סרוק לקריאה בנייד

סלטו  -עפתי  -המלצות על טיולי תרמילאים
איתי אמוזה  -מערכת אתר למטייל 18/06/2012 -
בשנים האחרונות הופכת העיר סלטו שבאורגוואי להיות יעד יותר ויותר פופולארי בקרב המטיילים ,אשר
עושים בה עצירה מרעננת לאגור כוחות במעיינות החמים הנפלאים ,בדרך הארוכה המחברת בין קו
החוף האורוגוואיי ומפלי האיגוואסו שבצפון ארגטינה .לפניכם כל מה שצריך לדעת על ביקור בסלטו.

מבוא
סלטו היא עיר בצפון-מערב אורגוואי לגדת נהר האורגוואי ,שבגבול עם ארגנטינה .תיירים רבים
מגיעים לכאן מדי שנה בכדי להינות מאתרי המעיינות החמים האהובים של העיר וכן בכדי לעבור את
הגבול לעיר השכנהקונקורדיהשבארגנטינה .סלטו כשלעצמה אומנם יפה ,אך אינה מעניינת במיוחד
ובכל זאת ,היא מתחילה לאט-לאט להיות יעד יותר ויותר פופולארי בקרב המטיילים ,אשר עושים בה
עצירה מרעננת ואוגרים כוחות במעיינות הנפלאים בדרך הארוכה ,המחברת בין קו החוף האורוגוואיי
ומפלי האיגוואסו שבצפון ארגטינה.

לישון
אם אתם בוחרים לעשות לילה בסלטו ,עומדות בפניכם שתי אפשרויות  -ללון או במרכז העיר או באתר
המעיינות החמים .היתרון של העיר הוא כמובן הקרבה למסעדות ,ברים וסופרמרקט ,אך בעיני רבים
מהמטיילים ,היתרון של רחצה לילית במעיינות והאווירה הרגועה ששוררת שם ,מטים את הכף לטובת
הלינה במעיינות .עם זאת ,קחו בחשבון שהלינה במלונות שבאיזו המעיינות יקרה יותר ,אם כי גם
התנאים בהם טובים יותר .בכל מקרה ,אל תשכחו שבין העיר והמעיינות מפרידה בסך הכל נסיעת
אוטובוס קצרה ,ולכן בהחלט אפשר גם לשלב רחצה לילית ושינה בעיר .לשיקולכם.
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 - Tia Hotelמלון פשוט אך נעים עם חדרים שבכולם מקלחת פרטית .המלון נמצא מספר
רחובות מהטרמינאל והוא פתרון מצויין בטווח המחירים הזול ) 300פסו(.כתובת : Calle
Brasil 566
 -Salto Hostelההוסטל הראשון )והיחיד כרגע( בסלטו ,בו תוכלו למצוא אינטרנט חופשי,
סלון נחמד ,שירות שמירת חפצים ,החלפת כסף וארוחת בוקר הכלולה במחיר .במקום אף
פועלת מסעדה .ההוסטל במיקום מרכזי ברחוב הראשי וליד הטרמינל  .941 Uruguay -עם
זאת ,המקום מעט יקר יחסית להוסטל  17 -דולר ללילה.
 -Hotel Plaza Artigasמלון נחמד למדי במיקום מרכזי עם מגוון חדרים נוחים ונעימים
במחירים זולים יחסית לשאר המלונות במרכז העיר .הצוות במקום אדיב מאוד וישמח לעזור
לכם בכל .כתובת: Artigas 1146.
אתר הקמפינג  -Dayman de Postaאתר קמפינג מצויין ,הממוקם בלב אתר המעיינות
החמים .באתר תמצאו חלקות דשא מוצלות ,מקלחות עם מים חמים כל היום )תרמיים(...
והכי חשוב  -שתי בריכות של מים טרמיים הפתוחות  24שעות ביממה .אפשרות מצויינת למי
שרוצה לבלות במעיינות באווירה מיוחדת תחת כיפת השמים ובמחיר זול מאוד ביחס לשאר
האפשרויות .מחיר  100 -פסו לאדם ללילה ,כולל השימוש בבריכות .בכדי להגיע רדו בטרמינל
המעיינות והאתר נמצא ממש מאחוריו )הכניסה תהיה מימנכם(.
 -Hotel La Posada de Daymanמלון מפנק בלב איזור המעיינות של סלטו .אומנם זוהי
האפשרות הזולה ביותר מבין שלל המלונות שבמעיינות ,אך קחו בחשבון שהמחירים הם החל
מ 50-דולר לאדם ללילה ,ולכן המלון מיועד בעיקר למי שרוצה להתפנק .במקום תמצאו
חדרים מטופחים ,אינטרנט חופשי ,ארוחת בוקר מפנקת ,שכלולה במחיר וכמובן בריכה
תרמית פרטית לאורחי המלון .כתובת: Termas del Daymán. Ruta 3 Km 487.

