סרוק לקריאה בנייד

צ'וי  -עפתי  -המלצות על טיולי תרמילאים
איתי אמוזה  -מערכת אתר למטייל 18/06/2012 -
עיירת הגבול צ'וי משמשת נקודת מעבר בין דרום ברזיל לחופיה של אורוגוואי .הדבר המיוחד בה הוא,
שלמרבה הפלא ,מדובר ביעד מוצלח לשופינג ...זאת בשל העובדה שמדובר באזור פטור ממכס .חוץ
מזה ,איפה עוד תמצאו מקום שהרחוב הראשי שלו מחולק בין שתי מדינות?

מבוא
צ'וי ,המדינות שתי בין חצויה העיירה .וברזיל אורגוואי בין מעט הזויה גבול עיירת הינה )(Chuy
כשבמרכזה עובר הרחוב הראשי שחציו באורגוואי וחציו בברזיל ונקרא  .Uruguay-Brazil .Avמטיילים
לרוב רק חולפים כאן בדרכם בין דרום ברזיל וחופי אורגוואי ,אך רבים מהם גם מנצלים את ההזדמנות
ועורכים סיבוב קניות בעיירה בה פועל אזור פטור ממכס ,המושך המוני ברזילאים ואורגוואים לכאן כל
שנה לסיבובי קניות מכל הבא ליד .הביקור בעיירה הוא חוויה בפני עצמה – בעוד הצד האורגוואי מסודר
ונעים בסך הכל ,צדה הברזילאי מבולגן ומלוכלך יותר ,ורובו מאוכלס על ידי מהגרים ערבים ,טורקים
וארמנים ,שיוצרים בעיירה אווירה הרבה יותר מזרח-תיכונית מאשר לטינית .את האווירה המזרחיית
תרגישו בעיקר ברחוב החנויות הראשי ,שרובן מנוהלות על ידי המהגרים .כשתלכו ברחובות תשמעו
בליל משוגע של שפות ,המשלב ספרדית ופורטוגזית )כולל הניב המקומי הנקרא "פורטוניאול" ומשלב
בין השתיים( ,יחד עם הרבה ערבית וטורקית.

לישון
רובם המכריע של התרמילאים רק עוברים בצ'וי בין אוטובוסים וממשיכים מכאן או לחופי ברזיל או
לעיירות החוף היותר אטרטקטיביות של אורגוואי .בעיר יש דווקא לא מעט מקומות לינה ,אך אלו
ברובם מיועדים עבור משפחות ברזיאליות ואורגוואיות שבאות לכאן לעשות קניות ,ועל הדרך לבלות
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קצת בחופים .אם בכל זאת נתקעתם כאן ללילה ,עדיף שתלונו בצד האורגוואי הנעים יותר ,אם כי בצד
הברזילאים תמצאו מלונות זולים בהרבה )אך נעימים הרבה פחות(.
 – Hotel Intermacionalמלון בסיסי במרכז העיירה עם חדרים נוחים ונחמדים להעביר בהם את
הלילה )יש גם טלוויזיה( .המחירים החל מ 15-דולר לאדם ללילה וכוללים ארוחת בוקר.כתובת : Rio
San Luis 121.
 –Novo Hotel Alercesמלון נחמד למדי ,שבו חדרים עם שירותים פרטיים ומזגן .במלון יש גם
בריכה ואינטרנט לשימוש האורחים והמחיר כולל ארוחת בוקר.
כתובת : Laguna de Castillos 578
טלפון : (00598) 4474 2260
 – Etnico Hostelההוסטל היחיד בעיירה .תמצאו כאן חדרים פרטיים או משותפים ,מקלחות חמות,
אינטרנט חופשי ומטבח מאובזר .המחיר הוא החל מ 250-פסו לאדם בחדר משותף והוא כולל ארוחת
בוקר.כתובת: Laguna Negra 299.
 – Nuevo Hotel Plazaמלון שלושה כוכבים במרכז העיירה המציע חדרים ברמה מאובזרים ,ארוחת
בוקר בופה ואינטרנט חופשי .במלון גם פועלת מסעדה איכותית .המחירים יקרים יחסית.מיקום –
בכיכר הראשי ,במפגש הרחובות  Arachanes Calleו.Artigas .Av -

לאכול
האוכל כאן ,כמו כל העיירה ,מבולגן ורב תרבותי .תמצאו כאן שילוב של אוכל אורגוואי ,ברזילאי ומזרחי,
יחד עם הפיצות ,הפסטות והסנדוויצ'ים הפופולאריים תמיד.
 – Jesusפאריז'אדה אורגוואית קלאסית עם מגוון גדול של בשרים עסיסיים על האש כמיטב המסורת
האורגוואית .המחירים ממוצעים.כתובת: Av. Brasil 603 esq. Leonardo Olivera.
 – Miravosמסעדה מגוונת עם אוכל לא רע ,שמצטיינת בעיקר בפיצות מכל הסוגים ,כשהגיוון הגדול
הן פיצות מתוקות עם תוספות נפלאות כמו שוקלד נמס או ריבת חלב.כתובת: Brazil 505
 – Churrascaría Spetusבופה ברזילאי קלאסי ,המציע מגוון מנות גדול לפי משקל .כתובת : Av.
Brasil s/n.
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דוכני אוכל מזרחי– בצד הברזילאי ,בעיקר לאורך הרחוב הראשי ,תוכלו להרגיש לקצת זמן שוב בארץ
ולאכול מדוכני השווארמה והפלאפל הרבים.

