סרוק לקריאה בנייד

קורדובה  -עפתי!  -המלצות על טיולי תרמילאים
נעמה ישראלי ואיתי אמוזה  -מערכת אתר למטייל 22/07/2014 -
קורדובה היא העיר השנייה בגודלה בארגנטינה ומלבד הארכיטקטורה המרהיבה שלה ,זוהי עיר
אוניברסיטאית תוססת עם הרבה אפשרויות בילוי וחיי לילה .קורדובה ידועה כאחד המקומות הטובים
ביותר לעשות בהם צניחה חופשית בדרום אמריקה וזוהי סיבה עיקרית לנהירה אליה.

מבוא
קורדובה ) ,(Córdobaשנוסדה אפילו לפני בואנוס איירס ,היא העיר השנייה בגודלה ובחשיבותה
בארגנטינה .בעיר הענקית הזאת גרים כ 1.5 -מיליון תושבים ,כשלא פחות מחמישית מהם הם
סטודנטים הלומדים באוניברסיטאות הרבות הפועלת כאן .הריכוז הגדול של סטודנטים צעירים ומלאי
אנרגיה יוצר כאן אווירה כיפית ומגניבה שמזכירה מאוד את בואנוס איירס ,בייחוד בכל מה שקשור
לבילויים ,מסעדות וחיי לילה .האטרקציה המפורסמת ביותר של העיר היא הצניחה החופשית ,שרבים
מהמטיילים בוחרים לעשות דווקא כאן ,בעיקר בזכות המחירים הנוחים והנופים היפים.
אבל חוץ מהצניחה החופשית ומאפשרויות הבילוי האינסופיות תמצאו פה גם מרכז עיר יפה ומעניין
ומסביב מחכים לכם נופים יפים שבהם אינספור אטרקציות ומסלולי טיול .בהחלט תוכלו להעביר כאן
בכיף כמה ימים ולהתרשם מהארכיטקטורה המרשימה וחיי הלילה ולספוג את התחושה של העיר
הגדולה ,קצת לפני הירידה דרומה לנופים של פטגוניה או העלייה צפונה בדרככם לבוליביה ופרו.

לישון
 -Hostel Baluchהוסטל באווירה צעירה ומגניבה ,שממוקם סמוך למרכז העיר .בהוסטל חדרים
מכל הסוגים ,מקלחות משותפות ,מטבח מאובזר ,אינטרנט ,wifi ,טלוויזיה וספריית די.וי.די ועוד.
ההוסטל ממוקם בתוך בניין כאשר בקומת הגג יש מנגל גדול ופינות ישיבה ולעיתים קרובות עושים שם

page 1 / 14

על האש .המקום מתוחזק בצורה טובה והמטיילים מאוד ממליצים על המקום .הצוות מאוד נחמד ועוזר
והמחירים ממוצעים.
כתובת: San Martin 338
טלפון: 54-351-4223977
אתר אינטרנטwww.baluchbackpackers.com :
 -Turning Point Hostelהוסטל יחסית חדש וגדול ,שנמצא במרחק כמה דקות הליכה מהתחנה
המרכזית .יש מגוון חדרים ,לרוב ,המקלחות משותפות .במקום מטבח ,מרפסת ,אינטרנט וסוכנות
נסיעות טובה .הצוות והבעלים מאוד נחמדים וישמחו לעזור בכל נושא .יש כאן מטיילים מכל העולם
והאווירה טובה וכיפית ,יש לפעמים מסיבות גם בתוך ההוסטל .החיסרון הוא שלא זול כאן ביחס
למקומות אחרים בעיר.
כתובת: Entre Rios 435
טלפון: 03514221264
אתר אינטרנטwww.turningpointhostel.com :
 -Hostel Aldeaהוסטל חדש ,שמעוצב בצורה מדליקה .יש חדרים פרטיים או משותפים ומלבד זאת,
תמצאו כאן מטבח ,בר ,אינטרנט ,שולחן פינג-פונג ,סנוקר ,פינות ישיבה וארוחת בוקר .הוסטל מגניב
ומושקע עם אווירה כיפית .לא זול אבל גם לא יקר.
כתובת: Santa Rosa 447 Cordoba Argentina
טלפון: 03514261312
אתר אינטרנטwww.aldeahostel.com :
 -Pomeloהוסטל קטן וחמוד ,המאוכלס בעיקר על ידי אירופאים .החדרים מעט קטנים ולפעמים יש
בעיות עם המקלחת .לעומת זאת ,יש מטבח מאובזר ,טלוויזיה גדולה ,אינטרנט ,פינת אוכל ומרפסות
עישון .המנהלים הם חבר'ה צעירים ונחמדים שישמחו לתת לכם הכוונה ולעזור לכם בכל מה שתצטרכו.
קרוב למרכז ולא יקר ,מומלץ אם אתם רוצים הוסטל שקט בלי המון ישראלים.
כתובת: san martin 634
טלפון: 54-351-4234665
 -Que Ondaהוסטל קטן וחמוד ,הממוקם במרכז העיר העתיקה של קורדובה ,קרוב להכול .חדרים
משותפים או פרטיים ,מטבח ,סלון וארוחת בוקר כלולה במחיר .הבעלים מקסימים ויעזרו לכם בכיף
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בכל שתצטרכו .יש כאן אווירה טובה ורגועה ,מחירים ממוצעים.
כתובת: Alvear 396 esquina Catamarca
טלפון: 54-351-4220579
אתר אינטרנטwww.hostelqueonda.com :
 -Lus del Paraisoהוסטל נחמד ,שממוקם דקות הליכה מהתחנה המרכזית .הבעלים מאוד חביבים
ונותנים למקום ממש תחושה של בית .מלבד זאת הם מתפקדים גם כסוכני נסיעות .קרוב לכול ולא
יקר.
כתובת: BALCARCE 576
טלפון: +540351-4220898
 –Pewman Cheהוסטל באווירה צעירה וכיפית ,שמציע חדרים במחירים זולים יחסית ותמורה טובה
למחיר .ההוסטל ממוקם קרוב למרכז ,ויחד עם מגוון חדרים זוגיים ומשותפים תמצאו כאן גם אינטרנט
חופשי ,מטבח מאובזר ,סלון כיפי וארוחת בוקר ארגנטינאית שכלולה במחיר.
כתובת: Ayacucho 546
טלפון: +54 351 425-3359.
 –Cordoba Backpackersאחד ההוסטלים הוותיקים והאהובים ביותר בקורדובה בזכות האווירה
הטובה והצוות הצעיר והמגניב .המקום ,ששיך לרשת  ,HIמציע מגוון גדול של חדרים במחירים סבירים
וכן אינטרנט חופשי ,סלון עם סנוקר וטלוויזיה ,מטבח מאובזר ואפילו קיר טיפוס בחצר.
כתובת: Dean Funes 225.
טלפון: 351-4220593.
אתר אינטרנטwww.cordobabackpackers.com.ar/ :

