סרוק לקריאה בנייד

פונטה דל דיאבלו  -עפתי!  -המלצות על טיולי תרמילאים
איתי אמוזה  -מערכת אתר למטייל 21/06/2012 -
פונטה דל דיאבלו הוא כפר דייגים ציורי ושליו הקרוב לגבול עם ברזיל והתברך ברצועת חופים עוצרי
נשימה כשמסביבו דיונות חול בתוליות ,לגונות מים מתוקים ויערות רחבי ידיים .זהו גם מוקד משיכה
לגולשים מכל העולם ,שבאים לכאן כל שנה להינות מגלים מצויינים .ועם זאת ,המקום ,גם בשיא
העומס של הקיץ ,ממשיך כבדרך קסם להישאר רגוע ושליו ולספק מעין אי של יופי ושלווה בדרכם של
המטיילים שבאים מברזיל או ממשיכים אליה

מבוא
בשנים האחרונות המקום הפךפונטה דל דיאבלולאלטרנטיבה זולה וצעירה לפונטה דל אסטה
היוקרתית ומדי קיץ עשרות אלפי נופשים ,רובם צעירים ,מציפים את הכפר הקטן ) 600תושבים
קבועים בסה"כ( וממלאים את החופים והרחובות באווירה תוססת ושמחה.
גם חובבי הטבע ימצאו כאן את מבוקשם  -קילומטרים בודדים מהכפר נמצא הפארק הלאומי היפהפה
סנטה טרסה ,שטיול בין שביליו יאפשר לכם ליהנות מבעלי חיים וצמחיה ייחודית בשילוב עם חופים
עוצרי נשימה ולגונה שלוות .האווירה כאן מזכירה מאוד פסטיבל בשנות ה 70-עם קבוצות גדולות של
היפים אורוגוואים וארגנטינאים ,שבאים לבלות כאן את חופשת הקיץ ומשתלבים מצויין עם הגולשים
והמטיילים הזרים .אומנם ,סצנת המסיבות כאן היא ממש לא פונטה דל אסטה ,אבל אל תדאגו – את
מסיבות החוף שמארגנים כאן כל קיץ לא תשכחו עוד הרבה זמן.

לישון  /לא לישון
 – El Diablo Tranquiloההוסטל המוביל בפונטה דל דיאבלו שמפעיל גם סוכנות טיולים גדולה.
ההוסטל גדול ומאובזר היטב ויש בו מטבח ,אינטרנט חופשי ,סלון נוח ומרפסת ,שבה אפשר להיזרק
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על ערסלים עם נוף לים .בנוסף ,פועל כאן פאב פופולארי וכן מסעדה .מחיר ללילה החל מ350 -
פסו.כתובת :אל שמפנים השלטים עם לכו ,מהטרמינל קצר הליכה מרחק( Avenida Central S/N
ההוסטל(.אתר אינטרנט.eldiablotranquilo.com :
 – La Casa De Las Boyasאחד ההוסטלים הפופולאריים והמגניבים ביותר בכפר ,המושך אליו
בעיקר גולשים .בהוסטל ,שסמוך ממש לחוף ,תמצאו חדרים נוחים ,מטבח מאובזר ,ערסלים וגינה עם
בריכת שחייה .במקום גם פועלים בר ומסעדה וכן מוציאים סיורים ואטרקציות .כמו כן ,ניתן לשכור כאן
גלשנים .מחיר ללילה החל מ 300-פסו.אתר אינטרנט.lacasadelasboyas.com :
 – Hostel De La Viudaהוסטל מעט יותר מרוחק מהמרכז ,אך מומלץ מאוד לאלו מכם שמחפשים
קצת יותר שקט .בהוסטל רחב הידיים הזה תמצאו מטבח ענק ,סלון כיפי עם ספות וטלוויזיה ,אינטרנט
חופשי ,עמדה לאסאדו ואפילו רחבה עם מגרש כדורעף .דרך המקום ניתן גם לצאת לסיורים
ואטקרציות .המחיר :החל מ 250 -פסו ללילה וכולל ארוחת בוקר.אתר אינטרנט:
.www.hosteldelaviuda.com
 – Camping Punta del Diabloהפתרון האהוב על מרבית הצעירים המקומיים שמגיעים לאתר
הקמפינג הזה בהמוניהם וממלאים אותו באווירה שמחה במיוחד עם גיטרות ,אסאדו ושתיה כל לילה.
באתר ,המרוחק  2ק"מ מהכפר ,תמצאו את כל השירותים הנחוצים )שירותים ,מקלחות וכדומה( וכן
שירות הסעות חינם למרכז הכפר ואפילו הסעות ישירות למועדונים בשעות הקטנות של הלילה .מחיר
לאדם ללילה  200 -פסו.כתובת: Bulevar Santa Teresa Km 2.5.
השכרת בתים או בקתות– מקור הכנסה מרכזי למרבית תושבי הכפר שמשכירים את הבתים שלהם או
חדרים בהם למטיילים במהלך הקיץ .חלק גדול מהבתים מושכרים מראש למספר שבועות או חודשים,
אך אחרים ניתן להשכיר למספר ימים או אפילו ללילה בלבד .אם אתם קבוצה גדולה ) 4ומעלה( או זוג
מדובר לרוב באפשרות משתלמת יותר מללכת להוסטל .בלשכת התיירות ישמחו לתת לכם מידע על
בתים ובקתות פנויים בעת הגעתכם ,כשלרוב ,החלק הדרומי הוא הזול יותר .עם זאת ,קחו בחשבון
שבשיא העונה כמעט כל ההיצע תפוס ולכן מומלץ להזמין מראש דרך אתר "פורטל דל דיאבלו"
שמצורף בהמשך.

