סרוק לקריאה בנייד

בואנוס איירס  -עפתי!  -המלצות על טיולי תרמילאים
איתי אמוזה ואלמוג מאיו  -מערכת אתר למטייל 26/04/2017 -
המטיילים בעיר הגדולה בואנוס איירס יכולים למצוא בה הכל  -ארכיטקטורה ,תרבות ,היסטוריה ,אוכל
מעולה ,חיי לילה סוערים ,שווקים מעניינים ,גנים מטופחים ,מרכזי קניות ,טבע ושלל אטרקציות .כל מה
שצריך לדעת על בואנוס איירס פה לפניכם

מבוא
בואנוס איירס בירת  (Beunos Aires),ארגנטינה השוכנת לגדת נהר  ,RIo de la Plataהיא אחת
הערים המעניינות ,המערביות והיפות ביותר בדרום אמריקה .עם אוכלוסייה של למעלה מ 13-מיליון
אנשים ,בואנוס איירס היא מטרופולין גדול ותוסס שאפשר למצוא בו הכול .יש כאן מרכז גדול וחי,
ארכיטקטורה ,תרבות ,היסטוריה ,אוכל מעולה ,חיי לילה סוערים ,שווקים מעניינים ,גנים מטופחים,
אנשים יפים ,מרכזי קניות ,טבע ומבחר אטרקציות .ואם עוד לא הבנתם  -ממש לא משעמם כאן.
בואנוס איירס היא עיר גדולה מאוד ,אך אינכם יכולים שלא לבקר כאן בשכונת ריקולטה הרגועה ,לסייר
בשכונת לה בוקה הענייה והססגונית ,לצאת בלילה לאחד המועדונים או הברים בשכונת פלרמו
היוקרתית ,ללכת לאורך המרינה בשכונת פוארטו מאדרו ,או סתם לטייל במדרחוב ברחוב פלורידה
שבלב המרכז.
העיר מלאה באטרקציות ואתרים מעניינים ,ואפשר ליהנות כאן גם בלי להתאמץ יותר מדי .העיר מציעה
אוכל ארגנטינאי מעולה ,הכולל מגוון של בשרים איכותיים ,פיצות טובות וקינוחים מפנקים ,חיי הלילה
כאן הם מהטובים ביבשת ומלאים בקהל הארגנטינאי המקומי והאטרקטיבי )לשני המינים( ,ואפשר
לערוך כאן קניות בשווקים או בחנויות באחת הערים האופנתיות ביבשת .בנוסף ,למטיילים הישראלים
העיר הזו מציעה חגיגה של ממש עם הוסטלים ישראלים ,שהפכו למרכז חברתי בעיר.
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בואנוס איירס ,היא ללא ספק ,אחד המקומות המפנקים והפופולאריים ביותר ביבשת .מטיילים רבים
"נתקעים" כאן שבועות רבים או חוזרים לכאן בהמשך הטיול לביקור נוסף .גם אם זה היעד הראשון
שלכם ביבשת השתדלו לא להיבהל מהמימדים הגדולים של הכול ,ונסו לא לפספס דבר מהשפע שיש
לעיר הזו להציע .ההנאה שלכם ,מובטחת.