לאכול
בזכות השילוב המצויין שבין ישן וחדש ,מקומי ובינלאומי ,יש בקורדובה היצע עצום של מקומות לאכול
בהם – ממקומות פשוטים ועממיים ועד מסעדות פיוז'ן מתוחכמות .בכל מקרה ,בהחלט מומלץ לנצל
את הביקור בעיר בכדי להינות קצת מסצנת האוכל המשובחת של העיר שבנוסף להכל גם מתאפיינת
במחירים סבירים בהחלט.
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 – La Parilla De Raulמסעדת בשרים וותיקה ונהדרת ,שנחשבת באופן מסורתי למקום עם הסטייק
הטוב בעיר ,והאמת? בצדק .בנוסף ,גם המחירים כאן נוחים מאוד ופשוט מומלץ לא לפספס.כתובת :
 AV. Colon).בפינת ממש( Jujuy 278
 – Las Tinajasאם אתם באמת רוצים להתחזר ,אז זה ללא ספק המקום לעשות את זה .ה"טנדור
ליברה" )מסעדת אכול כפי יכולתך( הזה הוא אחד מהגדולים במדינה ומציע מבחר פשוט אינסופי של
מאכלים – ממנות ראשונות ,דרך אוכל איטלקי ואסייתי ועד לבשרים על האש .רק תזכרו לבוא
רעבים.כתובת : San Juan 32.אתר אינטרנטwww.lastinajas.com/ :
 – La Zeteמסעדה לבנונית נהדרת שמתאימה בעיקר למי שמתגעגע לקצת אוכל מזרחי )כמעט(
כמו בבית.כתובת -Obispo Salguero.ו : Corrientes
 – Ugi's Pizzaרשת של פיצריות שמציעות פיצות זולות אך משביעות .כתובת : Bv. Illía y
Ituzaingó
 – Equilibrateלהיות צמחוני בארגנטינה זה לא קל ,אך הטרנד העולמי הגיע גם לקורדובה
ובמסעדה הצמחונית הנחמדה הזו תוכלו למצוא מגוון לא רע של מנות משביעות וטעימות .מחירים
ממוצעים.כתובת: V. Sársfield 29