לאכול
כמצופה מכפר דייגים מאכלי הים כאן הם פשוט מעדן .בכמעט כל המסעדות תוכלו לטעום מ"דג היום"
שהוא הדג הטרי מהבוקר ,וכן להתנסות במגוון רחב של מאכלי ים מעולים )אל תפספסו את
האמפנדאס המומלאים בפירות ים( .כמו כן ,ב"חוף הדייגים" )ראה בהמשך( תוכלו לקנות דגים טריים
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ישר מהדייגים עצמם.
 – Nativosאחת המסעדות הטובות ביותר בפונטה דל דיאבלו עם מגוון מנות מצויינות
במחיר נמוך יחסית לרמה הגבוהה שלהן .המקום מעוצב בקפידה בסגנון טבעי באיזור שקרוב
לים ומוקף דיונות .מומלץ בחום לארוחה זוגית מפנקת.כתובתSan Martin & Oceano :
Atlantico.
 –Fish Shackמסעדה פשוטה ועממית המגישה מאכלי ים טריים וכן בשרים על האש.
המחירים זולים והמנות טעימות .ממוקמת בחוף הדייגים.
 – Desigualמסעדה חדשה יחסית המציעה מגוון גדול של מזון פשוט ומהיר במחירים נוחים.
תוכלו למצוא כאן המבורגרים ,שניצלים ,סנדווצ'ים ופסטות .בערב מדי פעם מנגנים כאן
מוזיקה חיה.מיקום:בסוף רחוב  Martin Sanלכיוון חוף הדייגים.
 –Alba's Empanadasמאפייה מצויינת המתמחה באמפנאדאס .מלבד הטעמים
הקלאסיים תוכלו למצוא כאן מבחר גדול של אמפאנאדס הממולאות בכל מיני סוגי דגים
ופירות ים .ממוקם בסוף שוק האומנים.
 – Francaביסטרו מגוון בו ,כמובן ,הדגים ופירות הים יוצאים מן הכלל .אך גם הבשרים,
הפסטות והקינוחים כאן נפלאים .המקום נמצא על גבעה קטנה ולכן גם נשקף ממנו נוף
נפלא .המחירים יקרים מהממוצע.כתובתCalle 20 and Calle 7. :