לאכול
לאורך רחוב  Uruguayתמצאו את ההיצע הרב ביותר של פאריז'אדס ומסעדות.
 - La Trattoriaביסטרו מגוון שתמצאו בו מגוון גדול של מנות ,שכולן טעימות ונדיבות ביותר.
המסעדה ממוקמת בתחתיתו של בניין בן  100שנה ,ובימי הקיץ אפשר לשבת ברחבה בחוץ עם אווירה
מצויינת.כתובתUruguay 754. :
 - La Parrillaמסעדת בשרים אורגוואית קלאסית .המחירים ממוצעים .כתובת: Uruguay 928.
 - Azabacheקפה-מסעדה פשוטה ונחמדה למדי .יש כאן מגוון ארוחות בוקר )כולל מיצים טבעיים(,
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מנות מתפריט קבוע בצהריים ופיצות ,פסטה וסנדווצ'ים לאחה"צ והערב .המחירים זולים.כתובת :
Uruguay 702.
 - Heladeria Alfreditoנחשבת בעיני המקומיים לגלידה הכי טובה בסלטו .כתובתCalle :
.ארטיגס לכיכר צמוד Uruguay esquina Viera,
 - El Ranchoמסעדת בשרים מצויינת בלב איזור המעיינות .בנוסף ,מגישים כאן גם מגוון פסטות,
פיצות וסלטים .המחירים בינוניים-פלוס.כתובתRout 3 Termas De Dayman. :

מה לעשות בלילה
חיי הלילה של סלטו לא רעים בכלל )בכל זאת גרים כאן  100,000איש( ,אך שימו לב שהם מתעוררים
לחיים בעיקר בסופי השבוע .האיזור שכולם יוצאים אליו הוא רחוב  ,Chiazaro .Drהסמוך לנמל ,שם
תמצאו מבחר גדול של פאבים שכולם הומים ושמחים למדי ,רק נשאר לכם לבחור .לא רחוק משם
תמצאו גם את מועדון ה) disco Orange-ברחוב  ,(115 Uruguayשנחשב לאחד המובילים בעיר.

אטרקציות בעיר
סיבוב בעיר -אומנם בסיבוב במרכז העיר ,לא תראו כאן שום דבר ,שלא ראיתם קודם ,אך זהו פתרון
טוב ,למי שרוצה להעביר קצת זמן לפני נסיעת האוטובוס הבאה .במרכז העיר ישנם מספר בניינים
היסטורים מימי הקמת העיר )תחילת המאה ה ,(19-שהמרכזיים והמעניינים שבהם הם הCasa de -
)Goviernoבית העירייה ,שנמצא במפגש הרחובות  Uruguayו ,(Chiazaro-ו תיאטרון
 Larrañagaהמרשים )בקשו להיכנס ולראות את האולם שנבנה כבר ב 1880-נראה כמו אולם
תיאטרון וינאי( שנמצא ב.39 Suarez Joaquín-כיכר ארטיגס -הנעימה שבין רחוב  Julio De 18ו-
את תמצאו אליה ובצמוד ,העיר לב היא  rtigasשוק " 18ביולי" -השוק ההיסטורי של העיר שנבנה
כבר ב 1868-וכיום משמש כמרכז לכנסים ותערוכות .בנוסף ,תוכלו לבקר ב"מוזיאון האדם
והטכנולוגיה" )הכניסה חופשית ,14:00-19:00 ,רחוב  ,(511 Brasilבו תוכלו להתרשם כיצד
התפתחות הטכנולוגיה השפיעה על החיים באורוגוואי ובשאר העולם.
פארק סולארי  -הפארק הגדול ביותר בעיר שנבנה כבר ב 1900-בהשראת הפארקים של פריז.
בפארק רחב הידיים ,תמצאו מדשאות נעימות וכן מגוון גדול של עצים ופרחים וכן אגם יפה .הכניסה
חופשית.כתובתAvenidas Blandengues y Enrique Amorim. :
רחצה בנהר -רחצה בנהר האורוגוואי היא פעילות פופולארית בקרב המקומיים במהלך חודשי הקיץ.
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בעיר עצמה תמצאו את חוף  ,Cavas Lasשעל המפגש בין הטיילת לרחוב  3 .Paraguayק"מ לכיוון
צפון תמצאו את איזור  Chico Saltoהיפה ,שבו ישנם מספר אזורי רחצה וכן חלקים מהירים יותר של
הנהר בהם תוכלו לראות מפלים קטנים ורפידים .זהו גם אתר היסטורי  -ב 1811-חצה כאן הגיבור
הלאומי חוסה ארטיגס את הנהר והחל את מלחמתו לעצמאות אורוגוואי .ההגעה לכאן היא ברכב,
בטרמפים או בהליכה רגלית נעימה )כ 45-דקות( לאורך הנהר.

