סרוק לקריאה בנייד

פייסנדו  -עפתי  -המלצות על טיולי תרמילאים
איתי אמוזה  -מערכת אתר למטייל 18/06/2012 -
פייסנדו היא עיירה הממוקמת על גדת נהר האורגוואי ,על הגבול הבינלאומי עם ארגנטינה .רוב
המטיילים שעוברים בפייסנדו שמים פעמיהם לאתרי המעיינות החמים שמחוץ לעיר .בנוסף ,במהלך חג
הפסחא מאות אלפי צעירים מכל רחבי העולם מגיעים לכבוד חגיגות פסטיבל הבירה השנתי.

מבוא
פייסנדו הגבול על ,האורגוואי נהר גדת על היושבת תושבים  100,000בת עיר הינה )(Paysandú
הבינלאומי עם ארגנטינה .במרבית ימות השנה אין הרבה מה לעשות כאן ,ומרבית המטיילים שעוברים
כאן באים מארגטינה או ממשיכים הלאה ,ואלו שכן נשארים שמים פעמיהם לאתרי המעיינות החמים
המצויינים שמחוץ לעיר .עם זאת ,פעם בשנה ,במהלך חג הפסחא ) ,(Santa Semana Laמוצפת
העיר במאות אלפי צעירים מכל היבשת שמגיעים אליה לחגוג עד אובדן חושים בפסטיבל הבירה השנתי.

לישון
ברוב ימות השנה לא תהיה לכם בעיה למצוא כאן מקום לינה ,למרות שההיצע אינו גדול .עם זאת,
במהלך הפסטיבל אין כאן מיטה או חלקת אוהל פנויים וכדאי מאוד לנסות ולשריין מקום מראש .כמו
כן ,במהלך הפסטיבלי התושבים משכירים את הבתים שלהם או חדרים בהם ,כשהקשר איתם נוצר דרך
לשכת התיירות של פייסנדו.
 – Hotel Concordiaאפשרות הלינה היחידה שתמצאו בעיר בטווח המחירים הזול-בינוני ,שאיננו
אתר קמפינג .המלון עצמו לא רע בכלל ובמיקום מצויין ,ותמצאו בו מגוון חדרים ,עם או בלי מקלחת
צמודה .מחיר החל מ 15-דולר ללילה.כתובתAv. 18 De Julio 984. :
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 – Hotel Bulevarמלון  3כוכבים ,נחמד למדי ,הקרוב למרכז ונותן תמורה טובה לכסף .במלון
תמצאו חדרים נוחים עם מקלחת צמודה ,אינטרנט אלחוטי וארוחת בוקר חביבה ,הכלולה במחיר.
המחיר הוא כ 80-דולר לחדר זוגי.כתובתAv. Boulevar Artigas 960. :
לינה במעיינות החמים – רבים מעדיפים ללון באתרי המעיינות החמים ולא בעיר ,ובכך להעביר את
היום ,ובייחוד את הלילה ,ברחצה במעיינות .בשני המתחמים שבפייסנדו )ראו פירוט בהמשך( ניתן
למצוא מלונות ,בקתות וחלקות לאוהלים במחירים סבירים .לתעריפים
השונים.www.paysandu.gub.uy
קמפינג  – Pescadores de Clubאלה מכם שלא רוצים להוציא הרבה כסף ,יוכלו לישון באתר
הקמפינג של מועדון הדיג המקומי ,בו תמצאו חלקות מוצלות ,מים חמים ,שולחנות פיקניק ומקומות
לעשות אסאדו .המחיר הוא  50פסו לאדם לילה ועוד  80פסו תשלום חד פעמי על האוהל.הוראות
הגעה :ממוקם ב.n/s Ríos Entre-

לאכול
 – Pan Zאחת המסעדות האהובות ביותר בעיר .תמצאו כאן את כל המבחר הקלאסי של המטבח
האורגוואי :בשרים ,פיצות ,פסטות ,שניצלים וכמובן צ'יביטו .המחירים ממוצעים.כתובת18 de Julio :
950.
 – Pizzeria Trouvilleאל תתנו לשם להטעות אתכם ,אומנם גם הפיצות כאן מצויינות ,אך מדובר
במסעדה לכל דבר .המקום נקי ונעים לשבת בו ,המנות ענקיות ,ומדי פעם גם מנגנים פה מוזיקה חיה.
המחירים ,ביחס למנות ,הוגנים למדי.כתובתde Julio esq. 19 de Abril 18. :
 – Tío Lucasה"דוד לוקאס" ישמח להציע לכן מגוןן של יותר מ 20-סוגי אמפנאדאס ביתיות ,אפויות
בתור לבנים .נשנוש מצויין.כתובתLeandro Gómez 1050. :
 – Confiteria Las Familiasהקינוח האורגוואי המפורסם "פוסטרה צ'חה" נולד כאן ,במקום
שכבר הפך לשם דבר בכל אורגוואי .אם עוד לא יצא לכם לטעום ממנו ,זאת בהחלט הזדמנות שלא
כדאי לפספס.כתובת18 de Juio 1152. :

