סרוק לקריאה בנייד

קאבו פולוניו  -עפתי!  -המלצות על טיולי תרמילאים
איתי אמוזה  -מערכת אתר למטייל 12/02/2015 -
קאבו פולוניו הוא כפר קטן ,הנמצא על לשון יבשה מוקפת דיונות בתוליות וחופים מדהימים .הכפר
נמצא בליבה של שמורת טבע המגינה בין היתר על הדיונות שסביבו ועל החופיים הייחודיים )הכוללים
בין היתר גם מושבה גדולה של אריות ים( .לפניכם כל מה שחשוב לדעת לפני ההגעה לקאבו פולוניו

מבוא
ברוכים הבאים לממלכת השלווה והשאנטי.קאבו פולוניוהוא כפר קטן ) 80תושבים קבועים( ,הנמצא
על לשון יבשה מוקפת דיונות בתוליות וחופים מדהימים .ההגעה לכאן היא חזרה אחורה בזמן לימים
פשוטים יותר – אין כאן חשמל ,המים נמשים מבארות והבתים פשוטים ובסיסיים .העבודה שהכפר נמצא
בתוך שמורת טבע ,בשילוב עם הרצון של המקומיים לשמר את אורח החיים הפשוט שלהם ,הצילו את
הכפר ואת החופים שסביבו מפיתוח תיירותי מוגזם ולכן זוהי הזדמנות ייחודית ליהנות מהטבע כשהוא
בתולי לחלוטין .הכפר עצמו הוא אוסף מפוזר של בתים קטנים ופשוטים שדרכי עפר מחברות ביניהם.
אין כאן שמות רחובות או כתובות ולכן נקודת הייחוס של כולם היא הכיכר המרכזית )שנקראת פשוט
"לה פלאסה"( ,שהיא גם מרכז החיים של המקום .אל תדאגו מכך שאין כתובות ,מספיק שיש לכם את
השם של המקום שאתם מחפשים וכולם כבר ישמחו להסביר לכם איך להגיע .גם מכוניות לא תמצאו
כאן – הדרך היחידה להגיע לכאן היא באמצעות משאיות  ,4X4אשר יביאו אתכם מהכביש הראשי לכפר
בנסיעה חוויתית דרך הדיונות.
המקום נחשב כבר מאז ומתמיד לפנינה החבויה של אורגוואי ,אך הסוד כבר דלף מזמן ,וכל קיץ
המקום מתמלא בהמוני צעירים וצעירות שבאים להינות מהשלווה ,החופים ,הנוף ושפע האטרקציות
שהמקום מציע .גם התרמילאים הזרים כבר התחילו לגלות את קאבו פולוניו ובשנים האחרונות הכפר
נהפך לתחנת חובה לכל מי שמטייל לאורך חופי אורגוואי ובכל זאת ,אין לכם מה לדאוג  -גם בשיא
העונה המקום מצליח לשמור על השלווה והבתוליות ,שהופכים אותו לכל-כך מיוחד.
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לישון
השכרת בקתות)קאבאניאס( – למרות שיש גם הוסטלים ומלונות ,מרבית המטיילים בוחרים לשכור
בית או בקתה למספר ימים ולהשתקע שם .זה גם זול יותר וגם מאפשר ליהנות עד הסוף מחווית
השקט והשלווה של המקום .לרוב הבקתות כוללות גם מטבח לבישול ולחלקן יש אפילו פאנל סולארי
שיאפשר לכם מקלחת חמה .היצע הבקתות רחב והמחירים מאוד משתנים בהתאם למצב הביקוש
והעונה )צפו לשלם יחסית הרבה בינואר-פברואר( ,וכן בהתאם לכמות הדיירים )לרוב  2-6אנשים( .עם
ההגעה שלכם לקאבו ינסו למכור לכם בקתות )כולל גם הנהגים של המשאיות( ,כשהמחירים לרוב
נעים בין  25ל 50-דולר לבקתה לזוג ללילה .הדרך הטובה ביותר היא פשוט למצוא בקתה במחיר
שנראה לכם ולבקש לראות את הבקתה לפני שמחליטים .בנוסף ,זה מקובל להתייעץ עם לשכת
התיירות לגבי מחירים ואפשרויות.
 - Cabo Polonio hostelהוסטל מצויין שאף הוגדר לפני כמה שנים כאחד מהטובים בדרום
אמריקה .המקום בהחלט עומד בציפיות עם מיקום מעולה על הים ,אווירה טובה ובעלים חביב שישמח
לייעץ לכם בכל שאלה .במקום יש חדר טלוויזיה ,מטבח לשימוש האורחים וכן פועל כאן פאב-מסעדה.
