סרוק לקריאה בנייד

לה קיאקה  -עפתי!  -המלצות על טיולי תרמילאים
איתי אמוזה  -מערכת אתר למטייל 22/07/2014 -
עיירת הגבול לה קיאקה עונה היטב להגדרה של חור בסוף העולם .העיירה ,שבה פועל מעבר הגבול
המרכזי בין ארגנטינה לבוליביה ,נראית כמו עוד עיירה בוליביאנית טיפוסית .חוץ מלהצטלם עם השלט
שמראה את המרחק לאושוויה שבקצה השני ,אין פה ממש מה לעשות ,וכדאי לתכנן את ההגעה ללהקיאקה כך שתוכלו לעבור את הגבול כמה שיותר מהר בלי להצטרך להעביר כאן את הלילה.

מבוא
עיירת הגבול הנידחתלה-קיאקה עונה היטב להגדרה של חור בסוף העולם .העיירה ,שבה פועל
מעבר הגבול המרכזי בין ארגנטינה לבוליביה ,נראית כמו עוד עיירה בוליביאנית רגילה ,עם רחובות
מלוכלכים ,המוני אינדיאנים עם שקים צבעוניים ענקיים ותחנת אוטובוס מבולגנת .מהרבה מאוד בחינות
זהו באמת סוף העולם  -סוף העולם המסודר ,המאורגן והיחסית מתקדם של ארגנטינה ותחילתו של
העולם הפרוע ,המוזנח והשונה כל כך של בוליביה והמדינות האנדיות .חוץ מלהצטלם עם השלט
שמראה את המרחק לאושוויה ,שבקצה השני ) 5,121ק"מ למקרה ששאלתם( אין פה ממש מה
לעשות ,וכדאי לתכנן את ההגעה ללה-קיאקה ,כך שתוכלו לעבור את הגבול כמה שיותר מהר בלי
להצטרך להעביר כאן ,או בעיירה הבוליביאנית הסמוכהויאסון ,את הלילה.

לישון
עדיף ,כאמור ,להימנע מלהעביר כאן את הלילה ,אך אם נתקעתם ואין לכם ברירה עדיף בכל מקרה
לישון בלה-קיאקה ולא בויאסון ,כיוון שכאן המחירים אומנם מעט גבוהים יותר ,אך התנאים טובים
בהרבה והמקומות בטוחים יותר.
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 -Hostel Copacabanaהוסטל נוח ונעים השייך לרשת  HIומציע תנאי לינה נוחים .יש כאן חדרים
פרטיים עם שירותים משותפים לזוג או לשלושה שבכולם טלוויזיה וחימום .בהוסטל עצמו תמצאו
אינטרנט חופשי ,מטבח וכן דלפק מידע שבו תוכלו להזמין גם כרטיסי רכבת בבוליביה .המחירים
ממוצעים ,אך לא כוללים ארוחת בוקר.
כתובתPellegrini No 141 :
אתר אינטרנט.www.hostelcopacabana.com.ar :
 –El Apolilloהוסטל חדש שנפתח לאחרונה ומציע חדרים משותפים או זוגיים .כאן יהיה לכם
אינטרנט חופשי ,סלון עם טלוויזיה ופליי-סטיישן ,מטבח נוח וארוחת בוקר .מחירים ממוצעים .כתובת:
Arabe Siria 146.
 – Fronteraמוטל זול ובסיסי בו תוכלו להעביר את הלילה במחיר נוח .יש כאן חדרים ליחיד ,לזוגות
או לקבוצות של  ,3-4מחירים זולים מאוד.כתובתBelgrano esq. A. Siria. :
 –Belgranoמי שירצה לישון במוטל בתנאים מעט יותר טובים יוכל להגיע לכאן ולבחור בין חדרים עם
שירותים משותפים או פרטיים .מחירים זולים .כתובת.32 Belgrano :
 –Camping Municipal La Quiacaאתר הקמפינג העירוני של של לה-קיאקה נמצא במרחק
הליכה קצר מתחנת האוטובוסים על  5 Rutaלכיוון ז'אבי .תמצאו כאן תנאים בסיסיים בלבד ,אך
בהחלט כאלה שמספיקים בכדי להעביר את הלילה )רק תוודאו שיש לכם שק שינה חם מספיק(.