מה לעשות בלילה
אוכלוסיית הסטודנטים הענקית של קורדובה מבטיחה אווירה צעירה ,מגניבה ותוססת ואכן בקורדובה
אין רגע דל אפילו בלילות אמצע השבוע .היצע מקומות הבילוי גדול ומגוון ונע מבתי קפה קטנים
ומתוחכמים ועד למועדוני ענק .רוב הסטודנטים בעיר מתרכזים בשכונה סמוכה למרכז שנקראת
,בנוסף .העיר של הלילה חיי רוב מתרכזים טבעי באופן ושם )"החדשה קורדובה"( Nueva Cordoba
איזור בילוי פופולארי נוסף הוא שכונת  ,Abastoומי שירצה לבלות בבתי קפה ובארים באווירה יותר
היפסטרית ומגניבה יוכל ללכת גם לאזור  Güemes Barrioשמזכיר בסגנון את שכונת סן טלמו בבואנוס
איירס )או אם תרצו ,פלורנטין בת"א(.
בדומה לשאר ארגנטינה ,שעות הבילוי כאן )בייחוד בסופי השבוע( הן מאוחרות ,כשהפאבים והברים
מתחילים להתמלא לקראת  00:00והמועדונים רק לקראת  .02:00-03:00קחו בחשבון שנהוג לבלות
כאן בלבוש אלגנטי ואופנתי ואם תגיעו למועדון עם גופיה או סנדלים סביר להניח שישאירו אתכם בחוץ.
חיי הלילה בקורדובה פעילים מאוד כמעט כל השנה ,אך קחו בחשבון שבזמן חופשות סמסטר )בייחוד
בחופשת הקיץ שבין סוף דצמבר למרץ( העיר מתרוקנת מצעירים ומוקד חיי הלילה עובר מהעיר
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לעיירת הנופש הסמוכה ויז'ה קרלוס פאס )למידע נוסף לחצוכאן( .מבחינת המקומות ,יש כאן משהו
לכל טעם ובכל תקופה יש מקומות אחרים שנחשבים ל"חמים" .הכי טוב יהיה להתייעץ עם העובדים
והחבר'ה האחרים בהוסטל ,כשבחלק מההוסטלים יכולים גם לסדר לכם הנחות או הסעות לחלק
מהמקומות.
פאבים -
 – X barפאב אופנתי בלב איזור הבילויים של העיר .כתובת: Av Marcelo T. de Albear 362
 – Pétalos de Solפאב צ'יל-אאוט מגניב ,שהקהל שלו מרוכב ברובו מסטודנטים מקומיים .כתובת:
Av. Figueroa Alcorta y San Juan
 – Eiffel Resto Barפאב מסעדה נחמד מאוד .אחלה מקום לפתוח בו את הערב .כתובת : Entre
Rios 2717
 – Club 1080דאנס-באר פופולארי באיזור נואבה קורדובה ,שמתחיל רגוע והולך ומתחמם ככל
שמתקדם הלילה .המוזיקה היא בעיקר להיטים .אם אתם רוצים לרקוד ,מומלץ להגיע בסוף
השבוע.כתובת: Independencia 1080
מוזיקה חיה –
 – Captain Blueכמעט כל ערב יש כאן הופעה חיה ,כשלרוב מדובר בלהקות ארגנטינאיות גדולות
ומוכרות יחסית ומדי פעם אפילו להקות מחוץ לארגנטינה .שווה להתעדכן באתר שלהם.כתובת : Bv.
Las Heras 124.אתר אינטרנטwww.captainblue.com.ar/ :
 – JONHY B. GOODפאב-מסעדה שמדי פעם מעלה הופעות רוק וג'אז ,בעיקר של להקות מקומיות
ולהקות קאברים.כתובת: Av. Hipólito Irigoyen 320
 – Casa Babilonמקום קטן יחסית שמתאים בעיקר למי שמחפש את הסצנה האלטרנטיבית של
קורדובה עם קהל מעורב של גייז ,היפסטרים ,רוקרים ועוד .גם כאן ההופעות מגוונות מאוד ונעות בין
רגאיי לרוק כבד ,תלוי ביום.כתובת: Las Heras 34
מועדונים –
 – Mitreהמועדון הענק הזה הוא כבר שנים רבות המקום המועדף על התרמילאים הישראלים בעיר,
והוא כמעט אף פעם לא מאכזב .מצד שני ,אם תגיעו לכאן בשיא הגל יש סיכוי שתשמעו לא מעט
עברית סביבכם.כתובת : Av Marcelo T de Alvear 635.אתר אינטרנט
www.butmitre.com/index_butmitre.html:
 – Studio Teatherעוד מועדון גדול וותיק עם מספר רחבות והרבה סטודנטים שבאים לחגוג עד
הבוקר.כתובת: Rosario de Santa Fe 272
 – CLUB Fאחד המעודונים החמים של השנים האחרונות עם אווירה נהדרת בעיקר בסופי השבוע.
מנגנים פה בעיקר מוזיקה אלקטרונית.כתובת: Av. del Piamonte
 – Peekabooמועדון מגניב שמנגנים בו בעיקר מוזיקה אלקטרונית .כתובת : Tillard 1255
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אטרקציות בעיר
צניחה חופשית -האטרקציה המרכזית בעיר ואחת הסיבות המרכזיות שמטיילים רבים מגיעים לכאן.
קורדובה נחשבת לאחד המקומות הטובים ביותר לעשות בהם צניחה חופשית .המחירים כאן זולים
בהשוואה לבואנוס איירס ,הסוכנויות מקצועיות ומנוסות והצניחות נעשות מעל הנופים היפים של השדות
שמחוץ לעיר .כמעט בכל הוסטל בעיר תמצאו סוכנות שדרכה אפשר לצנוח ,אך מומלץ לערוך סקר
שוק ולברר מה מציעים לכם בכל חברה .הסוכנות אמורה לקחת אתכם בבוקר מההוסטל ולהסיע
אתכם למקום הצניחה ,שם תקבלו הדרכה קצרה טרם העלייה לאווירון .את הצניחה ניתן בדרך כלל
לעשות משלושה גבהים שונים ,כך שככל שאתם קופצים מגובה רב יותר יש לכם יותר שניות באוויר לפני
שהמדריך פותח את המצנח )בהתאם לגובה עולה כמובן גם המחיר( .בנוסף ,אפשר לשלם תוספת כדי
שלצניחה יצטרף צלם שצונח אתכם ומצלם באוויר .יחד עם זה ,למדריך שאיתו אתם צונחים יש מצלמת
יד שמצלמת תמונות סטילס באיכות לא רעה .ברוב המקומות יצלמו אתכם בכל מקרה ואחר כך יראו
לכם את התמונות ואם תרצו תוכלו לקנות דיסק עם התמונות -אופציה טובה למי שרוצה לחסוך ואין לו
בעיה להתפשר על צילומי הוידיאו .החלטות אלו אפשר בדרך כלל לעשות במקום ולא צריך להחליט
לפני שמגיעים למקום ,אך אם אתם רוצים שיצטרף אליכם צלם ,וודאו קודם שהוא נמצא ביום
המדובר .שימו לב שמועד הצניחה מותנה במספר מקומות פנויים כמו גם במזג האוויר ,כך שיכול להיות
שתאלצו לחכות כאן כמה ימים לפני שתוכלו לצנוח .אם תרצו ,תוכלו גם לעשות קורס צניחה באחת
מהחברות .הקורס נמשך מספר שבועות.
חברה מומלצת:
  Paracaidismoהחברה הפופולארית ביותר בקרב הישראלים בעיר.טלפון :0351-156760301.אתר אינטרנט: dirctorio@touristcarddiscount.com