לישון
הבית של יעקב ) –(House Iaacobהוסטל זה מומלץ מאוד ,במיוחד עבור נחיתה רכה ביבשת.
ההוסטל שייך ליהודי עשיר שקנה את המקום .בגלל שההוסטל מיועד ליהודים הוא מגיש ארוחות בוקר
כשרות ,מקיים ארוחות שישי כשרות ,לפעמים מתקיימים ערבים מיוחדים של על האש .מנהל ההוסטל
ישראלי והמחיר ללילה יחסית זול לבואנוס )בעונות השיא לפעמים כל ההוסטלים מלאים עד אפס
מקום ,לכן אם לא תמצאו מקום ,כאן יוכלו לעזור ולפרוש לכם מזרן בסלון(.
ההוסטל ברמה מאוד גבוהה ונמצא בשכונת פלרמו ,אחת השכונות העשירות של בואנוס .בהוסטל יש
חדרים משותפים )עם הפרדה בין גברים לנשים( ואף חדרים זוגיים )רק לזוגות נשואים( ,מקלחות
משותפות לכל החדרים כמובן עם הפרדה בין המינים ,וויפיי מעולה ,סלון ,אוכל כשר ,מטבח כשר,
שולחן ביליארד ,חצר יפה ,קרוב לתחבורה ציבורית ולאזור הברים והמסיבות בעיר וגם אפשר להיעזר
במנהלים בכל בקשה .אפשר לפנות אליהם דרך הפייסבוק כדי להזמין מקום.
כתובתGorostiaga 2021 :
פייסבוקwww.facebook.com/iaaaacobhouset :
 –Casa de Papaהוסטל מומלץ על ידי מטיילים ונחשב לאחד הפופולאריים בעיר .יש כאן חדרים
פרטיים או משותפים ,מטבח ,מחשב ,wifi ,מרפסת וסלון שאהובים במיוחד על הישראלים .ההוסטל
מנוהל על ידי ישראלים ומאוד ישתדלו כאן לתת הרגשה של בית ולהקל על קשיי ההתאקלמות ,אם
אתם חדשים ביבשת .בנוסף ,המקום עבר שיפוץ רציני ונהנה מאחלה אווירה .מקום טוב לנחות בו
במחיר ממוצע לבואנוס )בשיא העונה המחירים יקרים כמו בכל מקום אחר( .אפשר להזמין מקום דרך
עמוד הפייסבוק.
כתובתHipólito Yrigoyen 964, piso 4 :
טלפון) +541143422643 :בארגנטינה(; ) 03-7637888בישראל(
פייסבוקwww.facebook.com/hostelcasadepapa :
 –Estorillהוסטל מעולה למי שרוצה להרגיש ממש בבית בחברה של עוד המון ישראלים .מדובר
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בהוסטל גדול ,המשתרע על שלוש קומות בבניין ממש סמוך למרכז ואחד המרכזים הישראלים
המובהקים בעיר .יש כאן חדרים פרטיים ומשותפים ,שבחלקם גם יש מרפסות ,ובכל קומה יש מקלחות
ושירותים ומטבח .מלבד זאת תוכלו למצוא בהוסטל אינטרנט חינם ,סנוקר ,טלוויזיה וכבלים ,סוכנות
טיולים וארוחת בוקר כלולה .הצוות נחמד והאווירה כאן ביתית במיוחד .מאוד מומלץ לנחיתה רכה
ביבשת .מחירים ממוצעים.
כתובתAvenida de Mayo 1385 :
טלפון5411-4382-9684+ :
פייסבוקwww.facebook.com/Estoril1385 :
אתר אינטרנטwww.hostelestoril.com.ar :
) Casa Zoolaאו בשמו הבינלאומי  – (Hostel Avenueהוסטל ישראלי ותיק ומוכר ,הממוקם ממש
במרכז .בהוסטל הענק הזה ,שהפך כבר מזמן למוסד ישראלי מוכר בקרב המטיילים ,תמצאו חדרים
זוגיים או משותפים ,אינטרנט ,wifi ,ארוחת בוקר ,בר ומסעדה בה תמצאו גם אוכל ישראלי וטלוויזיה
בכבלים עם שידור חי מהארץ .בנוסף ,במקום גם סוכנות טיולים גדולה וותיקה שדרכה ניתן לצאת
למגוון אטרקציות .בקיצור ,עוד מקום ישראלי לחלוטין שמותאם לנחיתה רכה ביבשת .מחירים
ממוצעים.
כתובתHipólito Yrigoyen 951 :
טלפון :מספר ארגנטינאי, +5411 43421187 :ישראלי037229339 :
פייסבוקwww.facebook.com/casa.zoola.5 :
אתר אינטרנטwww.casazoola.com.ar :
 –Milhouseהוסטל המוכר כמקום מפלט לישראלים שרוצים לברוח מהישראליאדה בעיר .יש כאן
חדרים ברמה גבוהה ,ארוחות בוקר ,אינטרנט ,מטבח ובר .אווירה טובה וצעירה של תיירים מכל
העולם .יש כאן גם ישראלים אך בעיקר אירופאים .המחירים עם זאת ,יקרים.
כתובתHipolito Irigoyen 959 :
טלפון54-11-4383-9383+ :
פייסבוקwww.facebook.com/MilhouseHostels :
אתר אינטרנטwww.milhousehostel.com/buenos_aires :
 –Florida Suitsהוסטל של רשת  HIעם מיקום מעולה על רחוב פלורידה ממש בלב המיקרו סנטר.
זהו הוסטל גדול ויש מגוון חדרים ,סוכנות טיולים ,ארוחת בוקר כלולה ואף מחשבים רבים עם
אינטרנט ,סנוקר ,מטבח מאובזר ועוד .יש כאן מטיילים מכל העולם ,המחירים ממוצעים ואם יש לכם
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כרטיס  HIזה ייצא משתלם במיוחד.
כתובתFlorida 328 :
טלפון54-11-4393-1397+ :
מיילflorida@hostelsuites.com :
פייסבוקwww.facebook.com/hostelsuitesfan :
אתר אינטרנטflorida.hostelsuites.com/en :
 –Lime houseהוסטל עם קהל מגוון שמגיעים אליו תיירים מכל העולם .יש כאן מגוון חדרים ,מחדרי
דורמס ענקיים לחדרים זוגיים עם מקלחות פרטיות .בנוסף ,סלון ,מטבח מאובזר ,שולחן ביליארד,
אינטרנט ו ,wifi-טלוויזיה עם כבלים ,בר ועוד .אווירה שמחה ואחלה מקום להכיר מטיילים מכל העולם.
הצוות נחמד מאוד ומדבר אנגלית והמיקום מעולה .המחירים יקרים יותר מההוסטלים הישראלים.
כתובתLima 11 :
טלפון54-11-43834561+ :
מיילlimehouseyh@gmail.com :
אתר אינטרנטwww.limehouse.com.ar :