אטרקציות קרובות  /טרקים
מעיינות חמים -כאמור ,האטרקציה המרכזית באיזור .במחוז סלטו ישנם מספר אתרי מעיינות חמים,
אך הטובים ביותר והקרובים ביותר הם מעיינות דיימאן ,שנמצאים  10ק"מ מהעיר .איזור המעיינות הוא
בעצם קומפלקס תיירותי גדול הכולל בתוכו מספר אתרים נפרדים וביניהם מספר מלונות ,שני פארקי
מים תרמיים )עם מים חמים וקרים( ,אתר קמפינג ומכולת .לרוב המלונות וכן לאתר הקמפינג יש
בריכות תרמיות והכניסה אליהן כלולה במחיר הלינה ,ואם לא ,קיים פארק המים המטופח
אתר .שונות בטמפרטורות ובריכות שעשועים מתקני שבו ),לאדם פסו  180בעלות( Aquamania
המעיינות נגיש מאוד  -עקב הפופולאריות הרבה שלו הוקם ליד האתר טרמינל אוטובוסים )Terminal
האוטובוסים כל ,בנוסף ).נסיעה שעה כחצי( לסלטו מקומי אוטובוס שעה בכל יוצא ממנו Termal),
מ/אל מונטבידאו עוצרים כאן ,כך שרבים מהמבקרים אפילו לא טורחים לעבור בעיר.
המיזם ההידרו-אלקטרי בסלטו גרנדה -סכר ענק ) 69מטר גובה( הנמצא  13ק"מ צפונית לסלטו
ונבנה כמיזם משותף לארגנטינה ואורוגוואי באיזור "סלטו גרנדה" ,שבנהר האורוגוואי .מטרת הסכר
היא לייצר חשמל ,ותפוקתו מתחלקת בין המדינות .הסיור מודרך באתר הנו בחינם ואף ניתן לקבל
הסעה חינם מסלטו בתיאום מראש .פתוח בין  07:00ל) 421213 0345 :Tel 16:00-מספר
ארגנטינאי(.
חופי סלטו גרנדה -ק"מ נוסף צפונית לסכר ,לאורך  ,Berres Batlle Luis.Avתמצאו לשון יבשה
שבה מספר חופים המתמלאים במקומיים ,שבאים להצטנן מעט בנהר ולעשות אסאדו עם המשפחה.
הכניסה חופשית .ההגעה ברכב או באוטובוס מהטרמינאל.