מה לעשות בלילה
חיי הלילה כאן ,כמו שאר הדברים בפונטה דל דיאבלו ,עונתיים בלבד .מעטים הם הפאבים והמועדונים
שפתוחים גם בחורף ,ובעונה זו אל תצפו למצוא כאן יותר מדי .עם זאת ,בשיא עונת הקיץ הפאבים
מתמלאים בצעירים שבאים לשתות ולחגוג וסצנת המסיבות לוהטת .בנוסף ,החופים כאן הם מוקד
משיכה פופולארי – צעירים היפים רבים יושבים על החוף בלילה עם גיטרות ואלכוהול ,ובמהלך הקיץ
גם נערכות כאן לא מעט מסיבות חוף מצויינות )בררו בהוסטל שלכם מתי ואיפה(.
 – El Diablo Tranquilo Barהפאב שבהוסטל המפורסם הוא גם אחד הפאבים האהובים
בכפר ,בעיקר על המטיילים הזרים .אחד המקומות היחידים שפתוחים כל השנה ,כשבקיץ
הוא מלא במיוחד וכמעט כל ערב המקום הופך למסיבה.כתובתAvenida Central S/N. :
 – Resto-barפאב צ'יל-אאוט מגניב עם אווירה מצויינת שמושגת בזכות הספות הנוחות,
העיצוב המצויין והדי.גיי שמנגן כאן מוזיקה רגועה ונעימה .מדי פעם יש כאן גם הופעות
חיות.כתובת:לאורך .Pescadores los de Avenida
 –Tavaruaפאב מדליק על חוף הים ב Viuda Playa -שבשעות הערב המוקדמות מנגן
מוזיקה שקטה ורגועה שמשתלבת מצויין עם הרעש של הים .ככל שהשעות הולכות ונעשות
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מאוחרות המקום מתמלא בהמוני בליינים ואז הוא משתנה בקיצוניות לדאנס בר רועש ופרוע.
 – La Barquita Del Diabloפאב "זרוק" וכיפי ממש במרכז העיר ,עם אווירה טובה
וקוקטלים מעניינים.כתובתAvenida de los Pescadores. :
 – Bitacoraהמועדון הוותיק והמוביל בפונטה דל אסטה שפעיל רק במהלך עונת הרחצה.
המועדון מושך אליו המוני צעירים שבאים לשתות ולרקוד באחת מהרחבות הרבות שלו .בקיץ
המקום מפוצץ כל לילה ,אך כמו כל מסיבה באורוגוואי אין לכם מה להגיע לפני שתיים בלילה,
והמסיבות עצמן ממשיכות עד הזריחה ויותר.כתובת: Avenida Central and Calle 22.