 –Hostel Nanaהוסטל ישראלי ונחמד .החדרים נקיים ומסודרים ,יש מגוון חדרים ,פלייסטיישן ,סנוקר,
אינטרנט ,מטבח וארוחת בוקר .מקום נחמד ,אך לא הפופולארי ביותר מבין ההוסטלים הישראלים.
בכל זאת ,אווירה ביתית ,מרחק הליכה מהמרכז והמחירים קצת זולים יותר משאר ההוסטלים
הישראלים מה שנותן לו יתרון קטן.
כתובתVenezuela 1525 :
טלפון54-11-4381-6728+ :
מיילinfo@hostelnana.com.ar :
 –Alma Bohemiaהוסטל רגוע בשכונת פלרמו הצעירה .יש כאן חדרים זוגיים או משותפים ,מטבח,
אינטרנט ,סלון ,טלוויזיה ,דיוידי ועוד .ההוסטל רחוק מהמרכז ,אך יושב בשכונת פלרמו ,שמלאה
בפאבים ומקומות בילוי .המחיר זול יחסית ויש אווירה רגועה וביתית.
כתובתCharcas 4250 - Palermo :
פייסבוקwww.facebook.com/almabohemia :
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לאכול
בואנוס איירס היא עיר שפשוט כיף לאכול בה .יש כאן הכל ,ממסעדות בשרים איכותיות ,פיצות מעולות,
גלידות משובחות ,אוכל רחוב נפלא ,מתוקים מפנקים ועוד .אם זהו היעד הראשון שלכם במדינה תוכלו
להתוודע לראשונה לאמפנאדאס) Milanesa ,שניצל מבקר מעולה( ,אלפחורס ,מדיאלונס
)קרואסונים קטנים ונימוחים לארוחת הבוקר( ו – Leche de Dulce-ריבת החלב ששולטת כאן ביד
רמה.
המבחר הוא עצום ואפשר למצוא כאן מקומות בסגנונות ומחירים שונים ,ממסעדות יוקרה ועד דוכני
רחוב זולים וטעימים .מומלץ להגיע ולאכול בשכונות  ,Madero Puertoשכונת הנמל בבואנוס איירס
מלאה במסעדות בשרים איכותיות בטווח מחירים משתנה ,שכונת פלרמו שמלאה במסעדות טובות ואף
לשכונת רקולטה המקסימה שמלאה בבתי קפה ומקומות נחמדים לאכול בהם .בקיצור ,קשה ליפול
עם האוכל כאן – בכמעט כל מקום תמצאו אוכל נפלא ,ובדרך כלל גם במחירים נוחים לכיס
הישראלית.
 –Siga La Vacaמסעדה ידועה בעיר המציעה ארוחות "אכול כפי יכולתך" הכוללות בשר כמובן ,בר
סלטים ומאפים ושתייה .ארוחה בסגנון תהיה לא זולה )סביבות  ₪ 100-150לאדם( אך בהחלט
משתלמת  -לבוא רעבים! נמצא בפוארטו מאדרו או בקוסטנרה .יש לקחת רכבת/מונית.
כתובתAlicia Moreau de Justo 1714, Puerto Madero / Avda. Costanera Rafael :
Obligado 6340
טלפון:פוארטו מאדרו , 6802 / 6801 4315 :קוסטנרה4704 4781 :
אתר אינטרנטwww.sigalavaca.com :
 –Cafe Tortoniבית קפה מפורסם במרכז בואנוס איירס בו נהגו פעם לשבת מגוון אנשים מפורסמים
מארגנטינה והעולם .המקום יקר ,אך האווירה בו מיוחדת מאוד והוא מציג צד היסטורי ושונה של
בואנוס איירס.
כתובתAv. De mayo 825 :
טלפון54-11-4342-4328+ :
פייסבוקwww.facebook.com/grancafetortoni :
אתר אינטרנטwww.cafetortoni.com.ar/en :
 –Freddoרשת גלידריות מפורסמת בארגנטינה .יש כאן מבחר ענקי של טעמים והגלידה באיכות גבוהה
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מאוד .יש סניפים מפוזרים בכל רחבי העיר ,שווה לעצור ולהתפנק עם הגלידה המעולה.
אתר אינטרנטfreddo.com.ar:
לשומרי כשרות :בכל סניף ניתן לבקש בקופה תפריט מיוחד בו רשומים כל הטעמים
המאושרים על ידי מועצת הכשרות המקומית .כשר לאוכלי חלב נוכרי.
 –La Cabreraמסעדת בשרים איכותית ומדהימה ,שמשלבת מנות בשרים נפלאות )המוגשות עם מגוון
רטבים מתוחכמים( עם שירות ברמה גבוהה במיוחד .אמנם המחירים לא זולים ,אך זו הזדמנות לצאת
למסעדה טובה באמת ועדיין לשלם כמו על מנה עיקרית סטנדרטית בארץ.
אם בכל זאת תרצו לחסוך קצת ,תוכלו להגיע לכאן ב 19:00-בדיוק – אז תוכלו ליהנות מ 50%-הנחה
על כל התפריט עד ) 20:00אז תצטרכו לפנות את השולחן( .בכל מקרה ,מדובר במקום מאוד נחשק
ולכן מומלץ להזמין מקום לפחות יום אחד מראש .אתר אינטרנטar.com.lacabrera :
La Cabrera
כתובתCabrera 5099, Palermo :
טלפון54-11 4832-5754+ :
וואטסאפ54-9-116820-4013+ :
La Cabrera Norte
כתובתCabrera 5127, Palermo :
טלפון54-11-4831-7002+ / 54-11-4831-0325+ :
וואטסאפ54-9-116820-4013+ :
 – Havannaהרשת המפורסמת של האלפחורס .בכל העיר תמצאו סניפים המגישים גם קפה טוב,
מאפים ,קינוחים ,שוקולדים ועוד .אתר אינטרנט.www.havanna.com.ar:
 – Deliwokמסעדת ") "Libre Tenedorאכול כפי יכולתך( נפלאה ,שמשלבת בין היצע ענק של
מאכלים טעימים ומגוונים ומחירים סבירים בהחלט )שימו לב שהם משתנים בהתאם ליום ולשעה
שתבחרו לבוא( .במסעדה זו שבשכונת רקולטה תמצאו מגוון גדול של אוכל אסייתי ,איטלקי ,נקניקים,
בשרים על הגריל ועוד.כתובתJunin 11555 :
 –La Bielaבית קפה מפורסם וידוע בשכונת ריקולטה .האוכל טוב וכיף לשבת כאן ,להסתכל על
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הרחוב וליהנות מהאווירה המיוחדת .המחירים יקרים בהתאם ליוקרת המקום.
כתובתAv. Quintana 600 :
טלפון5411-4804-0449+ :
אתר אינטרנטwww.labiela.com/eng :
 – La Glorieta de Quiqueמסעדה שנמצאת ממש מול אצטדיון  Bombonera Laשל קבוצת
הכדורגל  .Bocaaהבשר שם מדהים והאווירה טובה אז זה כיף למי שרוצה לסיים את הסיבוב בטעם
טוב .רק צריך לשים לב לא להגיע לשם בשעות הערב כי השכונה לא כל כך טובה.כתובתBrandsen :
810, La Boca

שומרי כשרות
חבר'ה ששומרים כשרות כמובן לא מקופחים בעיר הגדולה ,שבה הקהילה היהודית הגדולה בדרום
אמריקה .בעיר ישנם מגוון סופרים עם מוצרים כשרים )על חלק מהמוצרים כתוב בעברית 'כשר'(
ומסעדות כשרות של בשרים )אפילו מקדונלדס כשר( ,סושי ,פיצות ,גלידות ועוד .את כל המקומות
הכשרים תוכלו למצוא במפת הכשרות הנוחה שנמצאת באתרwww.mapakosher.com
 –Iaacob Deliבמרחק של  5דקות הליכה מהוסטל הבית של יעקב קיים סופר מצויין עם מוצרים
כשרים ,כולל:בשר ,עוף ,יין ,מאפים ,ממתקים גלידה וכו'.
כתובת3 de Febrero 982 entre Olleros y Gorostiaga :
טלפון4774-4072 :
 –McDonald´s Kosherחבר'ה שרוצים לאכול המבורגר יכולים ללכת למקדונלד'ס הכשר .הסניף
כולל ארוחות והמבורגרים כמו בכל מקום כשר וקיים בזכות הקהילה היהודית הגדולה שיש בבואנוס.
כתובתAv Corrientes 3247 - Patio de Comidas Shopping Abasto :
טלפון4959-3709 :