והכי חשוב  -יש אור .עם זאת המקום לא זול  16 -דולר מחוץ לעונה ו 25-דולר בעונת הקיץ לאדם
בחדר בשותף .ההוסטל ממוקם על חוף  Calaveraובכדי להגיע אליו לכו מערבה מהכיכר עם הרחוב
הראשי ותראו את ההוסטל מימינכם .אתר אינטרנט.www.cabopoloniohostel.com:
 -Plan B Hostelהוסטל פשוט ובסיסי יותר הנמצא ממש ליד הכיכר שבה מורידות אתכם המשאיות.
במקום יש מטבח לשימוש האורחים .המחיר  10 -דולר ללילה לאדם בחדר משותף.
 – Hosteria La Perlaבית אירוח מהטובים והיקרים בכפר שנמצא רק כמה צעדים מקו המים.
המקום מציע חדרים פרטיים ,מעט קטנים ,ובהם שירותים ומקלחת צמודים וכן מרפסת עם ערסלים.
חשוב לבקש את החדרים עם הנוף לים כי יש להם גם חדרים ללא חלונות בכלל .המחיר כולל גם
ארוחת בוקר מצויינת שמוגשת במרפסת מול הים ובמקום גם פועלת מסעדה טובה .אם ברצונכם
להגיע לכאן בעונה חשוב מאוד להזמין מקום מראש .המחירים יקרים יחסית להשכרת בקתה – החל
מ 100-דולר ללילה לזוג .המקום נמצא בחוף  ,Calaveraובכדי להגיע מהכיכר לכו לכיוון החוף עם
הרחוב הראשי ובסופו תראו את המקום מצד שמאל .אתר אינטרנט.www.laperladelcabo.com:
 –Pousada de los Corvinosאכסניה נעימה ופשוטה שנקראת גם ה"פוסדה הוורדה" בגלל
הצבע של הבניין .מדובר במוסד וותיק ואהוב על מטיילים רבים הממליצים על המקום בעיקר בגלל
הבעלים המדהימים שלו שישמחו לעזור לכם בכל שאלה .מחיר ללילה נע בין  10ל 14-דולר .טלפון:
99732827 598.
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לאכול
עקב הקירבה לים והבידוד היחסי משאר העולם מאכלי הים כאן הם הבחירה המועדפת על רוב
האנשים .כמעט כל המסעדות מגישות דגים ופירות ים טריים מאותו הבוקר והמאכל המקומי נקרא
תמצאו הקיץ בעונת ,כאן שמתואר מה מלבד .מטוגנים ים אצות כדורי – ""Buñuelos de algas
הרבה דוכנים המוכרים אוכל רחוב זול וטעים באיזור הכיכר.
 –El Aleroאחד המקומות האהובים ביותר על המטיילים ,המתמחה בעיקר באוכל איטלקי
)מנות הפסטה גדולות במיוחד( .כמו כן ,מומלץ לנסות את דג היום .בערב מדי פעם יש כאן
הופעות ספונטניות של גיטרה ושירה .המחירים ממוצעים .בכדי להגיע מהכיכר לכו דרומה עד
שתראו את המקום משמאלכם.
 –Lo De Dani'sמקום פשוט עם אווירה נעימה וביתית המציע מגוון מאכלים זולים
ומשביעים .בכדי להגיע לכו מזרחה עם הרחוב הראשי והמסעדה תופיע משמאלכם.
 –Hotel Mariemarהמסעדה של המלון הזה היא מקום מצויין להתפנק במנת דג או פירות
ים איכותית וטרייה .תמצאו כאן שילובים ורטבים מעניינים על האוכל וכן מבחר גדול של
שייקים ומיצי פירות טבעיים .בכדי להגיע ,לכו מהכיכר מזרחה עד לסוף הרחוב ואז תראו את
המלון.
 –El Boliche De Chicheמקום פופולארי מאוד בסגנון עממי ,שמציע תפריט מגוון
)פסטות ,פיצות ,סנדוויצים וכדומה( ,אך מתמחה כמובן בעיקר בדגים .אל תפספסו את דג
היום ,שהוא גם המנה הזולה ביותר בתפריט .בכדי להגיע ,לכו מהכיכר מזרחה עד שתראו את
המקום מימין.
 –Buen Rollitoהמקום מספר אחד לקרפים ו-וופלים .המגוון עצום )כולל אפילו כאלה עם
גבינה וירקות( וחובבי המתוקים לא יצאו מאוכזבים .בכדי להגיע ,לכו מהכיכר דרומה עד
שתראו את המקום משמאל.