אטרקציות בעיר
חופים– חופי פונטה דל דיאבלו עם החול הלבן והמוני הצדפים היפיפיים מתמלאים במהלך עונת הקיץ
באלפי רוחצים ונופשים .חוף הרחצה המרכזי הוא  Rivero del Playaשהכפר ממש יושב לחופיו .ב-
שעד ,הדייג וסירות הדייגים מעבודת להתרשם תוכלו )"הדייגים חוף"( Playa de los Pescadores
לבואם של גלי התיירים ,היה מקור הפרסנה המרכזי בכפר .מי שרוצה קצת יותר שקט ומרחבים
פתוחים ימצא אותם ב Viuda la de Playa -שמתחיל מדרום לכפר.
גלישה– פונטה דל דיאבלו נחשבת ליעד גלישה מצויין ופופולארי ובחופים וסביבתם תוכלו לראות
גולשים רבים .כל השנה יש כאן גלים טובים ,אך שיא עונת הגלישה הוא דווקא בסתיו ובחורף ,אז
מגיעים לכאן הגולשים הרציניים יותר ,שנהנים ,מלבד הגלים המצויינים ,גם מחופים שקטים ורגועים
בהרבה .רוב ההוסטלים ועוד מספר לא קטן של מועדוני גלישה ישכירו לכם גלשן תמורת כ 8-דולר
לשעה וחליפה בכ 5-דולר נוספים )קריטי אם אתם מתכוונים להגיע בסתיו או בחורף( .תמורת כ25-
דולר יוכלו המתחילים מביניכם לקבל שיעור באחד ממועדוני הגלישה.
נקודת תצפית– בין חוף  Pescadoresו Viuda -מבצבצת לשון יבשה חצופה שנתנה לכפר כולו את
שמו )"נקודת השטן" בספרדית( .אל תוותרו על הליכה לנקודת התצפית שבקצה הלשון – תזכו לנוף
פנורמי עוצר נשימה על האוקיינוס ,החופים ,הכפר והדיונות שמסביב.
טיולי סוסים– ישנם מספר מסלולי טיול יפים אותם ניתן לעשות על גב סוס לאורך החופים והדיונות
וביערות של הפארק הלאומי הסמוך .מטיילים רבים ממליצים בעיקר על טיולי שקיעה .הזמנת טיול
סוסים תוכלו למצוא בכל הוסטל וכן באמצעות חברת טיולים .המחירים מאוד מגוונים ותלויים במסלול,
בעונה ובמשך הזמן ,ולכן שווה לברר מעט לפני שבוחרים.
סנדבורד– חלק מההוסטלים ומועדוני הגלישה מציעים לכם את האפשרות לשכור גלשן חולות ולצאת
לגלוש במורד הדיונות שסביב הכפר .הדיונות הטובות ביותר לגלישה הן לאורך חוף  ,Viudaבעיקר
באזור הדרומי שלו .שעתיים עם הגלשן יעלו לכם כ 10-דולר.
צפייה בלוויתנים– אם תגיעו לכאן במהלך עונת הסתיו )בין ספטמבר ונובמבר( תוכלו לזכות לראות
ליוויתנים שוחים וקופצים ממש כמה מאות מטרים מקו החוף .הנקודה המומלצת ביותר לצפות בהם
היא מקצה לשון היבשה.
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אטרקציות קרובות
הפארק הלאומי סנטה טרסה– הפארק הלאומי היחיד באורוגוואי שבליבו מצודת סנטה טרסה
המרשימה ,שנבנתה על ידי הפורטוגלים ב .1762 -מלבד המצודה המרשימה ,הפארק התברך בחופים
בתוליים ועוצרי נשימה לצד יערות יפים שננטעו בעת הקפת הפארק ,בכדי למנוע מהדיונות להטביע את
המצודה בחול .בפארק ישנם  60ק"מ של מסלולי הליכה שונים ו 4-חופי רחצה מדהימים ביופיים ,שגם
בשיא עונת הקיץ לא תרגישו בהם עומס של אנשים .הביקור במצודה עצמה מומלץ מאוד )עלות כניסה
 10פסו( ובמסגרתו תוכלו לסייר בחלקיה השונים שהשתמרו במלואם .בנוסף ,תמצאו בפארק גן בוטני
קטן ,אך מקסים )כניסה חינם( ואת ה – Pajarera -גן חיות נחמד עם מיני ציפורים רבות ,קופים ,בונים
וחיות נוספות )כניסה חינם( .באתר ישנם שמונה אזורי קמפינג ) 50-100פסו לאדם ללילה( שבכולם
תמצאו תנאים טובים )כולל שירותים ,מקלחות ,עמדות אסאדו ,חיבור לחשמל ושולחנות פיקניק( .קחו
בחשבון שאלו הקרובים יותר לחופים נעשים המוניים למדי בשיא העונה .כמו כן ,ישנו היצע מגוון של
בקתות ) 2-6אנשים( להשכרה בשטח הפארק )החל מ 200-פסו לאדם ללילה( .בנוסף ,סמוך למצודה
תמצאו איזור עם שירותים רבים ובהם מסעדה ,מיני-מרקט ,קפה אינטרנט ועוד.
דרכי הגעה לפארק  -הכניסה הראשית לפארק נמצאת על כביש ) 9בק"מ ה (302-שבין
פונטה דל דיאבלו לצ'וי .בכדי להגיע פשוט קחו כל אוטובוס שמגיע לצ'וי ) 10דקות נסיעה,
 30פסו( ובקשו מהנהג להוריד אתכם בכניסה לפארק .עם זאת ,דרך ההגעה הפופולארית
והמומלצת ביותר היא פשוט ללכת מפונטה דל דיאבלו לאורך החופים של הפארק )הם
מתחילים כמעט מיד אחרי שתצאו מהכפר לכיוון צפון( עד לאזור המצודה )סה"כ כ 8-ק"מ(
ומשם לחזור באוטובוס .הדרך עוברת בחופים ,דיונות ועצים עוצרי נשימה ובעיני רבים היא
גולת הכותרת של הפארק .עם זאת ,צאו מספיק מוקדם והביאו מים כי זו הליכה לא קצרה.
באתרwww.ejercito.mil.uyתמצאו מידע רב על הפארק ומפה מפורטת ,וכן תוכלו להזמין
מקום בבקתות.ראו גם באתר למטייל >>
לגונה נגרה– לגונת מים מתוקים ענקית השייכת אף היא לפארק הלאומי .הלגונה רחבת הידיים היא
מוקד משיכה לרבים בעונת הקיץ שמחפשים קצת טבע ושלווה ובאים ליהנות מיופייה של הלגונה
וממגוון בעלי החיים שניתן לראות בה .המקום הוא אידיאלי למי שרוצה להעביר אחה"צ שקט בפיקניק
ורחצה במימי הלגונה ,שינוי מרענן מהגלים וההמונים בחופים .שביל הגישה בן  5הק"מ שמוביל
מהכביש אל הלגונה נמצא בדיוק מצידו השנה של השביל לפארק הלאומי ולכן ההגעה באוטובוס היא
באותו אופן .אין תחבורה ציבורית לתוך הלגונה עצמה ותוכלו ללכת ברגל ,לתפוס טרמפים )פשוט למדי
בשיא העונה( או לצאת בסיור מאורגן עם אחד ההוסטלים .הכניסה ללגונה עצמה בחינם.
שמורת צבי ים בסרו ורדה– בשנים האחרונות פועל באיזור  Verde Cerroפרויקט התנדבותי הפועל
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להצלתם של צבי הים הפוקדים את חופי אורגוואי ונמצאים בסכנת הכחדה .סיורים מאורגנים לביקור
בשמורה יוצאים במהלך הקיץ ) 20דולר( ובמסגרתם תזכו להינות מהנוף עוצר הנשימה של האיזור וכן
לחזות בפעילות הצלת הצבים ולסייע בה .חלק מהמטיילים בוחרים להתנדב במשך מספר ימים
בשמורה ולסייע באופן פעיל להצלת הצבים )תדרשו לשלם סכום יומי של  18דולר עבור הלינה
והארוחות .המחיר כולל בתוכו גם תרומה כספית לפרויקט( .כנסו לאתר הפרויקט
( (www.karumbe.orgבכדי לתאם את הפרטים.