מה לעשות בלילה
חיי הלילה הנפלאים של בואנוס איירס מפורסמים בכל העולם ,ובהחלט בצדק .הארגנטינאים מאוד
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אוהבים לבלות ולרקוד אל תוך הלילה ,כך שהפאבים מתחילים להתמלא בסביבות חצות והמועדונים
לא באמת מתעוררים לפי  2:00או אפילו  3:00בבוקר ונשארים פתוחים עד  6:00או  7:00בבוקר,
ואף מאוחר יותר.
אם זה לא מספיק ,אז מועדונים רבים מפעילים גם ליינים של "אפטר-פארטי" שמתחילים בסביבות
 00:9ונמשכות לתוך הצהריים .אל דאגה ,יש כאן אינספור מועדונים וברים בכל רחבי העיר שמתאימים
לכל כיס ולכל טעם ,וכל יום יש מסיבה ,רק צריך לבחור .מקומות ואזורי בילוי פופולאריים:

שכונת פלרמו
אחד ממקומות הבילוי המועדפים גם על המקומיים וגם על התיירים .מגוון רחב של ברים ומועדונים
באחת השכונות היוקרתיות בעיר .מומלץ במיוחד להגיע ל ,Serranoo Plaza -שם מתקיים השוק בימי
שבת וראשון ,בלילה זהו מרכז של ברים ומועדונים .אפשר להגיע לכאן במונית קצרה מהמרכז.
 –Kikaמועדון לילה גדול ומפורסם בפלרמו .יש כאן שני מפלסים עם סוגים שונים של מוזיקה .הכניסה
בתשלום ואפשר לקנות אלכוהול במקום.
כתובתHonduras 5339 :
טלפון54-11-4833-9171+ :
פייסבוקwww.facebook.com/Kikaclubdiscoteca :
אתר אינטרנטwww.kikaclub.com.ar/#4thpage :

Puerto Madero
שכונת הנמל בעיר שמלאה גם היא בברים ומועדונים יוקרתיים .אפשר להגיע לכאן במונית.
 –Asia de Cubaמועדון מפורסם ואקסקלוסיבי מאוד בפוארטו מאדרו .בימי השבוע זו מסעדה נחשבת
של סושי ובשרים ,אך בסופי השבוע יש כאן מסיבות מעולות עם אוכלוסייה איכותית .כאשר אתם יוצאים
לכאן הקפידו על לבוש מכובד ושימו לב שיש להגיע מוקדם כדי לא לשלם סכום יקר מאוד בכניסה .כמו
כן ,מומלץ לברר בהוסטל על אפשרות כניסה למקום בהנחה או בחינם.
כתובתPierina Dealessi 750 :
טלפון54-11-4894-1329+ :
פייסבוקwww.facebook.com/asiadecubaoficial :
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אתר אינטרנטwww.asiadecuba.com.ar :

San Telmo
שכונה נחמדה צמודה למרכז ומלאה בפאבים חמודים ,בסגנון שיזכיר לכם את פלורנטין .בעיקר
מקומיים ואחלה אווירה.
בקרו בפאבGibraltar
כתובתPerú 895 :
טלפון54-11-4362-5310+ :
פייסבוקwww.facebook.com/The-Gibraltar-Bar :
אתר אינטרנטwww.thegibraltarbar.com :

Las Canitas
אזור קטן בין שכונת פלרמו לשכונת בלגרנו בו תוכלו למצוא מגוון של ברים .זה אזור שלא מאוד מוכר
לתיירים ומגיעים לכאן בעיקר מקומיים מהמעמד היותר גבוה בעיר .מאוד מומלץ להגיע לכאן באחד
הערבים ,לשבת באחד מהברים החמודים ולספוג אווירה קצת שונה של בואנוס איירס.
 –La Bomba Tiempoמופע תופים המתקיים כל יום שני ולאחריו מסיבה גדולה .המופע נמצא בבניין
בשם  Konexומתחיל בשעה  ,19:00אך מומלץ להגיע קודם כדי להספיק לקנות כרטיסים .במקום
ניתן לקנות אוכל ושתייה .אחלה הופעה ומסיבה במחיר זול ואווירה מאוד כיפית.
כתובתSarmiento 3131 :
פייסבוקwww.facebook.com/LaBombadeTiempo :
אתר אינטרנטwww.labombadetiempo.com.ar/en :

אטרקציות בעיר
סיבוב במרכז העיר
מרכז בואנוס איירס הוא לב ליבה של העיר והמבנים הקולוניאליים היפים שמאפיינים אותו הם שהובילו
להגדרה של העיר "כפריז של דרום אמריקה" .המקום המפורסם מכולם הוא כמובן כיכר הPlaza -
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de Mayoשבה שוכן ארמון הנשיאות המכונה  ") Rosada Casa Laהבית הוורוד "( בגלל הצבע
המיוחד שלו .בלב הכיכר ניצב מונומנט מרשים המציין את שחרור המדינה מהשלטון הספרדי ,וסביבה
תמצאו מבנים מפוארים נוספים כמוהקתדרלה העירוניתו -בית הקונגרס.
אבל הביקור בכיכר הוא יותר מזה – זהו ליבה הפועם של הפוליטיקה הארגנטינאית ותמיד מתקיימת
כאן הפגנה כזאת או אחרת ,וגם אם לא ,תוכלו תמיד להתרשם מההפגנה הקבועה של "האמהות
מהפלאסה דה מאז'ו" שבניהן "נעלמו" בשנים הקשות של הדיקטטורה.
מהכיכר מתחילהשדרת  Mayo de Avenidaהיפה שמלאה בארכיטקטורה יפה ומרוצפת בתי קפה,
מסעדות ,חנויות אופנה ועוד .בקצה השדרה מחכה לכם ביקור בשדרה הרחבה ביותר בעולם
Avenida 9 de Julioשבמרכזה ה אובליסקהמפורסם שהפך כבר לסמלה הלא רשמי של העיר.מבנה מרשים נוסף לאורכה של השדרה הוא תיאטרון קולון ) ;Teatro Colonבפינת רחוב Cerrito
 ,(628שנחשב לאחד מהמובילים מסוגו בעולם וחלקו הפנימי בהחלט שווה הצצה אם כי הסיורים מאוד
יקרים.
כיכר נוסף שמצדיקה ביקור היאכיכר סן מרטין כשמולה ,והשלווה הירוקה )(Plaza San Martin
מעבר לכביש ניצבת כיכר נוספת ובמרכזה "מגדל האנגלים מגדל " (La Torre de los Ingleses),
שעון ענק שניתן במתנה מבריטניה.