לאכול
 –Mercado Centralהשוק של העיירה הוא המקום הכי טוב לאכול בו .תוכלו לבחור בין
לאכול משהו טרי מאחד הדוכנים או לשבת לאכול ארוחה מסודרת באחד הדלפקים.
המחירים זולים .השוק נמצא על רח'  ,Pellegriniליד רח' .Rivadavia
 –La Coyitaמסעדה ארגנטינאית טיפוסית שבה תוכלו ליהנות מבשרים ,שניצלים ,פסטות או
סנוויצ'ים .המחירים נוחים .כתובת.180 Balcarce :
 –Hotel Fronteraמתחת למלון הפשוט הזה פועלת גם מסעדה כפרית לא רעה בכלל
שמציעה מגוון מנות מקומיות טעימות .המחירים ממוצעים .כתובתesq Siria Árabe :
Belgrano.
 –El Buen Gustoמסעדה עממית קטנה ששייכת למשפחה מקומית ומגישה בעיקר
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מאכלים איזוריים שטיפוסיים לצפון ארגנטינה כמו לוקרו וטאמאלס .המחירים סבירים.
Balcarce 508.
 –La Tablitaבית קפה-מסעדה שבו תוכלו להזמין מארוחות בוקר קלות ועד ארוחות צהריים
וערב.Belgrano .esq España .

אטרקציות בעיר
לה-קיאקה קיימת עוד מהתקופה הקולוניאלית וכבר מימיה הראשונים שימשה כתחנת מעבר בדרך
שבין המכרות בבוליביה לנמל בבואנוס איירס .כאמור ,אין כאן יותר מדי ,אך אם יש לכם קצת זמן
להעביר עד האוטובוס הבא שווה לעשות סיבוב קצר במרכז העיירה ,שם ישנם מספר מבנים יפים
שהתשתמרו היטב מהתקופה הקולוניאלית .המרכזיים שבהם הם הכנסייה המקומית שלה מגדל
פעמונים והשוק העירוני הססגוני .את שניהם תמצאו בסמוך לכיכר המרכזית ולתחנת האוטובוסים.

אטרקציות קרובות
ז'אבי במקרה מצויין מפלט מקום היא הזו והמקסימה הקטנה הקולוניאלית העיירה (Yavi) -
ונאלצתם להיתקע בלה קיאקה בגלל מהומות בגבול ,מחסור באוטובוסים או כל בעיה אחרת .העיירה,
שנמצאת  16ק"מ מלה-קיאקה ,הייתה בעלת חשיבות רבה בתקופה הקולוניאלית והמבנים היפים שלה
השתמרו היטב .הבולט מביניהם הואכנסיית  , Francisco san de Iglesiaשנבנתה במאה ה17-
ועוטרה בחלל פנימי מדהים )הכניסה חופשית( .בנוסף ,כדאי לבקרב"בית מרקאס קאמפרו " (Casa
בתקופה אבי'ז של ביותר העשירה המשפחה חיה שבה ,המפוארת האחוזה Marques Campero),
הקולוניאלית .הבית עצמו משמש כיום כמוזיאון והכניסה אליו חופשית .גם חובבי ההליכה יוכלו למצוא
כאן עניין ומהעיירה יוצאים מספר מסלולי הליכה נחמדים בהרים שמסביב ,כשהמסלולים הפופולאריים
ביותר ,הם ל"הר האדום" ול )(Cerro Coloradoמעיינות )Castilla de Aguasמפה של הסביבה ומידע
על המסלולים תוכלו לקבל בלשכת התיירות המקומית של העיירה(.
ניתן להגיע לז'אבי באוטובוס מלה-קיאקה ,אך הדרך הנוחה והזולה ביותר היא לעלות על אחד הקיאקה לה של האוטובוסים תחנת מאיזור שעה חצי כל שיוצאים )פרטית שירות מונית מעין( Remises
ונוסעים ישירות לז'אבי .במידה ונאלץ להתיקע בגבול ללילה ,להעביר אותו בז'אבי במקום בלה-קיאקה
יכול להיות רעיון מצויין .במידה ותרצו ,תוכלו למצוא כאן אתר קמפינג זול והוסטל ,וכן מבחר קטן של
מסעדות.
 – Laguna de los Pozuelosלגונה רחבת ידיים בגובה רב בהרים אשר נמצאת כ 60-ק"מ דרום
מזרחית ללה-קיאקה .הלגונה היפה ,שנחשבת לשמורת טבע מוזגנת ,היא מקום שליו ופסטוראלי ויעד
מצויין לצפייה בציפורי מים .עם זאת ,ההגעה לכאן באוטובוס לא פשוטה ותדרוש מכם לקחת אוטובוס
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מלה-קיאקה לכפרPampa Abraוממנו לקחת אוטובוס נוסף שיגיע ללגונה )שייקח לכם לכל הפחות
שעתיים( .גם ברכב שכור ההגעה לא קלה כיוון שהכביש שמוביל ללגונה משובש למדי ולכן ,כדאי
לטרוח ולהגיע לכאן רק אם יש לכם הרבה זמן לשרוף או אם אתם חובבי ציפורים מושבעים .הכניסה
לשמורה המגינה על הלגונה חופשית ויש בה גם אתר קמפינג.