חיי לילה
למרות המחסור באור ובחשמל בכלל ,האנשים בקאבו פולוניו לא מוותרים על בילויים ושמחה בשעות
הלילה הקטנות .גם המסעדות וגם הפאבים מלאים עד מאוחר ובמקומות רבים עולים מדי פעם חבר'ה
צעירים ושרים עם גיטרות .בנוסף ,בימי הקיץ נהוג להקרין כאן סרטים על מסך ענק מדי פעם ,ובכדי
להגיע פשוט לכו עם שביל הנרות שיוצא מהכיכר ותמצאו לכם מקום לשבת .בנוסף ,ישנן הופעות חיות
רבות באיזור שוק האומנים במהלך הקיץ.
 –Estación Centralפאב צ'יל-אאוט מצויין עם אווירה זרוקה ומגניבה .בין היתר ,מנגנים
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כאן מוזיקה חיה ומקרינים סרטים על מסך גדול .בכדי להגיע ,מהכיכר לכו דרומה עד תראו
את את הפאב משמאלכם.
 –Joseloפאב מצויין ו-וותיק ,שהוא פופולארי מאוד בקרב מטיילים ומקומיים .במקום יש
מוזיקה טובה ואווירה מצויינת הודות לעיצוב המיוחד ולנרות הדולקים .מאחורי הפאב נוהגים
להקרין סרטים .לכו מהכיכר צפונה ותראו את המקום מימין.
 –La Golosaמקום היפי ומיוחד המקפיד מאוד על רוחניות ואווירה מיוחדת )בין היתר ,גם
תידרשו להוריד את הנעליים בכניסה( .המקום מואר באור נרות והוא מושלם לבילוי רומנטי.
מגישים כאן גם אוכל מצויין .לכו מהכיכר מערבה עד שתראו את המקום מימינכם.
 –El Paradorממוקם ממש על חוף הים ב .Sur Playa-מדהים לבילוי רומנטי למול
השקיעה או לחילופין מקום מצויין להצטנן עם בירה או משקה קר בלילות קיץ חמים כשרק
רעש הגלים סביבכם.