שכונת Boca La
שכונת העוני המפורסמת היא היום חגיגה לעיניים ,לפחות בחלק התיירותי שלה .כל השכונה נצבעה
במגוון צבעים והפכה לפנינה תיירותית שפשוט לא מפספסים .כל הבתים והקירות בשכונה צבועים
בצורה עליזה ויפה ויש כאן מגוון חנויות של אמנים מקומיים או מזכרות.
בשנים האחרונות המקום הפך לתיירותי מאוד ונפתחו מגוון מסעדות בהן תוכלו לראות מופעי טנגו,
שהם הסמל הגדול של המקום וגם ברחוב עצמו תראו רקדנים מקצועיים )יותר או פחות( שבאו לבדר
את התיירים תמורת מטבע או שניים .חשוב להגיד כי הרקדנים לפעמים ניגשים לקהל ומזמינים אותם
לריקוד או לתמונה ובמקרים רבים דורשים תשלום עבור זה ,אם אתם לא מעוניינים לשלם אל תענו
להצעות
כמובן שגם כאן הישראלים מוכרים מאוד ולא תצליחו לעבור ברחוב בלי שתשמעו מישהו מזמין אתכם
בעברית למסעדה או לחנות שלו .כמו כן ,שימו לב לדברים שלכם והיזהרו מכייסים .האזור התיירותי שבו
מתרכזים התיירים )ורק בו בטוח להסתובב!( הוא רחוב ,Caminitoשאליו מגיעים מספר קווי אוטובוס
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ממקומות שונים בעיר

פוארטו מאדרו )(Madero Puerto
אזור הנמל הישן של בואנוס איירס היה במשך שנים רבות מוזנח ונטוש ,אך לפני מספר שנים הוא עבר
שיפוץ רציני וכיום זוהי שכונה היוקרתית המתהדרת במסעדות ,חנויות ובתי קפה המיועדים בעיקר
לעשירון העליון.
האזור היפה ביותר הוא הטיילת )לאורך רחוב  (Goriniשלאורך הנמל ,שבהחלט שווה להסתובב
לאורכה וליהנות מאחד מבתי הקפה או המסעדות .בנוסף ,במעגן שבו עוברת הטיילת עוגנת ספינה
גדולה ועתיקה שכיום משמשת כמוזיאון צף .אפשר לעלות על הספינה בחינם ולהתרשם ממגוון
המוצגים וחדרי הספינה השונים כמו גם כלי הנשק העתיקים שמותקנים עליה.

שכונת סן טלמו )(Telmo San
השכונה הציורית הזאת ,שנמצאת ממש בסמוך למרכז העיר ,היא מעין גרסה משודרגת לפלורנטין
התל אביבית ,עם מבנים קולוניאליים ישנים ומיוחדים ורחובות שמרוצפים בפאבים ובתי קפה ציוריים
שחלקם פועלים ברציפות יותר ממאה שנה .זהו רובע האמנים של בואנוס איירס ותמצאו כאן אווירה
צעירה ומגניבה ,גלריות אמנות ומוזיאונים .לב השכונה היא כיכר ,Plaza Dorregoוממנה מומלץ
להתחיל את הסיבוב באזור.

שכונת רקולטה )(Recoleta
זוהי שכונת היוקרה הוותיקה של העיר שבה תוכלו להרגיש ממש כמו באירופה עם מבנים מהודרים,
שדרות רחבות ,בתי קפה ומסעדות טובות ופארקים מטופחים .מרכז השכונה הוא אזורPlaza
Franciaומומלץ בהחלט לעשות שם סיבוב קצר.

פארק Palermo de Bosques
הפארק הענק הזה ,שהוא בעצם קומפלקס עצום של מספר פארקים ,הוא הריאה הירוקה של
בואנוס ,ואי של שלווה בעיר הסואנת .זהו מקום מושלם לבילוי של יום שמש יפה ,ותמצאו כאן אינספור
מקומות יפים ומעניינים ,יחד עם כרי דשא נוחים ,אגמים ,שבילי הליכה ,מסלולי אופניים ועוד.
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בין היתר ,תמצאו כאן אתגן הוורדים),חופשית כניסה ;(El Rosedal; Av Infanta Isabel & Iraola
הגן היפני ו )בתשלום כניסה ;(Jardin Japones; Av. Figueroa Alcorta y Av. Casaresהגן
הבוטני וכן ),חופשית כניסה ; (Parque Botanico; Av. Santa Fe 3951גן חיותנחמד ).Av
ב לביקור לקפוץ מומלץ ,בנוסף ).בתשלום הכניסה ; Sarmiento y Las Herasהיפודרום (Avenida
על להמר גם ,תרצו ואם ,סוסים מירוצי לראות תוכלו שבו )חופשית כניסה ;del Libertador 4101
הסוס המעודף עליכם.

משחק כדורגל
הכדורגל הוא חלק בלתי נפרד מהתרבות הארגנטינאית וכל משחק כדורגל כאן הוא חגיגה בפני
עצמה .בואנוס איירס היא ביתן של שתי הקבוצות המפורסמות בארגנטינה –Boca JuniorsוRiver -
 ,Plateוכל שנותר לכם הוא לבחור בצד של איזו קבוצה תרצו להיות .המשחק המומלץ ביותר הוא
כמובן ה"דרבי" שביניהן ,אך הכרטיסים למשחק זה עלולים להיות יקרים מאוד.
אם אתם מוכנים "להסתפק" במשהו פשוט יותר ,תוכלו לצפות במשחק "רגיל" של אחת הקבוצות.
בוקה היא קבוצת הכדורגל המייצגת את מעמד הפועלים" ,של העם" בבואנוס איירס .האווירה
במשחקים של הקבוצה היא משהו שאין שני לו ,וגם כאלו שלא ראו מעולם משחק כדורגל יתקשו
להישאר אדישים .הקבוצה משחקת באצטדיון . La Bomboneraשנמצא בשכונת לה בוקה .מנגד,
תוכלו לצפות במשחק בית של ריבר ,ה"מיליונרים" ולהרגיש את החוויה המשכרת חושים והטירוף
שביציע שלאצטדיון ה)Monumental-שאגב ,גם נמצא בשכונה בטוחה יותר(.
מומלץ מאוד להגיע למשחק אחד גם אם אינכם אוהדים של הספורט ,אך היזהרו מכייסים או מאוהדים
נלהבים שעלולים להתלהב יותר מדי ואף לנהוג באלימות .אפשר לקנות כרטיסים מראש או באצטדיון –
עדיף לברר באחת הסוכנויות או בהוסטל על המשחקים הבאים ולקנות את הכרטיסים דרכם .אם תרצו
לראות משחק של בוקה נגד ריבר תצטרכו כמובן לקנות כרטיסים הרבה מראש.
מומלץ מאוד להגיע למשחק אחד גם אם אינכם אוהדים של הספורט ,אך היזהרו מכייסים או מאוהדים
נלהבים שעלולים להתלהב יותר מדי ואף לנהוג באלימות .אפשר לקנות כרטיסים מראש או באצטדיון –
עדיף לברר באחת הסוכנויות או בהוסטל על המשחקים הבאים ולקנות את הכרטיסים דרכם .אם תרצו
לראות משחק של בוקה נגד ריבר תצטרכו כמובן לקנות כרטיסים הרבה מראש.