קניות ושווקים
בלה-קיאקה עצמה אין היצע קניות מוצלח במיוחד ,אך אם אתם לא מתכוונים להמשיך לבוליביה וזוהי
הנקודה הכי צפונית שתגיעו אליה בטיול ,שווה לחשוב על האפשרות של לחצות את הגבול לבוליביה
לכמה שעות של קניות במחירים מצחיקים בויאסון הסמוכה .אומנם לא תמצאו שם בגדי מעצבים ,אך
בגדים זולים ובעיקר בגדים סרוגים מצמר אלפקה תמצאו והרבה.

איך להגיע ותחבורה מקומית
הדרך היחידה להגיע ללה-קיאקה היא באוטובוס מחוחוי ) 5שעות( או מסלטה ) 7-8שעות( ,שרובם
גם עוברים בדרך בעיירות הקאבראדה דה הומאווקה וביניהן טילקארה )שלוש וחצי שעות והומאווקה
)שעתיים וחצי( .כל האוטובוסים יוצאים מהתחנה העירונית שב ,España .Av y Belgrano -כחצי ק"מ
מצידו הארגנטינאי של מעבר הגבול .מויאסון תוכלו להמשיך באוטובוס או ברכבת למגוון יעדים
בבוליביה ,וביניהם טופיזה ואויוני )למידע נוסף ראו "ויאסון ").מעבר הגבול הבינלאומינמצא בשני צידיו
של הגשר ,אשר חוצה את נהר  ,Quiaca Laשמשמש כגבול טבעי בין ארגנטינה לבוליביה ועוברים בו
בהליכה מעיירה לעיירה .המרחק הוא כק"מ בודד )סביב ה 20-דקות הליכה עם התיקים( ואם תרצו,
תוכלו לעבור את המקטע הזה במונית תמורת תשלום קטן .מעבר הגבול עצמו ,שפתוח בין השעות
 08:00-20:00עמוס מאוד בכל שעות היום ולכן חשוב מאוד להגיע כמה שיותר מוקדם בכדי לא
להיתקע כאן .אזור זה של הגבול בין בוליביה לארגנטינה הוא צינור מרכזי להברחות לא חוקיות ,בעיקר
של קוקאין ולכן הבדיקות בגבול )בעיקר אם נכנסים מבוליביה לארגנטינה( קפדניות במיוחד ויכולות
לקחת זמן רב .קחו בחשבון שבין החודשים אוקטובר לאפריל שעון בוליביה מאחר בשעה משעון
ארגנטינה.

מזג אויר
לה-קיאקה נמצאת בלב אזור מדברי צחיח ובגובה רב )כמעט  3,500מטר מעל פני הים( ,מה שמוביל
לכך שבכל ימות השנה ישנו הבדל קיצוני בטמפרטורות בין היום והלילה .בימות הקיץ מזג האוויר כאן
לח אך קריר )סביב ה 15-מעלות בממוצע( ובימות החורף יבש וקר מאוד )לרוב סביב ה 5-10 -מעלות
בשיא היום( ,אך הימים בדרך כלל שטופי שמש ,מה שמקטין מאוד את תחושת הקור .הלילות ,לעומת
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זאת ,קרים מאוד בכל השנה ובחורף מגיעים גם ל -15 -מעלות .גשם יורד כאן בעיקר בקיץ ,אך גם הוא
יורד מעט מאוד.