אטרקציות בעיר
אטרקציות –
החופים– החופים הבתוליים והמדהימים של קאבו פולוניו והסביבה שלה הם אלה שהופכים אותה
לכזאת פנינה ,ולכן ממש לא כדאי לפספס אותם .בגלל שהכפר נמצא על לשון יבשה ישנם שני חופים
אחד לפחות שתמיד ,הוא והיתרון מדהימים שניהם ,מצפון -La Calaveraו מדרום – La Playa Sur
מהם יהיה מוגן מהרוח .שני החופים גם מצויינים לגלישה )שוב  -אם אין גלים טובים באחד אז עוברים
לשני( ובשיא העונה תראו פה גולשים רבים .מי שרוצה להשכיר גלשן )המחירים נעים בין  10ל 15-דולר
לשעה( או אפילו לקבל שיעורי גלישה יוכל למצוא את מבוקשו באחד מבתי הספר לגלישה שפועלים
בכיכר.
טיולי הליכה– אל תגבילו את עצמכם רק לשני החופים שסמוכים לכפר  -קחו בקבוק מים וצאו לטיול
שקט ורגוע לאורך רצועת החוף ,לא משנה לאיזה כיוון ושם יחכו לכם נופים מקסימים ,רצועות חוף
בתוליות ,פרות המתרוצצות חופשי והרבה מאוד צדפים וכוכבי ים .יש לכם אפילו סיכוי לא רע לראות
אריות ים וצבי ים ואפילו עם קצת מזל לוויתנים או דולפינים .עוד דבר שאסור לפספס הוא שיטוט
בדיונות שמסביב לכפר ,שהטיפוס עליהן )גם אם הוא קצת מעייף לפעמים( נותן הזדמנות להינות
מנופים מדהימים .מסלול טיול מאוד פופולארי הוא טיול לעבר הכפר הסמוך – .Valizas de Barra
הדרך הלוך היא בת  8ק"מ והיא עוברת ברובה בדיונות עם נופים מדהימים )תבקשו סיפור דרך מפורט
בלשכת התיירות או מאחד המקומיים( ,והדרך חזור היא פשוט הליכה חזרה לאורך קו החוף היפיפה
) 12ק"מ( .מי שלא רוצה ללכת הרבה יוכל לתפוס אוטובוס מ Valizas-לנק' בה לוקחים את המשאיות
שמכניסות אתכם לכפר.
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טיולי סוסים -דרך מצויינת ומאוד פופולארית לחוות ולהכיר את האזור .בקאבו פועלות מספר חוות
שונות שמציעות מגוון טיולים לאורך החוף ובדיונות )בין היתר גם את הטיול לכפר הסמוך שמפורט
בסעיף הקודם( ,כשאורך וסוג הטיול מותאמים לפי בקשתכם .חברת  Chulaשליד הכיכר משכירה
סוסים ) 10דולר לשעה( ובתוספת  10דולר נוספים לשעה תקבלו גם מדריך.
צפיה באריות וכלבי ים -ממש סמוך למגדלור מחכה לכם הפתעה – קהילה ענקית של אריות וכלבי ים
שרובצת לה על האבנים ועל החוף .למי שעוד לא יצא לו להיתקל בבעלי החיים האלה ,כאן זאת
הזדמנות מדהימה ,ובחינם ,להינות מהם בצורה טבעית לחלוטין וללא כל מחיצות .רק חשוב להיזהר
לא להיתקרב אליהם יותר מדי כי הם עלולים להיעשות תוקפניים.
צפייה בליוותנים ושחייה עם דולפינים– להבדיל ממקומות אחרים בדרום אמריקה בהם תיאלצו
לשלם לא מעט עבור סירה או שייט שיקחו אתכם לחזות בליוויתנים ,אם תגיעו לקאבו פולוניו ביו
אוגוסט לנובמבר תוכלו להינות מההצגה בחינם פשוט אם תישבו על אחד החופים ותחכו בסבלנות.
בנוסף ,במהלך הקיץ )בין דצמבר למרץ( זה מאוד נפוץ לראות דולפינים שוחים כמה מטרים בלבד
מהחוף ,ולכם תהיה הזדמנות לתמונה בלתי נשכחת לקפוץ למים ולהצטרף אליהם.
המגדלור– עם ההגעה לקאבו פולוניו לא תוכלו לפספס את המגדלור הגדול ) 26מטר גובה( שחולש
על הנוף .אל תוותרו על הטיפוס לראש המגדלור ) 15פסו כניסה( שממנו תזכו לתצפית מדהימה על
קו החוף ועל הדיונות שסביב קאבו.
סנדבורד– חובבי האקשן יוכלו לשכור גלשן חולות ולגלוש במהירות מדהימה בדיונות שמסביב .אם אין
לכם שום ניסיון בגלישה עדיף שתתחילו קודם על הבטן כי הסיכוי לפציעות לא קטן .קרש גלישה )וגם
כמה טיפים מועילים( תוכלו לשכור באחד מבתי הספר לגלישת גלים שליד הכיכר ) 10דולר לשעתיים(.