שמורת Costanera
זוהי שמורת טבע אקולוגית בין שכונת פוארטו מאדרו ונהר "לה פלטה" אשר מגינה על אדמת הביצה
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האופיינית לאזור .השמורה ,שמשמשת בית לאוכלוסייה מגוונת של עופות ובעלי חיים ,מלאה בשבילי
אופניים ושבילי הליכה נוחים והכניסה אליה )מפינת הרחובות  Rodrigez .Avו(Peñaloza -
חופשית.אתר אינטרנטwww.buenosaires.gob.ar :

צפייה במופע טנגו
ריקוד הטנגו המפורסם הוא אחד מהדברים המזוהים ביותר עם בואנוס איירס .שיטוט קצר בשכונת לה
בוקה יאפשר לכם טעימה מהסגנון ,אבל אם תרצו ליהנות ממופע של ממש ,תוכלו ללכת לאחד
ממועדוני הטנגו הרבים ,שמציעים לתיירים בדרך כלל חבילה הכוללת מופע וארוחת ערב.
לרוב ,מדובר בחוויה לא זולה ,ולכן מומלץ לעשות סקר שוק קצר לפני שבוחרים את המופע אליו תלכו.
אפשרות זולה יותר היא ללכת למועדוני הריקודים המקומיים ,המכונים  ,peñasבתקווה שירקדו שם
טנגו )שווה לבדוק ,לפעמים יש ימים קבועים בשבוע בהם יש ערבי טנגו( .תוכלו למצוא את המקומות
בהם ההופעות מתקיימות דרך ההוסטל שלכם או דרך סניפי המידע הפזורים בעיר.

צניחה חופשית
בואנוס איירס היא אחד המקומות המפורסמים לעשות בהם צניחה חופשית .הסיבה שרוב הישראלים
בוחרים דווקא לא לצנוח כאן ,היא שהמחירים ביחס למקומות אחרים במדינה כמו קורדובה או רוסריו,
יקרים מאוד .עם זאת הסוכנויות המוציאות את הצניחות נחשבות למקצועיות מאוד .אם תחליטו לצנוח
כאן תוכלו לברר פרטים בכל סוכנות טיולים .מומלץ לעשות סקר שוק ולבדוק מה כל אחת מציעה
ובאיזה מחיר.

קארטינג
יש מספר מקומות בעיר בהם ניתן לעשות קארטינג במסלולים של מאות מטרים .הנסיעה היא מהירה
וכיפית .מומלץ להגיע בקבוצה גדולה ,בכל מקרה ,זו חוויה אדירה .אפשר לשאול בהוסטל איפה ויש
ואיך מגיעים .שימו לב כי אתרים אלו פתוחים בדרך כלל רק משעות אחה"צ.

בתי קולנוע
בכל העיר מפוזרים בתי קולנוע ברמה גבוהה בד"כ בתוך או סמוך לקניון או מרכז מסחרי .בית הקולנוע
הקרנות כאן לתפוס ניתן .ואקוסטיקה סאונד מבחינת בעיר ביותר במתקדם הוא Village Recoleta
של מגוון סרטים ,גם באנגלית כמובן.
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כתובת).ריקולטה בשכונת( : Vicente Lopez 2050
אתר אינטרנטwww.villagecines.com :

מוזיאונים
בואנוס איירס היא בירת התרבות והאמנות של ארגנטינה וחובבי התחום ימצאו כאן היצע ענק של
מוזיאונים ,תערוכות וגלריות .בין הבולטים שבהם תמצאו את המוזיאונים הבאים:
מוזיאון האמנות הלטינית ) –(MALBAזהו אחד המוזיאונים הגדולים בארגנטינה עם מבחר גדול של
יצירות אמנות של מגוון אמנים לטיניים משלל תקופות .עלות הכניסה היא  50פסו )חצי מחיר בימי
רביעי(.
כתובת: Av. Figueroa Alcorta 3415
אתר אינטרנטwww.malba.org.ar :
 –Museo de Bellas Artesמוזיאון אמנות מוביל עם אוספי הכוללים יצירות מכל העולם ,מימי
הביניים ועד המאה ה .20-הכניסה חופשית.
כתובת1473 Libertador :
אתר אינטרנטwww.bellasartes.gob.ar :
מוזיאון הכדורגל של ריבר פלייט כל עם תצוגה חדרי שכולל מצויין כדורגל מוזיאון – )(River Plate
הגביעים וההישגים של המעודון וכן סיור נחמד מאוד באצטדיון ובחדרי ההלבשה .עלות הכניסה תלויה
במסלול ועומדת על כמה עשרות פסו.
כתובת: av.figueroa alcota 7597
אתר אינטרנטwww.cariverplate.com.ar :
המוזיאון הלאומי להיסטוריה על קצת ללמוד שרוצה מי עבור – )(Museo de Historia Nacional
ההיסטוריה העשירה של המדינה שהוא מטייל בה ,המוזיאון הזה שבשכונת סן טלמו הוא המקום
לעשות זאת .הכניסה בתשלום.
כתובת: Defensa 1600
אתר אינטרנטmuseohistoriconacional.cultura.gob.ar :
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אטרקציות קרובות
טיגרה )(Tigre El
עיר שיושבת על שרשרת איים באזור צפונית לעיר ,על גדת נהר לה פלטה ,שנקודת השפך שלו
לאוקיינוס היא הרחבה בעולם .מדובר באזור ענקי עם איים גדולים יותר ופחות ,תעלות מים ונהרות
ממש בסמוך לעיר כשביניהם בתים ציוריים .יש אפשרות לשוט בנהרות עם סירות מנוע או סתם לשוטט
וליהנות מהמראה היפה והלא שגרתי הזה.
זהו מקום מקסים ויפה שיכניס אתכם לאווירה רגועה ושונה .בנוסף יש לונה פארק )La De Parquet
קיר ),ראשון אליו לכו( י'באנג ,משוגעות הרים רכבות שכולל ,ושווים שונים מתקנים עם מגניב )Costa
טיפוס שהוא גם תחרות בין המטפסים ועוד .מומלץ בחום להיכנס מוקדם ולבלות את היום שם.
המלצת זהב ללונה פארק– יש אפשרות לקנות שקית אורז בפיצוציה קרובה ב 15-פזו ,ולקבל הנחה
של  100פזו על כרטיס הכניסה ,תשאלו מקומיים איפה לקנות את האורז ואיך מקבלים את ההנחה.
ניתן להגיע לכאן במגוון דרכים :אוטובוס ,מונית או רכבת .רכבת היא האופציה העדיפה ,כי הנסיעה בה
אורכת שעה והתחנה היא ממש במרכז העיר.כל מה שצריך לדעת על טיגרה »

