio y del Gauchoמוזיאון האינדיאני והגאוצ'ו(  -מוזיאון מצויין העוסק
בהיסטוריה של השבטים הילידים שחיו באיזור ושל התפתחות תרבות הגאוצ'וס במקום.
מומלץ .פתוח בין השעות  14:00ל ,18:00-הכניסה חופשית .כתובת Flores :פינת רחוב
Artigas.
 -Laguna de las Lavanderasלגונה גדולה ויפה הנמצאת בליבו של הפארק העירוני
כאן ).הראשית מהכיכר הליכה דקות -15כ( העיר למרכז צפונית אחד מ"ק 25 De Agusto,
נערכי מדי שנה פסטיבל הגאוצ'ו המפורסם )ראה למטה( ובשאר השנה זהו מקום נפלא
לרבוץ בשלווה עם מאטה וליהנות מהטבע .הכניסה חופשית.

אטרקציות קרובות
טקוארמבו ,כאמור ,הוא מחוז גדול למדי ומעבר לעיר הבירה יש בו עוד כמה מוקדי עניין -
 -Valle Edenכפר קטן וציורי הנמצא באיזור הררי יפה ,המרוחק  23ק"מ מטקוארמבו.
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הכפר הוא מקום הולדתו של זמר הטנגו המפורסם קרלוס גארדל ובמקום פועל מוזיאון
העוסק בו ושווה ביקור )כתובת:בחום מומלץ ,בנוסף ).פסו  - 20כניסה Route 23 km 209.
להסתובב ברחובות הכפר המיוחדים וכן להתרשם מה"גשר התלוי" האדום ,שמעל נחל
,מערות ומלאי מרשימים ובהרים נחלים בהרבה המתאפיין ,הכפר סביב הטבע גם Jaboneria.
מקסים ביופיו וישנם מספר מסלולי הליכה נחמדים סביב הכפר .הרבה באים לכאן כטיול יום
מטקוארמבו או לחילופין עוצרים כאן בדרך מ/אל מונטבידאו .ניתן להגיע לכאן באוטובוס
מהטרמינל בטקוארמבו )ראה פירוט בהמשך(.
 -Cerro Batoviההר ,שנמצא  25ק"מ מהעיר הוא סמלו הלא רשמי של המחוז .משמעות
השם של ההר היא "הר הפטמה" בשפת האינדיאנים בגלל צורתו המיוחדת .יש כאן מספר
מסלולי הליכה נחמדים )בררו טוב מראש בלשכת התיירות כי רובם לא מספיק ברורים( ,אם
כי ,קחו בחשבון ,שלדעת חלק מהמטיילים ,המקום לא שווה את הנסיעה אליו .ההגעה לכאן
היא ברכב בלבד ,לכיוון צפון עם כביש .5
 -Balneario Iporáקומפלקס רחצה ובילוי הנמצא שבעה ק"מ מהעיר ואליו בורחים כולם
בימי הקיץ החמים .יש כאן אגם מלאכותי גדול ,מדשאות רחבות ,מקומות לעשות אסאדו
ואתר קמפינג נחמד .הכניסה לפארק בחינם ואם תרצו להשתמש בבריכה תדרשו להוסיף עוד
 40פסו .לא ניתן להגיע לכאן באוטובוס ולכן הדרך היחידה להגיע לכאן היא ברכב פרטי,
לתפוס טרמפים או לקחת מונית ,שצפויה לעלות לכם כ 200-פסו לנסיעה הלוך-חזור )תאמו
מראש עם הנהג את שעת החזרה הרצויה(.
-Paso de los torrosו  -San Gregorio de Polancoאומנם מדובר במקומות
רחוקים מאוד מהעיר טקוארמבו )כשעתיים נסיעה( ,אך זהו עדיין חלק מהמחוז הענק.
מדובר בכפרים קטנים ,השוכנים במקומות מדהימים ביופיים על גדת נהר "ריו נגרו"
ומתמלאים כל קיץ בהמוני נופשים ,בעיקר צעירים ,שבאים כדי לרבוץ בחופים הנפלאים
שלאורך הנהר .אפשרות מצויינת למי שרוצה לשלב קצת מנוחה וכיף בחיק הטבע ,בדרך בין
טקוארמבו ומונטבידאו .סן גרגוריו נחשבת יפה וכיפית יותר ,אך רבים מעדיפים בכל זאת את
פאסו דה לוס טורוס ,בגלל שהיא נגישה וקרובה יותר )ממש על הכביש בין מונטבידאו
לטקוארמבו( ,שאוטובוסים ממונטבידאו ומטקוארמבו עוברים דרכה מספר פעמים ביום .לסן
גרגוריו יוצאים אוטובוסים באופן לא סדיר )אם כי בעונת הקיץ לא תהיה לכם בעיה להגיע(
מטקוארמבו.