אטרקציות קרובות
ביקור בשמורת עצי אומבו– מספר ק"מ מזרחית לכפר ישנה שמורת עצי אומבו )עצים ייחודיים
לאיזור שהגזעים שלהם ענקיים וחלולים ובצורות מיוחדות( גדולה ויפה .הביקור בה הינו רק באמצעות
סיור מאורגן מקאבו פולוניו והוא כולל שייט ל"לגונה קאסטישוס" השלווה בה תוכלו לצפות בעצים
המפורסמים .המחיר הוא סביב ה 10-דולר לאדם.

קניות ושווקים
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חנויות ודוכני אמנים ושוק האומנויות – את חלקם תוכלו למצוא )בעיקר בעונת הקיץ( בכיכר המרכזית
ומעט גם ברחובות שסביבה ואת השאר תמצאו באזור שוק האומנים ) ,(Artesanal Feria Laשסמוך
לכיכר .כאן תמצאו בגדים ,צמידים ,מחזיקי מפתחות ,ציורים ,פסלונים ועוד חפצי אומנות רבים שכולם
עבודת יד שנעשתה בחלקה על ידי תושבי הכפר וברובה המכריע על ידי הצעירים ההיפים שמאחורי
הדוכנים.

איך להגיע ותחבורה מקומית
כאמור ,לא ניתן להגיע עם רכב או אוטובוס ישירות לקאבו פולוניו ולכן דרך ההגעה הפופולארית ביותר
היא להגיע עד לכניסה לשמורה של קאבו פולוניו ,ושם מחכות לכם משאית  4X4גדולות שיקחו אתכם
לנסיעה מסחררת של כ 20-דקות דרך הדיונות עד לכיכר של הכפר .המשאיות נמצאות שם כל הזמן
ומותאמות לשעות של האוטובוסים .המחיר לנסיעה הוא  60פסו והנהגים ינסו לשכנע אתכם לקנות
כרטיס הלוך חזור .אומנם כך תוכלו לחסוך סביב ה 15-פסו )כי בכפר ינסו לדרוש מכם יותר על הכרטיס
חזרה( ,אך רק קחו בחשבון שתהיו חייבים לחזור עם אותה חברה בדרך חזרה וזה עלול להגביל אתכם.
לנקודת האיסוף של המשאיות תוכלו להגיע באוטובוס ישירות ממונטבידאו ) 4.5שעות 330 ,פסו( ,מלה
פלומה )שעה 100 ,פסו( ,מפונטה דל אסטה )שעה וחצי 120 ,פסו( ופונטה דל דיאבלו )שעה וחצי,
 120פסו( .עבור שאר היעדים תצטרכו לקחת אוטובוס לכפר  Valizasומשם אוטובוס לנקודת האיסוף
) 15דקות 35 ,פסו( ,או להגיע קודם ללה פלומה ולקחת משם את האוטובוס .אלו מכם ששכרו רכב
יוכלו להחנות אותו )בתשלום( בנקודת האיסוף של המשאיות .דרך נוספת להגיע היא באוטובוס לכפר
הסמוך  Valizasומשם להמשיך ברגל  8ק"מ לאורך הדיונות עד לכפר )ראה פירוט למעלה(.

מזג אויר
מזג האוויר בקאבו פולוניו זהה לזה שתמצאו לאורך כל קו החוף של אורגוואי – הקיץ חם למדי )לרוב
סביב ה 25-מעלות( וזוהי גם העונה שבה טמפרטורת המים מאפשרת רחצה .החורף והסתיו קרים
למדי )סביב ה 10-15 -מעלות( ,גשומים ובאזור זה בעיקר סחופי רוחות .עם זאת ,עונת הסתיו היא
העונה הטובה ביותר לצפות בליוויתנים ,שנדירים מאוד במהלך הקיץ ובעונה זו יש גם הרבה פחות
מטיילים.