סיבוב במרכז העיר – מרכז העיר של קורדובה נהנה משילוב נהדר בין ישן וחדש ובעיקר מאווירה
צעירה ואופנתית .המרכז הישן אומנם שומר עדיין על הדר קולוניאלי ,אבל מסביב המודרניות חוגגת עם
גלריות מעוצבות ,חנויות אופנה ,בתי קפה הומים ואווירה של עיר גדולה .גם אם אתם לא בקטע של
מונומטים ,בהחלט שווה לעשות כאן סיבוב קצר וללכת לאורך המדרחוביםהשוקקים חיים )ובמרכז יש
לא פחות משישה כאלה!(.
לב העיר היאכיכר סן מרטין )(Martin San Plazaשמוקפת מבנים יפים ובמרכזה פסל ענק של
הגיבור הלאומי גרנל סן מרטין על סוסו .כשאתם כאן מומלץ לשים לב בעיקר לבניין העייריה )El
)Cabildoול קתדרלה המרכזית .ממש בסמוך לכאן ,בעיקר לאורכו של רח'  ,Rios Entreישנו ריכוז
של מבנים ישועיים ששווים הצצה ונתנו לאיזור את הכינוי "שכונת הישועים " .בנוסף ,העיר מלאה
בכנסיות יפות ואלו מכם המעוניינים בכך יוכלו לבקר בכנסיית) Compañía de Jesúsכתובת Trejo -
ובמנזר )) Santa Teresa y Caserosכתובת  .(146 Independencia -בנוסף ,מומלץ להעיף מבט
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בתיאטרון המפורסם של העיר)Teatro del Libertadorכתובת (365 Sárfield Vélez .Av -
שעולים בו מופעים ברמה בינלאומית.
פארק  – Sarmientoזהו הפארק המרכזי של העיר ומקום נחמד מאוד לשיטוט רגוע או אפילו למעט
מנוחה על המדשאות אם שפת האגם )עדיף כמו המקומיים – תוך כדי שתיית מאטה( .בנוסף לכל אלה
יש בפארק הענק הזה ,שבליבו אגם מלאכותי גדול ,גם מספר מוזיאונים ,גן חיות ואפילו לונה פארק
קטן .הנקודה הכי נוחה להגיע לפארק ממרכז העיר היא דרךכיכר España Plazaשלה עיצוב
מודרניסטי מעניין.
מוזיאונים – קורדובה נחשבת כבר מאות שנים לאחד ממרכזי התרבות והאמנות החשובים ביותר
באיזור ,ובהתאם לכך פועל כאן מגוון ענק של מוזיאונים מצויינים שיתאימו לכל סגנון וטעם .עלות
הכניסה לרוב המקומות היא בעלות סמלית וישנם גם מספר מוזיאונים שהכניסה אליהם בחינם .את
פירוט המוזיאונים המלא תוכלו לקבל בלשכת התיירות ,כשבין המוזיאונים הבולטים ביותר תמצאו את -
המוזיאון לאומניות יפות וזה ,בקורדובה כאלה מוזיאונים  3יש – )(El Museo de Bellas Artes
נחשב בעיני רבים לטוב מביניהם .המוזיאון עוסק בעיקר באמנות מודרנית ,הן של אמנים מקומיים והן
של אמנים בינלאומיים.כתובת: Yrigoyen 651.
מוזיאון ההיסטוריהבהיסטוריה ועוסק קולוניאלי אחוזה בבית הממוקם מוזיאון – )(Museo Histórico
של העיר והאיזור ומחזיק גם אוסף מרשים של אמנות שנוצרה באיזור בתקופה הקולוניאלית.כתובת :
Rosario de Santa Fe 218.
מוזיאון המדע כדור נוצר איך ללמוד תוכלו שבו נחמד מוזיאון – )(Museo de Ciencias Naturales
הארץ ולהתרשם ממצאים ארכיאולוגיים מרשימים )ואפילו שלדי דינוזאורים(.כתובת : Av. Poeta
Lugones 395