מה לעשות בלילה
בצ'וי אין חיי לילה של ממש ,מלבד הקזינו הגדול שפתוח  24שעות ביממה ונמצא בצד האורגוואי
)בברזיל הימורים אינם חוקיים( ובו תוכלו לבזבז את כספכם הן על שולחנות המשחק והן על
הבר.כתובת: Avenida Uruguay, 545.

אטרקציות בעיר
קניות ,קניות ושוב קניות .זה הדבר המרכזי שיש לעשות כאן ,והיצע המוצרים לצד המחירים המצויינים
בהחלט מצדיקים סיבוב שופינג .מרבית הקניות מרוכזות לאורך הרחוב הראשי המשותף בין שתי
המדינות ,כאשר בצד האורגוואי ,המוגדר כ ,Zone Free-תמצאו מבחר ענק של חנויות פטורות ממכס
ובהן מגוון גדול של מוצרים – אלקטרוניקה ,פלאפונים ,ביגוד ,הנעלה ,אלכוהול ,סיגריות וכו' –
במחירים מצויינים בהשוואה לכמה שתידרשו לשלם עליהם בשאר המקומות בברזיל ובאורגוואי,
הנחשבות יקרות יחסית לרוב מדינות דרום אמריקה .בחלקו הברזילאי של הרחוב תמצאו בעיקר דוכנים
למכירת דיסקים וסרטים מזוייפים ,סיגריות וביגוד זול .כאמור ,הרוב המכריע של החנויות בשני הצדדים
מנוהל על ידי מהגרים מזרח-תיכוניים ולכן ,להבדיל משאר אורגוואי שבה לא נהוג להתמקח בחנויות,
כאן בהחלט ניתן ואף רצוי להתמקח על המחיר הסופי .בנוסף ,מטיילים רבים נהנים מהעובדה שקו
הגבול עובר ברחוב הראשי ומנצלים את ההזדמנות לצלם תמונות מצחיקות ,בהן הם עוברים ממדינה
למדינה )שימו לב גם שבצד הברזילאי שם הרחוב הוא  Uruguayובצד האורוגוואי .(Brazil

אטרקציות קרובות
 –Fuerte San Miguelשמונה ק"מ מערבית לצ'וי תמצאו את מצודת סאן מיגל ,מצודה קולוניאלית
עתיקה )בנייתה החלה כבר ב (1734-אשר הייתה יעד אסטרטגי חשוב במלחמות הקולוניאליות על
השליטה באורוגוואי .בסוף שנות ה 20-של המאה הקודמת הוחלט לשפץ ולשקם את המצודה שננטשה
בינתיים ולהפוך אותה לפארק ומוזיאון .המצודה עצמה שוחזרה במלואה ובמוזיאון שפועל בה תוכלו
להתרשם מהיסטוריית הקרבות שהתחוללה בה וכן מחפצים וציוד צבאי אופייני לתקופה הקולוניאלית
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)הכניסה חופשית( .מרבית שטחה של המצודה הוסב כיום למלון בוטיק יוקרתי ,המציע לאורחיו אירוח
בסגנון ימים עברו .גם אם אתם לא יכולים להרשות לעצמכם לינה במלון )מה שסביר להניח( עדיין
תוכלו לבקש לבקר בו ולהתרשם .סביב המצודה עצמה ישנם מספר מסלולי הליכה קצרים ונקודות
תצפית יפות על האיזור .כדי להגיע לכאן ,קחו אוטובוס מצ'וי לכפר  Julio de Dieciochoובקשו
מהנהג לרדת בשביל המוביל למצודה ,משם מצפה לכם הליכה קצרה עד המצודה עצמה .עם זאת,
שימו לב שתדירות האוטובוסים אינה גדולה ,ויתכן שתאלצו לקחת טרמפים או להזמין מונית לפחות
לכיוון אחד כדי לא להיתקע ליותר מדי זמן במצודה.
 - La Barra de Chuyבמרחק  14ק"מ מהעיירה נמצא החוף שמוגדר כחוף הראשון של אורגוואי
)והאחרון של ברזיל(" .לה באררה" הוא חוף חולי ויפה שסביבו דיונות בצדו האורגוואי של הגבול .החוף
נגמר בחלקו הדרומי ב"נחל צ'וי" המהווה גם את קו הגבול הרשמי עם ברזיל .החוף עצמו נחמד למדי,
ובתקופת הקיץ מגיעים אליו לא מעט תיירים ,בעיקר מקומיים וברזילאיים שמשלבים את חווית הקניות
עם קיץ ושיזוף בחוף .במקום ישנם גם מספר מקומות לינה ומסעדות .עם זאת ,מרבית המטיילים
מעדיפים להמשיך ישר כבר לחופי פונטה דל דיאבלו הסמוכים והפופולאריים בהרבה.