איך להגיע
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אוטובוס -אוטובוסים למונטבידאו )שעוברים גם דרך טרמינל המעיינות( יוצאים מטרמינל האוטובוסים
בסלטו מספר פעמים ביום ) 6שעות 600 ,פסו( .כמו כן ,ניתן להגיע מכאן לפייסנדו )שעתיים180 ,
פסו( ולטקוארמבו )חמש שעות 300 ,פסו ,רק  3פעמים בשבוע( .כמו כן ,אוטובוסים חוצים מכאן את
הגשר לקונקורדיה בארגנטינה מספר פעמים ביום )כשעה כולל הבידוק בגבול 90 ,פסו( .מקונקורדיה
תוכלו להמשיך ליעדים רבים בארגנטינה ובהם  -איגואסו ,בואנוס איירס ,רוסאריו ,קורדבה ועוד .בנוסף,
תוכלו להמשיך מכאן לבז'ה אוניון בברזיל )שלוש שעות 180 ,פסו(.
מעבורת -מהנמל של סלאטו )בסופו של רחוב  (Brazilיוצאות מעבורות ,החוצות את הנהר
לקונקורדיה ,ארגנטינה 5 ,פעמים ביום ) 10דקות 90 ,פסו( .עם זאת ,קחו בחשבון שהנמלים של 2
הערים רחוקים יחסית מתחנות האוטובוס ,ולכן רוב המטיילים מעדיפים לקחת את האוטובוס שלוקח
ישירות מטרמינל לטרמינל.

תחבורה מקומית
הטרמינל של סלטו נמצא ב Tres y Treinta-ו Latorre-וממנו יוצא בכל שעה אוטובוס לטרמינל
המעיינות החמים )כחצי שעה נסיעה 15 ,פסו( .אוטובוס נוסף יוצא גם מכיכר ארטיגס .בכדי להגיע
מהטרמינאל למרכז העיר ולאיזור הנמל קחו את קו מספר  ,1או לכו ברגל.

מזג אויר
מזג האוויר בסלטו דומה לשאר אורגוואי  -בחודשי החורף קר יחסית וגשום ) 10-15מעלות בממוצע(
ובקיץ ,הטמפרטורות נעות סביב ה ,25-אם כי תמיד יש סיכוי לגשם.

המלצת זהב
אורגוואי ,שהתיירות שלה מבוססת כמעט אך ורק על תיירות קיץ ,הרבה פחות מעניינת ומושכת מחוץ
לעונה זו .לכן ,סלטו מתבלטת כאחד המקומות הבודדים באורוגוואי ,שלא רק שאינו נסגר במהלך
החורף ,אלא אפילו עדיף לבקר בו בחורף .אז אם יצא לכם להיקלע לאורגוואי בעונה הקרה ,אל
תוותרו על ביקור קצת במעיינות ,שיעמדו כמעט אך ורק לרשותכם ויהיו מפנקים כפליים בגלל הקור
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שבחוץ .הטבילה במעיינות מומלצת במיוחד בלילה ,אז הטמפרטורה צונחת וההנאה מהשקט והשלווה
שבמעיין גדולה עוד יותר ,ולכן מומלץ בחום לעצור ללפחות לילה אחד בסלטו ,ולהרשות לעצמכם
להירגע ולהתפנק קצת.

נותני שירותים
לשכות תיירות -בלשכת התיירות המרכזית ) (1052 Uruguayיתנו לכם מפה של העיר ושל האיזור וכן
פירוט של מוקדי העניין ההיסטוריים והתרבותיים בעיר .בנוסף ,יתנו לכם כאן מפות מפורטות של כל
אתרי המעיינות החמים שבמחוז ואת כלל השירותים שיש בהם .כמו כן ,תוכלו להתעדכן בשעות יציאתם
של האוטובוסים והמעבורות לקונקורדיה הסמוכה .עמדה נוספת של לשכת התיירות תוכלו למצוא
בטרמינל המעיינות.
משרדי חלפנות -אלו מכם שצריכים להחליף בין כסף ארגנטינאי ואורוגוואיי יוכלו למצוא "קסאס דה
קמביו" )משרדי חלפנות( מרוכזים במרכז העיר ,ובייחוד לאורך רחוב .Uruguay

בטיחות ואזהרות
השכונות שסביב מרכז העיר נראות מוזנחות למדי ,אך אל תחששו  -למרות שהמראה עלול להרתיע
מדובר בעיר בטוחה למדי.

קישורים רלוונטיים
אתר עיריית סלטו עם המון מידע שימושי )בספרדית( ופרטים על האתרים השונים בעיר
www.salto.gub.uyקישור עם מפת הערים וכן מפות של אתרי המעיינות החמים
www.termassaltogrande.com/mapas.htm-
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קחו אותנו איתכם  -אתם מוזמנים להמשיך לגלוש ולהתעדכן באתרינו במהלך החופשה שלכם בחו"ל

afty.lametayel.co.il

page 7 / 7
)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