אטרקציות קרובות
אלטה גראסיה והבית של צ'ה גווארה– אלטה גרסיה )  (Alta Graciaהיא עיר קרובה לקורדובה
)כ 30-ק"מ( שמפורסמת בעיקר כמקום בו גדל המהפכן המפורסם צ'ה גווארה .בבית המקורי שבו הוא
גר בילדותו פועל היום מוזיאון )כתובתבחייו העוסק ): Avellaneda 501 – Barrio Carlos Pellegrini
ובפועלו ובו מיצגים מקוריים רבים כמו האופנוע המפורסם שאיתו הוא יצא למסע שלו בדרום אמריקה.
בנוסף ,העיר עצמה נחמדה מאוד ,כשבמרכזה ישנו אגם יפה ובסמוך לו אתר עתיקות .ניתן להגיע לכאן
כחלק מטיול מאורגן אך מומלץ לבוא באופן עצמאי בואטובוסים ,שיוצאים בתדירות גבוהה יחסית משני
הטרמינאלים של קורדובה.
הפארק הלאומי ") Condorito del Quebrada Laפארק הקונדורים"( – פארק לאומי יפה
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מאוד שהאטרקציה המרכזית בו היא נקודת תצפית מרשימה בה תוכלו לראות קונדורים במעופם .בכדי
להגיע לפארק ,שהכניסה אליו חופשית ,קחו אוטובוס מקורדובה לכיווןMina Claveroוהודיעו לנהג
שיוריד אתכם בכניסה לפארק )לוקח כשעה וחצי-שעתיים נסיעה( .הנהגים מכירים את העצירה )תגידו
להם  Quebrada Laאו  ,(Pampilla Laאבל בכל זאת כדאי להיות עירניים כי אין תחנה מסודרת.
מתחנת האוטובוס מחכה לכם עוד כק"מ הליכה בשביל מסודר עד לבקת השומרים )שם תוכלו לקבל
מפה והסברים( ומשם ממשיכים עוד כשעה וחצי-שעתיים עד לתצפית .כלל הטיול הרגלי יקח לכם בין 4
ל 6-שעות הלוך-חזור מתחנת האוטובוס ,כשמשם תוכלו לחזור לקורדובה או להמשיך לMina -
מתמלאים לפארק האוטובוסים העונה שבשיא לב שימו ).עצמה בפני נחמדה עיירה שהיא( Calavero
במהירות ולכן מומלץ להגיע מוקדם.
אתר אינטרנטwww.quebradacondorito.com.ar/ :
עמק פוניז'ה ) – (Valle Punillaעמק פוניז'ה הוא עמק הררי ויפה במערב הפרובינציה של
קורדובה ,שנמצא באיזור המכונה ) Cordoba de Sierrasהרי קורדובה( והוא מתאפיין בהרים ירוקים
ומרשימים לצד נחלים ,אגמים ומפלים רבים .לאורך העמק פזורות מספר עיירות שנחשבות לכמה מיעדי
התיירות המובילים של קורדובה .המפורסמת מכולם היאויז'ה קרלוס פאס ,עיירת נופש פופולארית
ושמחה ,אך גם העיירות הנוספות הן מקומות אטרקטיביים שמהווים בסיס נוח לטיולים ולפעילויות
ספורט אתגרי בעמק .הדרך הפופולארית ביותר לטייל בעמק היא לעשות בו מסע בין כמה ימים בו
עוברים בכל פעם לעיירה אחרת ,אך רבים גם מגיעים רק לעיירה אחת שתיים בטיול יום מקורודובה.
למידע נוסף ראו "עמק פוניז'ה" בעפתי!
ויז'ה חנראל בלגראנו ) – (Belgrano General Villaעיירה קטנה וציורית ,שתושביה הם בני
מהגרים ממרכז אירופה )בעיקר מגרמניה( אשר הצליחו לשמר כאן את הסגנון המרכז אירופאי בלבוש,
במנהגים ,באוכל ובמראה הבתים .טיול ברחובות העיירה ,שכל הבתים והשלטים בה עשויים עץ ,היא
חוויה מיוחדת ,ובהרים שסביבה יש כמה טיולים יפים שאפשר לעשות .אך הדבר שמזוהה יותר מכל עם
העיירה היא תרבות הבירה המקומית ,וכשתגיעו לכאן תמצאו מבחר גדול של מבשלות בוטיק אשר
מייצרות בירה ביתית משובחת .רגע השיא השנתי של העיירה מתרחש כל השנה באוקטובר בזמן
פסטיבל הבירה השנתי,ה ,Oktoberfest-שהוא אחד מפסטיבלי הבירה הגדולים ביותר בעולם .למידע
נוסף ראו"ויז'ה חנראל בלגראנו ".