שייט לאורוגוואי
אחד מטיולי היום הפופולאריים ביותר בקרב אלו שלא מספיקים לטייל באורוגוואי הוא לחצות את הנהר
במעבורת ולהעביר כמה שעות )או כמה ימים( באורוגוואי השכנה .היעד הפופולארי ביותר הוא העיירה
הקולוניאלית המקסימהקולוניה דל סקרמנטו ,שבה ניתן להספיק לבקר בכמה שעות ולחזור לבואנוס
עוד באותו היום .יעדים נוספים שמגיעים אליהם הם בירת אורוגוואימונטבידאו וכן עיירת הנופש
היוקרתיתפונטה דל אסטה.
המעבורות שחוצות את הנהר לאורוגוואי יוצאות כמה פעמים ביום מנמל בואנוס איירס שבפוארטו
מאדרו ומגיעות לנמל קולוניה תוך שעה או תוך שלוש שעות )תלוי במחיר שתרצו לשלם( .בנוסף ,ישנם
גם כרטיסים ישירים למונטבידאו ופונטה דל אסטה )בעונה( או חבילות זולות יותר המשלבות מעבורת
ואוטובוס .החברות שמוציאות את המעבורות הן חברת( Buquebusאתר אינטרנט:
 ( www.buquebus.comוחברת( Colonia Exspressאתר
אינטרנט).www.coloniaexpress.com/ar :
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מאר דל פלאטה )(Mar del Plata
זוהי עיירת החוף המובילה של פרובינציית בואנוס איירס והיא תזכיר לרבים מכם את האווירה והסגנון
של אילת.מאר דל פלאטההיא במקום מאוד תיירותי שמתמלא מאוד בעונת הרחצה ,ולמרות שיש לא
מעט חופים טובים בהרבה בברזיל ובאורגוואי השכנות ,עדיין נחמד לבוא לכאן לכמה ימים של ים,
מסיבות ואווירה טובה .הדרך המועדפת להגיע היא באוטובוס מתחנת רטירו בבואנוס איירס )כ5-6-
שעות(.

סן אנטוניו דה ארקו
מי שרוצה לטעום קצת מתרבות הגאוצ'וס )הבוקרים( הדרום אמריקאית המפורסמת ולהינות מחוויה
אוטנתית ומיוחדת ,יוכל להגיע לעיירה הציורית הזאת שבה עדיין רוכבים על סוסים ,הולכים לבושים
בנעלי עור ושותים מאטה בכל פינה .העיירה נמצאת כשעה וחצי נסיעה מבואנוס איירס ,ומומלץ לקפוץ
לכאן לביקור כדי לספוג קצת מהאווירה או לאכול באחת ממסעדות הבשרים שמציעות בקר ארגנטינאי
טרי ומשובח .מומלץ במיוחד להגיע לכאן בחגים או לפחות בסופי השבוע ,אז בדרך כלל יש יותר מה
לראות.מידע על חגים ואירועים תוכלו למצוא כאן »

שיעורי ספרדית
מטיילים רבים שמגיעים לבואנוס איירס ,משקיעים את הזמן בעיר על מנת ללמוד טוב יותר את השפה
המדוברת .בעיר פזורים מספר בתי ספר לשפה .אפשר לשאול בהוסטל ובסוכנויות.
מורים מומלצים:
סנדרה– מורה דוברת עברית שמתגוררת בפלרמו ומאוד מומלצת ע"י מטיילים.
טלפון +541164417300 :או +541147737300
מיילshiurim_be_sfaradit@hotmail.com :
פייסבוק :סנדרה-מורה-לספרדית-בבואנוס-איירסcom.facebook.www/
ג'ולי – מעבירה שיעורים וקורסים בהוסטל קאסה זולה .מאוד מלומדת ודוברת שפות רבות ביניהן
ספרדית .אפשר להגיע להוסטל ולשאול.