המלצת זהב
הגבול בין ארגנטינה לבוליביה הוא גבול בעייתי והוא יכול להיסגר לכמה שעות או אפילו לכמה ימים
מכל מיני סיבות – משביתה בצד הבוליביאני ועד מתיחות מדינית בין הממשלות בעניינים של הגירה
ומסחר .לכן ,בכדי להימנע מהחוויה המפוקפקת של להתיקע כאן מספר ימים באחד מהצדדים )בייחוד
בזמן שיש הפגנות( כדאי מאוד לבדוק מה מצב הגבול לפני שאתם מגיעים לכאן ולוודא שבאמת תוכלו
לעבור בלי בעיה .אם אתם רואים שהגבול הולך להיות סגור לזמן רב שווה לבדוק את האפשרות לעבור
מחוחוי לסן פדרו דה אטאטקמה בצ'ילה ומשם להגיע לדרום בוליביה דרך הסלאר .במידה ואתם
תקועים בבוליביה תוכלו לעשות גם את הדרך ההפוכה.

בטיחות ואזהרות
איזור לה-קיאקה ו-ויאסון מסוכן במיוחד לתיירים ,כיוון שמלבד הסכנות הרגילות של שוד וכייסים,
שמאוד נפוצות כאן ,קיימת כאן גם תעשיית הברחות גבול ענפה ,בעיקר של קוקאין ,אך גם של סמים
אחרים ,אלכוהול וסיגריות .שיטת הברחה נפוצה היא להשתיל לתייר תמים בלא ידיעתו שקית עם חומר
אסור ו"לאסוף" אותה ממנו בצד השני של הגבול .לרוב ,הדרך "לאסוף" את השקית בחזרה היא גניבה
של כל התיק ,לפעמים גם באלימות ואיומים וביחד עם דברי ערך נוספים .אם נפלתם קורבן למקרה
כזה הפסדתם בכל מקרה  -במקרה הטוב רק ישדדו מכם את התיק ,בעוד שבמקרה הרע תתגלו
במהלך הבידוק בגבול ותכנסו למעצר .לכן ,חשוב מאוד מאוד להקפיד להיות עם כל התיקים והדברים
שלכם כל הזמן ולא לאבד איתם קשר עין אפילו לרגע .כמו כן ,אם תוכלו לנעול את כיסי התיק או את
כיסי התרמיל אז עדיף .הקפידו שלא לקבל שום דבר מאף אחד ,לא משנה כמה הוא נחמד וכמה הוא
בצרה ,כיוון לא תהיה לכם דרך לדעת מי עובד עם הכנופיות המקומיות )כן ,גם אם זו רק תיירת
צרפתייה נחמדה שרק צריכה עזרה עם אחד התיקים(.

מה הכי לא כדאי בעיר
מעבר הגבול שבין לה-קיאקה ו-ויאסון וכן כל האיזור שסביבו ,הם אחד מנקודות המעבר המרכזיות של
סמים וסחורה מוברחת בין בוליביה וארגנטינה .לכן ,הבדיקות של המכס והמשטרה בגבול קפדניות
בצורה יוצאת דופן ,בעיקר אם אתם עוברים מבוליביה לארגנטינה .לכן ,הימנעו מכל צרה פוטנציאלית
והקפידו לוודא שלא שכחתם אצלכם בטעות בתיק שום חומר אסור שישלח אתכם לחוויה מאוד לא
נעימה בכלא המקומי .כמו-כן ,אסורה ההכנסה לארגנטינה של עלי קוקה ,ככה שאם קניתם לעצמכם

page 5 / 6

שקית בבוליביה הקפידו להיפטר ממנה לפני שאתם מגיעים לגבול .קחו בחשבון שהבדיקות הביטחוניות
לא נגמרות בגבול וחלק גדול מהאוטובוסים שמשיכים דרומה מלה-קיאקה לכיוון חוחוי נעצרים באמצע
הדרך לביקורות פתע נוספות.

נותני שירותים
לשכת תיירות -מול תחנת האוטובוסים ישנו דלפק מידע קטן ,אך לרוב הוא סגור ולא כדאי
לבנות עליו .הדרך הכי טובה תהיה פשוט להגיע לתחנת האוטובוסים ולברר באחד הדלפקים
מאיפה יוצא האוטובוס ליעד שאתם מחפשים.
חברות טיולים אשר ,מקומית טיולים חברת היא  Av. España 550,בכתובת - El Amigo
דרכה תוכלו לצאת לסיורים באזור למקומות כמו ז'אבי ולגונה דה לוס פוסואלוס ועוד.
כסף -בלה-קיאקה ישנם מספר סניפי בנקים בהם תוכלו להחליף כסף מזומן ולמשוך כסף
מכספומטים .עם זאת ,אין כאן איפה לפדות המחאות נוסעים .פועלים כאן גם מספר חלפני
כספים ,אך עדיף להימנע מלהחליף אצלם.

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

afty.lametayel.co.il

page 6 / 6
)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