קניות ושווקים
קניות – הארגנטינאים הם כידוע עם אופנתי ובקורדובה תמצאו מגוון גדול של חנויות עם מיטב
המותגים ,כשהמחירים לרוב נוחים למדי )ובדרך כלל גם זולים יותר מאלו של בואנוס איירס( .איזור טוב
לסיבוב שופינג הואהמדרחוב שב Mayo de 25 .Av -וכן לאורך שדרת de .T Marcelo .Av
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 , alvearבה גם פועל קניון גדול שנקרא.Patio Olmos
שווקים – במרכז העיר תמצאו מספר איזורים שבהם ריכוז של כמה דוכני רחוב המכורים משקפי שמש
זולים ,דיסקים מזוייפים ובגדים זולים .בנוסף ,ישנו שוק אמנים מדליק שפועל במהלך סופי השבוע ליד
הנהר ב -ב , HerasParque las-ליד ההצטלבות של הרחובות  Juan Sanו.Sarsfield Velez -

קהילה יהודית
בית חב"ד -מנוהל על ידי הרב יוסי טורק וכל הישראלים בעיר מוזמנים לקבלות השבת שנערכות כאן
בימי שישי .בנוסף ,בבית החב"ד בעיר תמצאו גם הוסטל נחמד עם חדרים נוחים.
כתובת: Sucre 1380, Barrio Cofico
טלפון: 54-351-471-0223
אימיילjturk@arnet.com.ar :
 -Centro Union Israleitaנציגות הקהילה היהודית בעיר.
כתובת: Alvear 254
טלפון: 4261850
אתר אינטרנטwww.kehilacordoba.org :

אירועים ומועדים
חופשת חג המולד ) 24בדצמבר –  1בינואר(– בתקופה זו של השנה הסטודנטים בחופש ורובם
חוזרים הביתה למשפחותיהם או יוצאים לנפוש ולכן העיר ומקומות הבילוי מתרוקנים מצעירים .אם
אתם מחפשים להינות מחיי הלילה של העיר עדיף להימנע מלהגיע לכאן בתקופה הזאת ,אבל אם
אתם פה צפו לבילויים רגועים מהמקובל בשאר ימות השנה.
ה) Oktoberfest -סוף ספטמבר – תחילת אוקטובר( – אם אתם מגיעים לכאן בתקופה הרלוונטים
אל תפספסו את האירוע הענק הזה שמתקיים לאורך שבועיים שלמים בעיירה הסמוכה ויז'ה חנראל
בלגראנו .זהו אחד מפסטיבלי הבירה הגדולים ביותר בעולם והוא מושך אליו המוני ארגנטינאים מכל
רחבי המדינה וגם לא מעט תיירים מחו"ל .מידע נוסף על הפסטיבל תמצאו בעמוד "ויזה חנראל
בלגרנו" ב"עפתי".
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איך להגיע
אוטובוס – טרמינאל האוטובוסים הענק של קורודובה ) ( Peron 380נמצא כקילומטר רחובות
ממרכז העיר והוא מנקז אליו היקף עצום של אוטובוסים מכל רחבי המדינה והפרובינציה וכן מיעדים
נבחרים במדינות שכנות .בנוסף ,פועל בעיר גם טרמינאל קטן יותר ממנו יוצאים בעיקר אוטובוסים
קטנים ומיני-ואנים אשר נוסעים ליעדים קרובים יחסית בתוך הפרובינציה .טרמינאל זה קרוב יותר
למרכז ולפלאסה סן מרטין והוא נמצא במתחם) Mercado Surעל שדרת  ,Llliaפינת רחוב Buenos
תמצאו השונים והיעדים האוטובוסים שעות על מידע Aires).
בwww.terminalcordoba.com/informes.htm-
בין היעדים המרכזיים נמצאים :
אלטה גרסיה – כ 45 -דקות
ויז'ה קרלוס פאס – כשעה
קוסקין – שעה וחצי
ויז'ה חנראל בלגראנו – כשעתיים
בואנוס איירס – כ 10-שעות
רוסאריו –  5-6שעות
מנדוסה –  10-12שעות
טוקומאן –  8-9שעות
סלטה –  11-12שעות
בארילוצ'ה –  22שעות
פוארטו איגואסו )גבול ברזיל( –  21-22שעות
לה קיאקה )גבול בוליביה( – כ 18-שעות )דרך חוחוי(
קונקורדיה )גבול אורגוואי( –  9-10שעות
מטוס – שדה התעופה של העיר נמצא כ 15 -ק"מ מכאן ויוצאות ממנו טיסות בתדירות גבוהה לכל
היעדים המרכזיים בארגנטינה )בדגש על בואנוס איירס( וכן בתידרות נמוכה יותר למספר יעדים מרכזיים
במדינות היבשת .בכדי להגיע למרכז העיר תוכלו לקחת מונית או לחילופין להשתמש בקו אוטובוס
מקומי שמספרו  A5ועובר בתדירות גבוהה יחסית.
אתר אינטרנט )כולל לוח טיסות והמראות(www.aa2000.com.ar/:
רכבת – אפשרות זולה בהרבה מאוטובוס או טיסה היא נסיעה ברכבת ,אך צריך לקחת בחשבון
שהנסיעה פחות נוחה ולוקחת הרבה יותר זמן .ישנם תעריפים שונים לפי מחלקות )מכיסא במחלקת
תיירים ועד לקרון שינה נוח( ,אבל בכל מקרה מדובר במחירים נמוכים בהרבה מעלות נסיעה מקבילה
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באוטובוס .הקווים נוסעים מכאן דרומה לבואנוס איירס )כ 17-שעות( דרך רוסאריו )כ 10-שעות(
ויוצאים רק פעמיים בשבוע )רביעי וראשון מקורדובה ושני וחמישי מבואנוס איירס( ולכן מומלץ להזמין
מקומות מראש .בנוסף ,תוכלו להמשיך עם הרכבת צפונה עד לטוקומאן ,אך תצטרכו לקחת בחשבון
עצירה ברוסאריו והחלפת רכבת .תחנת הרכבת של קורדובה ,שנקראתתחנת  , Mitreממוקמת
ב ,Perón 101-מרחק הליכה קצר מטרמינאל האוטובוסים המרכזי.
בנוסף לקו הרכבת הארצי ,פועל בפרובינציה של קורדובה קו רכבת המחבר בין הערים והעיירות של
עמק פוניז'ה הסמוך לעיר )לפרטים ראה למעלה( .תעריפי הנסיעה בקו הזה זולים מאוד ) 6-8פסו
לנסיעה לאורך הקו כולו( והרכבת משמשת בין היתר גם כאטרקציה תיירותית בזכות נופי העמק היפים
שדרכם היא עוברת .הרכבת פועלת באופן יומי ומחברת בין העיר קוסקין שבמרכז העמק ופרברי
קורדובה ,כשבעתיד צפויים להיכנס גם יעדים נוספים.
לתעריפים ,לוחות זמנים ומידע נוסף אודות שני הקווים ראו
www.ferrocentralsa.com.ar/index.html-