מה לעשות בלילה
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בפייסנדו יש חיי לילה טובים למדי ,ולמרות שזה ממש לא מה שתמצאו במונטבידאו ,עדיין יש כאן מספר
מקומות לשתות ולרקוד בהם .במהלך סופי השבוע החבר'ה הצעירים מתכנסים לשתות ולדבר באזור
כיכר ארטיגס ,וחוף ) Parkראה בהמשך( מתמלא אף הוא במבלים שעוברים בין הפאבים והמועדונים.
 – El Barפאב וותיק שנמצא ממש במרכז העיר .מקום מצויין לשתות בו כמה בירות עם המקומיים.
כתובת18 de Julio y L. A. de Herrera. :
 – Maybe Barפאב מגניב עם אווירה צעירה ושמחה במהלך סופי השבוע .כתובתUruguay 699. :
 – Suhrהמועדון המוביל בעיר עם רחבת ריקודים גדולה ומסיבות מושקעות .תמיד מלא פה ,בייחוד
בסופי השבוע .בנוסף ,מגישים כאן מאכלים קלים על הבר לרעבים מבינכם.כתובתAvda. Wilson :
Ferreira Aldunate 2103.
 – W Lounge Paysandúהמועדון המפורסם ממונטבידאו פתח סניף גם בפייסנדו ,המושך אליו
המוני בליינים כל סוף שבוע.כתובתBaldomero Vidal s/n° Yacht Club Paysandú. :

אטרקציות בעיר
חופים– בימי האביב והקיץ אחד הבילויים הפופולאריים ביותר כאן הוא רחצה באחד מהחופים היפים,
שלגדת נהר האורגוואי .החוף המרכזי הוא ה Municipal Playa-הצפוני יותר ,כשאלו שמחפשים יותר
שלווה ימצאו אותה ב Park Playa-הדרומי ממנה.
סיבוב בעיר – העיר עצמה איננה מעניינת במיוחד ,אך פזורים בה מספר אתרים היסטוריים בהם נחמד
לבקר ,אם אתם צריכים להעביר את הזמן עד לאוטובוס הבא .בכיכר ארטיגס רחבת הידיים תוכלו
לשבת על ספסל בינות הצמחים היפים ולבהות בפסלו של אבי האומה .הבזיליקה דה רוסאריו )רחוב
של הפנימי חלקו .חטוף ביקור היא אף שווה -19,ה במאה כבר שנבנתה -Florida),ו Montecaseros
אולם התיאטרון ) Sánchez Florencioרחוב  (Abril De 19מרשים מאוד וירשו לכם לראותו אם
תבקשו .במוזיאון להיסטוריה )רחוב  ,874 Martín San de Zorrillaהכניסה חופשית( תוכלו ללמוד על
ההיסטוריה העשירה של פייסנדו ועל תפקידה המרכזי במלחמת העצמאות של אורגוואי.

אטרקציות קרובות  /טרקים
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מעיינות חמים – מוקד המשיכה התיירותי המרכזי של פייסנדו ,המושך לכאן תיירים רבים לאורך כל
השנה .במחוז פייסנדו ישנם שני מרכזים תרמיים)Guaviyú:כניסה –  75פסו( הנמצא מצפונית לעיר
בכיוון סלטו ,ו)Almirón-כניסה –  35פסו( הנמצא  90ק"מ מזרחית לעיר ,בסמוך לעיירה .Guichón
בשניהם תמצאו קומפלקסים מושקעים ובהן בריכות עם מים בטמפרטורות שונות ,לצד מדשאות יפות
ומטופחות וכל השירותים הנדרשים )מקלחות ,מסעדות וכיוצא בזאת( .בדומה למעיינות החמים בסלטו,
גם כאן ניתן ללון בתוך הקומפלקס ,בין אם זה במלון ,צימר או אתר קמפינג ,ומחיר הלינה כולל גם את
השימוש במעיינות .לשני אזורי המעיינות ניתן להגיע גם באוטובוס ממונטבידאו או מפייסנדו.
 – Guichónהעיר השנייה במחוז פייסנדו ,הממוקמת  90ק"מ מזרחה מבירת המחוז ,באזור שסביבו
טבע יפהפה .מכאן תוכלו לצאת למספר מסלולי טיול קצרים או ארוכים בחיק הטבע ,בשבילים
שבימים אלה עובדים במרץ בכדי להופכם לפארק לאומי .המסלולים הפופולאריים הם לאורך Río
הסימון שעבודת כיוון  Cuchilla de Haedo.הנקרא ההררי ובאזור Queguay y Rincón de Pérez
והסידור של השבילים טרם הושלמה ,כדאי לבחון את האפשרות לצאת למסלולים אלה עם מדריך
)בלשכת התיירות בפייסנדו ישמחו להפנות אתכם למדריכים מקומיים( .לפרטים נוספים
)בספרדית( . www.guichon.com.uy:עבור פירוט של המסלולים השונים והפניה
למדריכים.www.paysandu.gub.uy:
 –Casa Blancaכפר ציורי לגדת נהר האורוגוואי הנמצא  15ק"מ מהעיר פייסנדו .במקום ישנם
מספר מבנים קולוניאלים שהשתמרו ונקודות חן יפות ,בייחוד לאורך הנהר .מומלץ כטיול צד קצר
מפייסנדו .ניתן להגיע לכאן באוטובוס שיוצא מהטרמינאל בפאייסנדו.