אירועים ומועדים
פסטיבל הגאוצ'וס -גולת הכותרת של הביקור בטקוארמבו .כל שנה באמצע מרץ נערכים בLaguna-
רחבי מכל מבקרים אלפי אליו המושך ,במיוחד שמח פסטיבל של ימים חמישה de las Lavanderas
המדינה ומהמדינות השכנות .הפסטיבל הוא כולו חגיגה ענקית לתרבות הגאוצ'וס וכולם באים לכאן
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בשביל לאכול ,לשתות בירה וליהנות מתחרויות רודיאו ,אילוף סוסים ,חליבה וכדומה וכל זה מלווה
בהרבה מוזיקה וריקודי פולקלור עממיים וכשכולם כמובן לבושים כמיטב המסורת .אם אתם באיזור
סביב התאריכים המתאימים ,מומלץ בחום לסטות קצת מהדרך וליהנות מחוויה יוצאת דופן .מחירי
הכניסה משתנים די בקיצוניות בהתאם לימי הפסטיבל ,אך הם עדיין מאוד עממיים )נעים בין  50ל150-
פסו( .לרוב ,הכניסה ביום הראשון של הפסטיבל בחינם.

איך להגיע
אוטובוסים מגיעים לכאן ממונטבידאו מספר פעמים ביום )חמש שעות 470 ,פסו( .כמו כן ,ניתן
להמשיך מכאן לערים פאייסנדו )חמש שעות 350 ,שעות( וסלטו )חמש שעות 300 ,פסו( .קווי
האוטובוס ממונטבידאו עוצרים גם בפסו דה לוס טורוס ) 3.5שעות ו 257-פסו ממונטבידאו( .כמו כן,
ניתן להגיע מכאן לעיירת הגבול ריברה )שעה 130 ,פסו( ולהמשיך משם לברזיל .אוטובוסים לוז'ה עדן
יוצאים בתדירות גבוהה ) 20דקות 35 ,פסו(
טרמינל האוטובוסים נמצא בכתובת  Perra Victorinoפינת  2 ,5 Rutaק"מ מהכיכר המרכזית
)העצלנים שמבינכם יוכלו לקחת מונית שתעלה כ 25-פסו(.

מזג אויר
בטקוארמבו שורר אקלים סוב-טרופי ,מה שאומר ,שבקיץ חם ולח כאן מאוד ) 30מעלות ואף יותר(
ובחורף קר עם גשם והרבה ערפל.

המלצת זהב  -הדבר העיקרי שחשוב לדעת
הביקור בטקוארמבו הוא ,כאמור ,בעיקר חוויה תרבותית וזאת בדיוק ההזדמנות להכיר באמת מקרוב
את אורח החיים של הגאוצ'וס ואת כרי המרעה הירוקים והאינסופיים ,שהם חיים בהם .בטקוארמבו
תוכלו למצוא מספר חוות המקבלות אליהם למספר ימים או יותר תיירים המעוניינים להכיר קצת את חיי
החווה .בכל המקומות תישנו בבתי חווה פשוטים ומבודדים כשסביבכם רק טבע פראי ותזכו לטעום
מהאוכל המצויין ,שכמעט כולו נעשה על בסיס מוצרים טריים מהחווה עצמה .בחלק מהחוות תעבירו
את הזמן במנוחה וברכיבה על סוסים ובחלק אף יאפשרו לכם ליטול חלק בעבודות החווה .חווה
שכזאת מפעיל חואן ,שמדבר גם אנגלית ומקבל מטיילים מכל העולם בחווה המדהימה שלו ליד
טקוארמבו ,שבה יש חשמל רק שעתיים ביום .בכדי להגיע שלחו לו מייל uy.com.adinet@panagea
לפחות שבוע לפני שאתם רוצים להגיע ולפרטים נוספיםקראו <<
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בטיחות ואזהרות
טקוארמבו היא כנראה אחד המקומות הכי בטוחים שתהיו בהם בדרום אמריקה ,ורוב המקומים בכלל
לא טורחים לנעול את הבתים או הרכבים שלהם ואפילו לא לקשור את האופניים ,כשהם מחנים אותם
בפינת הבית.

קישורים רלוונטיים
האתר הרשמי של עיירית טקוארמבו עם הרבה מידע מועיל )בספרדית(
www.imtacuarembo.comדף עם מפות של העיר טקוארמבו וכן מפות של עיירות נוספות במחוז
www.ine.gub.uy/mapas-

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

afty.lametayel.co.il

page 6 / 6
)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