המלצת זהב
כמו שוודאי כבר הבנתם ,קאבו פולוניו היא מקום שונה מאוד מכל מה שתיתקלו בו באורוגוואי .הבידוד
ואורח החיים הפשוט של המקום ,שהופכים אותו למקום מיוחד כל כך ,יכולים להפוך גם למטרד לא
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קטן אם לא תבואו מוכנים לכך .הדבר המרכזי שאסור לשכוח זה להביא פנס .אין בכפר שום חשמל
ועם רדת הלילה ,חוץ מהאור המסתובב של המגדלור ,אתם תהיו בחשיכה מוחלטת .בנוסף ,קחו
בחשבון שהבידוד וקשיי ההגעה גורמים לכך ,שמגוון המזון שתמצאו במכולות קטן למדי והמחירים
גבוהים .לכן ,ההמלצה היא במידת האפשר להגיע עם אוכל מבחוץ )חשוב שבעתיים לאלו מכם
השומרים כשרות( .גם דוחה יתושים מומלץ מאוד.

נותני שירותים
לשכות תיירות -לשכת התיירות הראשית נמצאת בכניסה לשמורה ,ודוכן שלה תוכלו גם למצוא בכיכר
המרכזית.
חברות טיולים והשכרת ציוד -בכיכר ומסביבה תמצאו עסקים רבים המספקים שירותים לתיירים
המתמקדים לרוב בהשכרת ציוד ובארגון אטרקציות שונות כמו רכיבה על סוסים או ביקור בשמורת עצי
האומבו .מדריך עצמאי שזכה להמלצות של מטיילים רבים הוא ראול )צרו קשר במייל -
בעצמו לכם לארגן ויוכל והאיזור קאבו על מאוד רחב ידע שבאמתחתו )raulguidi@hotmail.com
את כל האטרקציות.
כסף -בקאבו פולוניו אין בנקים וכספומטים והעסקים לא מקבלים אשראי ,לכן ,חשוב מאוד להגיע עם
מספיק כסף מזומן .בחלק מהעסקים לפעמים מסכימים להחליף או לקבל דולרים או פסו ארגנטינאי,
אבל מומלץ מאוד לא לבנות על זה.
אינטרנט וטלפונים -אנשים באים לכאן דווקא בשביל להתנתק מעט מהחיים שבחוץ ,אבל אם אתם
בכל זאת חייבים ליצור קשר תוכלו לנסות להשתמש בשירותי האינטרנט של  Templaoהסמוך לכיכר
)תשאלו את המקומיים איפה( ,אך קחו בחשבון שהם יקרים ואיטיים להחריד .טלפון ציבורי )שעובד על
אנרגיה סולארית( תוכלו למצוא בכיכר המרכזית .בעלי הסלולארי יוכלו למצוא כאן קליטה סבירה
למדי.
הטענת מכשירים חשמליים במגדלור -המגדלור הוא אחת הנקודות היחידות בהן יש שקעי חשמל בהן
ניתן להטעין את המכשירים שלכם .קחו בחשבון שבעונה יכולים להיות תורים ארוכים למדי .אפשר גם
להטעין בחלק מהעסקים )לרוב בתשלום( בשעות מסויימות .בכל מקרה ,מומלץ מאוד להטעין את כל
המכשירים שלכם לפני ההגעה לכאן.

בטיחות ואזהרות
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כמו כל אורגוואי ,גם כאן בטוח להסתובב בלא דאגה .עם זאת ,שווה להיות עירניים בתקופת שיא
העונה ,כשהכפר מתמלא בצעירים היפים וקיימת יותר סבירות למקרים של גניבות קטנות.

קישורים רלוונטיים
אתר מצויין ,גם באנגלית ,עם הרבה מידע ומפות מועילות www.portaldelcabo.com.uy-
האתר הרשמי של העיירה ובו פירוט )גם באנגלית( של מוקדי העניין באיזור וכן מידע אודות
מקומות לינה ,מסעדות ובילויים www.cabo-polonio.com/esp.html-
על חוויות מטיילים בקאבו פולוניו תוכלו לקרוא באתר למטייל <<

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

afty.lametayel.co.il
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