תחבורה מקומית
באיזור מרכז העיר הכל יחסית קרוב ולכן הדבר הנוח והפשוט ביותר זה להסתובב ברגל .במקרה
וההוסטל שלכם רחוק יותר )או שסתם התעצלתם( פועלת בעיר רשת נוחה וזמינה של קווי אוטובוס,
רק שימו לב שהתשלום הוא באסימונים מיוחדים )שנקראים  cospelesושווים נסיעה אחת( אותם ניתן
לקנות בכל קיוסק .גם השימוש במוניות הוא אפשרות טובה ולא יקרה ,והיא מומלצת במיוחד כשאתם
יוצאים בלילה ,אז עדיף שלא להסתובב יותר מדי באיזורים לא מוכרים .אם עצרתם מונית הקפידו לוודא
שהנהג הפעיל מונה ,ובכל מקרה שימו לב שכאן אי אפשר סתם לתפוס מונית ברחוב ,אלא מותר להן
לעצור רק בתחנות מונית מסודרות בהן עולים לפי התור.

מזג אוויר
החורף בקורדובה קר אבל נוח מאוד )הימים בסך הכל נעימים וכמעט ולא יורד גשם( והאביב והקיץ,
לעומת זאת ,חמים ובעיקר לחים מאוד .בתקופה זו גם יורד כאן רוב הגשם ,אם כי זה בדרך כלל לא
מפריע יותר מדי .זוהי גם עונת השיא של הישראלים בעיר ובתקופה זו תמצאו אותם בכל פינה .כך או
כך ,קורדובה זו עיר שאפשר לבקר בה בכל לאורך כל השנה וגם כל הטיולים מסביב פתוחים לאורך כל
השנה.

המלצת הזהב
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אם אתם מתכננים לעשות צניחה חופשית במסגרת הטיול ,כאן זה ללא ספק המקום .החברות
מקצועיות ומנוסות מאוד בעבודה עם ישראלים )ובכלל( והמחירים יחסית לשאר ארגנטינה ודרום
אמריקה אטרקטיביים במיוחד .וזה ,עוד לפני שדיברנו על הנוף ...בקיצור ,לא לפספס!