אירועים ומועדים
פסטיבל הבירה השנתי– פסטיבל ענק המתקיים כאן כל שנה ,למשך תשעה לילות של טירוף חושים
בחג הפסחא )לרוב יוצא סביב אמצע אפריל( .הפסטיבל מושך אליו בכל יום בממוצע כ 50,000-איש
מכל היבשת שבאים ליהנות מהופעות ענק מצויינות של האומנים הבכירים ביותר של דרום אמריקה
וספרד ,מאינסוף תחרויות בירה ושתייה וממסיבות ענק שנמשכות עד אור הבוקר .כל המבשלות וחברות
הבירה הגדולות של דרום אמריקה פותחות כאן דוכנים ומוזגות לקהל הצמא בירה מהחבית ,לאורך כל
שעות היום והלילה לתוך כוסות בירה ענקיות ,שכל אחד רוכש לעצמו ושומר אחר כך למזכרת .מלבד
הקרנבל במונטבידאו ,זהו האירוע הגדול ביותר של השנה באורגוואי ,ואם אתם בסביבה מאוד לא
מומלץ לפספס אותו .מחירי הכניסה משתנים בהתאם ליום וללוח ההופעות ,אך הם זולים מאוד ונעים
בין  60ל 100-פסו ללילה.
הקרנבל– פייסנדו היא עיר מאוד קוסמופוליטית ויש בה מגוןן לא קטן של קהילות מהגרים מכל העולם,
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ובהן גם קהילה של צאצאי העבדים שהובאו לכאן בתקופה הקולוניאלית .לכן ,הקרנבל כאן שמח
במיוחד ,והוא שני רק לאחיו הגדול ממונטביאדו .אירועי הקרנבל מתחילים מסוף דצמבר ומגיעים
לשיאם בפברואר ,כשבתפריט מצעדים ססגוניים ,תהלוכות של נגני קנדומבה )הגרסה האורגוואית
לסמבה( ומסיבות רחוב.

איך להגיע
אוטובוסים מגיעים לכאן בתדירות גבוהה ממונטבידאו ) 4.5-5שעות 470 ,פסו( ומסלטו )שעתיים180 ,
פסו( .בנוסף ,ניתן להמשיך מכאן לטקאורמבו ) 5שעות 350 ,פסו( .בכדי לעבור לארגנטינה קחו
אוטובוס החוצה את הגשר לארגנטינה וממשיך לקולון שבצד השני ) 45דקות 80 ,פסו( ממנה תוכלו
להמשיך ליעדים אחרים בארגנטינה כמו בואנוס איירס ,סנטה פה ,רוסאריו וכדומה .טרמינל
האוטובוסים ממוקם ב .(Artigas y Negro Río /e (630 Martín San de Zorrilla-מהטרמינל תוכלו
להמשיך גם ליעדים בתוך המחוז ,כמו העיר גויצ'ון )עם חברת  ,Alonso Empresaבעלות  100פסו(
והכפר הסמוך קאסה בלנקה ,אליו יוצא אוטובוס ישיר מספר פעמים ביום ) 18פסו(.

מזג אויר
האקלים בפייסנדו מתון מאוד והטמפרטורות המומצעות נעות מ 10-15 -מעלות בחורף ו25-30 -
מעלות בשיא הקיץ .עם זאת ,בגלל הקרבה לנהר במהלך הקיץ אחוזי הלחות כאן גבוהים מאוד .רוב
הגשם יורד כאן במהלך החורף ,אך בדומה לשאר אורגוואי ,ימים גשומים יתכנו גם באמצע הקיץ.

נותני שירותים
לשכת התיירות– נמצאת מול הכיכר הראשית ,בכתובת .1226 Julio De 18
כסף – אלה מכם שצריכים להחליף בין פסו אורגוואי לארגנטינאי יוכלו למצוא משרדי חלפנות בכתובת
במספר פזורים כספומטים .הבנקים באחד להחליף או -18 de Julio 1039,ו 18 De Julio 1002
מקומות בעיר .לכתובות הכספומטים.www.paysandu.gub.uy :

בטיחות ואזהרות
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בדומה לשאר אורגוואי ,פייסנדו בטוחה מאוד בכל שעות היום והלילה .הדבר המרכזי שיש להיזהר ממנו
כאן זה מההאנגאובר שאחרי הפסטיבל...

קישורים רלוונטיים
פורטל התיירות הרשמי של פאייסנדו ,בו תמצאו מפה ומידע שימושי רב
)בספרדית(.www.paysandu.gub.uy/turismo:
האתר הרשמי של פסטיבל הבירה השנתי ובו מידע רב אודות הפסטיבל ,פירוט לוחות הזמנים
וההופעות ועודwww.semanadelacerveza.com.:

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

afty.lametayel.co.il
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