איך להגיע
בצ'וי עוברים אוטובוסים בינלאומיים רבים ,הנוסעים לאורך החוף ממונטבידאו )כולם גם עוברים
בפונטה דל אסטה ולרוב גם ביעדים מרכזיים נוספים( והיעדים המרכזיים בדרום ברזיל )עד סאו פאולו(.
אם תרצו להמשיך לפלוריאנאפוליס ,היעד המרכזי הראשון בברזיל ,קחו בחשבון שבמקרים רבים
תאלצו להחליף אוטובוס בפורטו אלגרי .בכדי לקחת אוטובוס לברזיל חצו את העיירה לצדה הברזילאי
ולכו לתחנת ה.Rodoviaria-
פורטו אלגרי –  6.5שעות 1170 ,פסו.
פולריאנאפוליס –  13שעות 2100 ,פסו.
קוריטיבה –  18.5שעות 2680 ,פסו.
סאו פאולו –  21שעות 3200 ,פסו.
אוטובוסים לרוב היעדים המרכזיים באורגוואי יוצאים מהרחוב הראשי ,וביניהם –
מונטבידאו – חמש שעות 400 ,פסו.
פונטה דל אסטה – ארבע שעות 280 ,פסו.
פונטה דל דיאבלו –  50דקות 50 ,פסו.
רוצ'ה – שעתיים 160 ,פסו.
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מזג אויר
מזג האוויר בצ'וי נוח רוב ימות השנה כשהקיץ חם ויבש )המטפרטורות נעות סביב ה 25-מעלות(
והחורף גשום אך נוח ) 15מעלות בממוצע(.

המלצת זהב
אומנם צ'וי היא עיר חצויה ואין אף אחד אשר יגביל אתכם מלעבור מצד לצד בעיר ,אך אלו מכם שזוהי
תחנת המעבר שלהם למדינה השכנה יאלצו לקחת אוטובוס מהרחוב הראשי או ללכת כק"מ לכיוון
צפון מ Artigas .Av -שבצד האורוגוואי שם נמצא משרד ההגירה שבו יחתימו לכם את הדרכון .אם
אתם רק עוברים כאן באחד מהאוטובוסים הישירים שבין מונטבידאו לברזיל ,צוות האוטובוס יעשה זאת
עבורכם .בשום פנים ואופן אל תחשבו על לחצות את העיירה ופשוט לקחת אוטובוס ליעד הבא שלכם
בלי לעבור במשרד ההגירה ,כי אז תיחשבו למהגרים בלתי חוקיים.

נותני שירותים
לשכת התיירות– הלשכה ממוקמת בכיכר המרכזית ,כיכר  ,Artigasמול מלון  .Plazaבלשכה ישמחו
לתת לכם מפה של העיירה וכן לסייע לכם במידת הצורך עם שעות ומסלולים של התחבורה המקומית.
כסף – עבור אלו מכם שצריכים להחליף כסף במעבר בין מדינות יוכלו למצוא כאן מספר רב של
חלפנים המחליפים בשערים סבירים דולרים ,יורו ,פסו אורוגוואי ,ריאל ברזילאי ובדרך כלל גם פסו
ארגנטינאי .בנוסף ,תמצאו כאן בנקים וכספומטים רבים שבחלקם אפשר למשוך גם מטבע זר )לרוב
דולרים(.

מה הכי לא כדאי בעיר
אומנם חוף הים של צ'וי )ראה למעלה( מושך לא מעט תיירים בעונת הקיץ אך מדובר בסך הכל בחוף
בינוני לכל היותר בהשוואה לחופים עוצרי הנשימה שנמצאים יותר מערבה מכאן .אם הגעתם לצ'וי,
אפילו אם זה מאוחר ,נסו להימנע מלהישאר שם ללילה ולתפוס אוטובוס שיקח אתכם לפונטה דל
דיאבלו הסמוכה )פחות משעה באוטובוס( ,שם כבר תמצאו חופים ואווירה מוצלחים בהרבה..

בטיחות ואזהרות
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צ'וי ,למרות המראה המבולגן והמעט מוזנח לפעמים )בעיקר בצד הברזילאי( היא עדיין בסך הכל מקום
בטוח מאוד למטיילים ,גם בלילה .עם זאת ,עדיף בכל זאת לשים עין על הדברים שלכם ברחוב המרכזי
הסואן ,ואם אפשר ,להימנע מלהסתובב יותר מדי בצד הברזילאי במהלך הלילה.

קישורים רלוונטיים
האתר הרשמי של העיירה ,בו תמצאו מידע רב וכן רשימה מלאה של חנויות הדיוטי-פרי
–www.chuynet.com
מפה של הצד האורגוואי של העיר www.ine.gub.uy/mapas-

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

afty.lametayel.co.il
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