נותני שירותים
לשכת תיירות– זהו מקור מצויין למידע ותוכלו לקבל כאן מפה של מכרז העיר וכן מפה של
הפרובינציה שתסייע לכם להתארגן על טיולים בסביבה .הלשכה העירונית נמצאת בde Rosario -
ב( מרטין סן בפלאסה ,התעופה בשדה ,האוטובוסים בטרמינאל נוספים סניפים גם ויש Santa Fe 39-Av. Cárcano s/n.ב שפועל השוק ובמתחם )Independencia 30
חברות טיולים– בעיר פועלות חברות טיולים רבות שבכולן מציעים בדרך כלל היצע דומה של
אטרקציות וסיורים .הסיורים כוללים לרוב סיור מודרך של כחצי יום ברחבי העיר או סיורים של יום שלם
עם מדריך ורכב באיזורי הפרובינציה )דרך נוחה לטיול באיזור במידה ואין לכם רצון או יכולת לשכור
רכב( .מבחינת אטרקציות ,מלבד הצניחה החופשית המפורסמת תוכלו לצאת מכאן גם לטיולי אופניים
אתגריים ,טיפוס הרים ,סנפליג ,קיאקים ,דיג ועוד .את רוב האטרקציות תוכלו לסגור דרך ההוסטל
שלכם )רובם עובדים עם סוכנות אחת או יותר( ואם תרצו תוכלו גם לקבל את רשמית החברות המלאה
בלשכת התיירות ולהשוות מחירים ותנאים בעצמכם.
השכרת רכב– דרך נחמדה מאוד לטייל באיזורים היפים שמסביב לקורדובה היא לשכור רכב לכמה
ימים ,כשעדיף כמובן לעשות זאת בקבוצה של  4-5אנשים בכדי להוזיל את העלות .בעיר פועלות
סוכנויות השכרה רבות ,הן מקומויות והן בינלאומיות ,ורשימה מפורטת שלהן תוכלו לקבל בלשכת
התיירות.
כסף – מרכז העיר שופע בנקים ,חלפנים וכספומטים ולא צפויה להיות לכם בעיה להחליף או למשוך
מזומן.
בית חולים – בית החולים  ,Hospital Privadoבית חולים פרטי בשכונת נואבה קורדובה ,נחשב
לבית החולים הטוב ביותר בעיר )כתובת; : Av. Naciones Unidas 346טלפון  .(468-8200 :למקרי
חירום יש במרכז העיר גם את (Hospital de Urgenciasכתובת; : Catamarca 441טלפון :
 ,(427-6200מעין מיון ציבורי שבו ניתן טיפול בחינם ,אך קחו בחשבון שהרמה בו הרבה פחות טובה.

מה הכי לא כדאי בעיר
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קורדובה ידועה בקרב התרמילאים הישראלים כעיר של מסיבות מטורפות ואוכלוסייה גדולה
ואטרקטיבית של סטודנטים .אם זאת ,החל מסוף דצמבר ועד תחילת מרץ ,זמן חופשת הקיץ
באוניברסיטאות ,הסטודנטים חוזרים הביתה וחיי הלילה של העיר מורידים הילוך .אם זה מה שאתם
מחפשים עדיף לנסות שלא להגיע לכאן בתקופה הזאת ,אבל אם אתם כבר כאן ומחפשים את כל
האקשן קחו אוטובוס לעיירת הנופש ויז'ה קרלוס פאס ,שאליה מתרכזות כל המסיבות הגדולות במהלך
הקיץ )שווה לברר בהוסטל ,חלק מהמועדונים אפילו מארגנים הסעות הלוך-חזור למסיבות ממרכז
העיר(.

בטיחות ואזהרות
קורדובה ,בדומה לכל הערים הגדולות בארגנטינה ,מורכבת מאיזורים בטוחים יותר ובטוחים פחות.
מרכז העיר )שהוא גם האיזור התיירותי( נחשב לבטוח לאורך כל שעות היממה וכך גם שכונת נואבה
קורדובה .עם זאת ,מסביב לעיר ישנם מספר פרברים בעייתיים שעדיף שלא להתקרב אליהם בכל
שעות היום והלילה .אם אתם בכל זאת מגיעים לשם )בחלקם ,כמו  ,abastoיש הרבה מועדונים
פופולאריים( עשו זאת רק במונית ואל תסתובבו בחוץ יותר מדי .בנוסף ,גם האיזור שמסביב לטרמינאל
נחשב כמוסכן ואם הגעתם לפה בשעות הקטנות של הלילה קחו מונית ישירות להוסטל או חכו לזריחה.
בכל מקרה ,גם באיזורים שנחשבים לבטוחים מומלץ להיות ערניים ולשים עין על הדברים שלכם בכדי
לא לפרנס את הכייסים ,כשבכל מקרה עדיף שלא למשוך אליכם תשומת לב מיותרת עם ארנק תפוח
או חפצים יקרי ערך .בשעות הלילה עדיף להימנע מלהסתובב לבד או ברחובות חשוכים ונטושים ואם
אתם יוצאים עדיף לעשות זאת במונית שיזמינו לכם בהוסטל )אל תתפסו ברחוב(.

קישורים רלוונטיים
אתר לשכת התיירות של קורדובה ובו מידע שימושי רב על העיר ועל הפרובינציה כולה
www.cordobaturismo.gov.ar/עמוד ובו מספר רב של מפות תיירותיות להורדה ,הן של מרכז העיר והן של איזורים שונים
בפרובינציה www.cordobaturismo.gov.ar/datos-utiles/mapas/-
בכדי לקרוא עוד על חוויות של מטיילים בקורדובה לחצוכאן.

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