קניות ושווקים
 –El Mercado de los Artesanosשוק אומנים תוסס שבו תמצאו הרבה עבודות יד ,מזכרות,
ציורים וחפצים למיניהם במחירים טובים .המקום מאוכלס בעיקר בהיפים צעירים ולמרות שדי ברור
שחלק לא מבוטל מהדברים מיובאים מסין ,בהחלט ניתן לאתר מציאות.
 -Paseo del Riveiroמרכז קניות לא רע בו תמצאו מספר חנויות ומסעדות ואפילו גלידריה נחמדה.
כמו כן ,כאן נמצא הכספומט היחיד בכפר.

איך להגיע
אוטובוס– קווים של חברת  Sol Del Rutasהנוסעים בין מונטבידאו וצ'וי עוברים כאן ומחברים את
פונטה דל דיאבלו לשאר המדינה .עם זאת ,בררו היטב לפני שאתם עולים לאוטובוס ,כיוון שלא כולם
נכנסים לכפר אלא רק עוצרים ליד כביש הגישה אליו ,המרוחק  5ק"מ מהכפר עצמו.
מונטבידאו –  5שעות 400 ,פסו
צ'וי )מעבר לברזיל( – כ 45-דקות 50 ,פסו
לה פלומה – כשעה 80 ,פסו
פונטה דל אסטה –  3שעות 180 ,פסו
קאבו פולוניו – שעה וחצי 120 ,פסו
מעבורת– במהלך חודשי הקיץ פועל קו של "אוטובוס שט" אשר נוסע בין מונטבידאו לפונטה דל
דיאבלו ועוצר בדרך ב 10-יעדי חוף פופולאריים נוספים )בינהם גם לה פלומה ופונטה דל אסטה( .זאת
אומנם לא הדרך הזולה ביותר לנסוע ,אך היא נוחה וחוייתית למדי .מחיר הלוך-חזור )כולל כמה יעליות
וירידות שתרצו בדרך( עולה כ 75-דולר .המחיר כולל גם הסעה מהנמל עד להוסטל שלכם )כל עוד
הזמנתם אותו דרך חברת המעבורת( .לפרטים com.summerbus.www -

מזג אויר
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כיוון שהחופים הם מוקד המשיכה העיקרי כאן ,העונה המומלצת להגיע לפה היא בקיץ ,אז
הטמפרטורות בחוץ נעות סביב ה 25-מעלות והמים חמימים .עם זאת ,קחו בחשבון שבאורגוואי תמיד
תוכלו ליפול על יום גשום ,גם באמצע הקיץ .מחוץ לעונת הקיץ המים קרים מדי לרחצה ויש רוחות
חזקות )מצויין עבור הגולשים מביניכם( ובמהלך החורף ישנם לא מעט ימי גשם והטמפרטורות נעות
סביב ה 10-מעלות.

המלצת זהב
למרות שבשנים האחרונות יותר ויותר מטיילים זרים מכל העולם מגיעים לפונטה דל דיאבלו ,עדיין
ההיפים האורוגוואים והארגנטינאים הם אלה שנותנים כאן את הטון .אל תתפתו להישאר בבועה של
המטיילים הזרים שהולכים כולם לאותם ההוסטלים ומבלים בינם לבין עצמם באותם הפאבים
)שנמצאים כמובן בתוך ההוסטלים( .נצלו את ההזדמנות ונסו קצת להתערבב קצת גם עם החבורות
של הצעירים המקומיים שיושבים במעגלים עם גיטרות והרבה מצב רוח טוב .תסמכו עלינו שהם ישמחו
קצת לדבר עם אנשים מחו"ל ,ובוודאי ינסו גם להפגין קצת את כישורי האנגלית שלהם )הדי גרועים
בד"כ( .למי מכם שיעז לעשות את זה מובטחת חוויה ייחודית )ומי יודע – אולי תמצאו מישהו שיזמין
אתכם להתארח אצלו בהמשך הטיול באורוגוואי וארגנטינה.(...

נותני שירותים
לשכות תיירות– ממוקמת ב .Diablo del Punta & Teresa Santa Bulevar -עם זאת ,קחו
בחשבון שהיא פעילה רק במהלך הקיץ .מחוץ לעונה הלשכות הקרובות ביותר שתמצאו יהיו בצ'וי
וברוצ'ה .עם זאת ,אלו מכם שמגיעים ממונטבידאו יוכלו לקבל את המידע התיירותי שתחפצו בו על
פונטה דל דיאבלו בלשכת התיירות שבטרמינל "טרס קרוסס".
חברות טיולים והשכרת ציוד– בהוסטל "אל דיאבלו טרנקילו" )ראה למעלה( פועלת סוכנות טיולים
המוציאה טיולים ואטרקציות בפונטה דל דיאבלו והסביבה ונחשבת לטובה ולאמינה ביותר בסביבה.
בנוסף ,תוכלו לשכור כאן גלשן או סנדבורד .עם זאת ,הם לא בהכרח הכי זולים ,ולמי שרוצה לחסוך
מומלץ לנסות ולברר מחירים עם חברות קטנות יותר ומדריכים עצמאיים עליהם ניתן לקבל המלצה
בלשכת התיירות.
כסף – בשביל רבים מדובר בתחנה הראשונה או האחרונה באורוגוואי בדרך מ/אל ברזיל ולכן יש צורך
להחליף כסף .תוכלו למצוא כאן כספומט אחד בלבד שבו ניתן למשוך רק פסו אורגוואי וכן מספר מועט
בלבד של חלפנים ,ולכן ,מומלץ להגיע לכאן מראש עם מספיק מזומנים .את החלפת הכספים שלכם
מומלץ לעשות בעיר הגבול צ'וי שנמצאת מרחק שעה באוטובוס ובה תמצאו מספר רב של חלפנים וכן
כספומטים בהם ניתן למשוך גם דולרים או ריאל ברזילאי.
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בטיחות ואזהרות
אלו מכם שמגיעים מברזיל וזוהי התחנה הראשונה שלכם באורוגוואי ודאי יבחינו בהבדל – פונטה דל
דיאבלו ,כמו שאר אורגוואי ,בטוחה מאוד ותוכלו להסתובב בכל מקום ובכל שעה בלי חשש .כמובן,
שכמו בכל חוף ,שווה להיזהר מגניבות קטנות ולשים עין על דברי הערך שלכם.

קישורים רלוונטיים
פורטל מצויין ומקיף עם הרבה מידע שימושי על פונטה דל דיאבלו ,שדרכו אפשר גם להזמין
בקתות ולהשכיר דירות www.portaldeldiablo.com.uy-
בכדי לקרוא עוד על חוויות של מטיילים בפונטה דל דיאבלו www.lametayel.co.il-
סרטון נחמד המעביר מעט מההווי והנופים בפונטה דל דיאבלו www.lametayel.co.il-

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

afty.lametayel.co.il
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