קניות ושווקים
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 –Calle Floridaרחוב צבעוני ומפורסם בלב לבה של העיר .למעשה מדרחוב שמח וססגוני מלא
בחנויות ודוכנים מכל הסוגים ומדי פעם ניתן לראות כאן גם מופעי רחוב .שווה להגיע לכאן גם אם לא
רוצים לקנות דבר ,וכנראה שגם תגיעו בכל מקרה .לא לשכוח להיות מאוד ערניים בעת הסיור כאן שכן
יש המון כייסים והרחוב מלא באנשים.
השוק בסן טלמו– שכונת סן טלמו נמצאת במרכז העיר ובימי ראשון מתקיים בה שוק ענקי ומגוון .יש
כאן דוכני אוכל ,בגדים וחפצים מיד שניה וחנויות רבות .כמו-כן ,תוכלו לראות כאן מופעי רחוב מכל
הסוגים .אפשר לקחת אוטובוס לשכונה ,או אם אתם קרובים למרכז -להתחיל את השוק מהכיוון
ההפוך וללכת לאורך רחוב  Defencaלכיוון שכונת לה בוקה .שוק טוב עם מחירים זולים אך צפוף כאן
והומה אדם אז שימו עין על חפציכם.
 –Feria Recoletaשוק אמנים בשכונת ריקולטה ממש ליד בית הקברות .השוק פועל בימים שבת
וראשון בפלזה  Franciaשבשכונה .תוכלו למצוא כאן חפצים מסוגים שונים שעשויים מחומרים מגוונים.
שווה מאוד להגיע לכאן ולחפש מציאות .השוק פתוח בין השעות .10:00-18:00
 –Plaza Serranoבכיכר זו שבשכונת פלרמו ,תוכלו למצוא שוק שפועל בימי ראשון ושני מ11-
בבוקר עד  6אחה"צ ולעיתים מאוחר יותר .בשוק תמצאו מגוון של תיקים ,תכשיטים ,בגדים ועוד.
הפלזה מוקפת במסעדות ובתי קפה ומלבד השוק במקום ,היא ידועה כמרכז חיי לילה של צעירים
ובערבים תוכלו למצוא כאן מגוון של פאבים ,מועדונים ואווירה צעירה וכיפית.
 –Mataderosשוק אותנטי בו תראו צד פחות תיירותי של ארגנטינה .בשוק תטעמו ממגוון מאכלים
מסורתיים תוצרת בית ותוכלו לקנות צמחי מרפא ועוד חפצים שונים .שווה להגיע לכאן לביקור במיוחד
אם אתם נהנים מדברים פחות תיירותיים .כדי להגיע לכאן יש לקחת אוטובוס לתחנה המרכזית ומשם
אוטובוס לשוק ,כשעה סה"כ .שימו לב כי השוק לא פועל במשך כל חודשי השנה – בררו טרם הנסיעה.
כתובתAv. Lisandro de la Torre y Avenida de los corrales s/n, 1072 :
אתר אינטרנטferiademataderos.com.ar :
 –Avenida santa feרחוב גדול מלא בחנויות בגדים ,ספרים ועוד .לא מאוד זול אבל בהחלט יש
דברים יפים וכיף גם סתם לטייל כאן .לא רחוק מהמרכז ,אפשר ללכת ברגל או לקחת אוטובוס.
מומלץ גם להגיע לרחוב המקביל  ,Cordoba .Av -שגם בו תמצאו חנויות רבות.
 - El Ateneoפעם תיאטרון והיום תמצאו כאן חנות ספרים ענקית ומרהיבה .איפה שהייתה פעם
הבמה תמצאו היום בית קפה .שווה לבוא לראות גם אם אתם לא מתכננים לקנות ספרים ,גם מראה
החנות מרשים כשלעצמו.כתובת: Santa Fe 1860
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 –Onceזוהי שמה של שכונה בעיר שבה מרוכזים יהודים רבים מאוד ,ומעבר לריכוז גדול של בתי כנסת
ומסעדות כשרות יש כאן גם חנויות בגדים זולות במיוחד.
קניונים
 -Unicenterהקניון הגדול ביותר בעיר .כתובת3745 Parana :
 -Abastoקניון בכתובתaguero y corrientes.Av :
 -Alto Palermoקניון בכתובתdiaz Cornel y fe Santa .Av :

קהילה יהודית
הקהילה היהודית בבואנוס איירס היא אחת הקהילות הגדולות ביותר בעולם ויש כאן אינספור בתי
כנסת ,מרכזי תרבות וספורט וכן מסעדות ומכולות כשרות רבות ,שכולם מיועדים ליהודים הרבים שגרים
כאן .האזור הכי "יהודי" הוא שכונת  Onceבעלת הצביון החרדי ,שבה תמצאו בתי כנסת רבים והיצע
גדול של מכולות כשרות ומסעדות כשרות .אבל אל דאגה – מרכזים קהילתיים ומקומות כשרים תמצאו
כמעט בכל שכונה בעיר ,ויחד איתם כנראה גם לא מעט ישראלים.
הנה אתר שמרכז את כל המקומות הכשרים בבואנוס איירס ,כולל חנויות ,הוסטלים ,מסעדות ,סופרים
וכו'.
כמובן שבבואנוס אייריס בגלל גודלה קיימים מספר בתי חב"ד ,שפזורים בעיר במקומות שונים ,לכן
תוכלו למצוא בית חב"ד קרוב למיקומכם כמעט בכל מקום בעיר .בית החב"ד המרכזי מקיים ארוחות
שבת ,ארוחות חג ,אירועים שונים כולל ערבי עלהאש ,ערבי שקשוקה ובירה ועוד .בנוסף ,תוכלו למצוא
בה עזרה בכל נושא שתצטרכו.
כתובת1276 Moreno St :
טלפון54-11-4382-0128+/ 54-11-4382-1065+/ 03-374-0091 :
פייסבוקhttps://www.facebook.com/chabadbuenos :
אתר אינטרנטwww.bachabad.com :
זהו אתר שמרכז את כל בתי החב"ד ,בתי הכנסת והמרכזים הקהילתיים בעיר »

איך להגיע
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אוטובוס – טרמינאל האוטובוסים המרכזי של בואנוס איירס נקרא (RetiroכתובתAv. Antártida :
מבואנוס ויוצאת שנכנסת האוטובוסים תנועת כל את אליו מרכז והוא Argentina y Calle 10),
איירס .לטרמינל הענק מגיעים אוטובוסים מכל היעדים בארגנטינה ,וכן מיעדים מרכזיים רבים ברחבי
היבשת.
לכל היעדים המרכזיים יש תדירות גבוהה מאוד של אוטובוסים ,אבל עדיין מומלץ להזמין מקומות
לפחות יום אחד מראש ליתר ביטחון ,מה שניתן לעשות בדלפקי החברות שלאורך הטרמינל או
באינטרנט.
שימו לב שהטרמינל נמצא בסמוך לשכונת עוני מאוד בעייתית ועדיף שלא להסתובב באיזור יותר מדי,
בייחוד לא בלילה או אם אתם לבד .כדי להגיע לכאן תוכלו לקחת מונית ממרכז העיר או להיעזר
באוטובוסים רבים והרכבת התחתית )קו  (Cשמגיעים ממש בסמוך )ובטוח ללכת בינם ובין
הטרמינל(.למידע נוסף ראו פה »
בין היעדים המרכזיים תמצאו את

רוסאריו–  4שעות

קורדובה– כ 10-שעות

מנדוסה–  13-16שעות

טוקומאן–  16-18שעות

סלטה–  20-22שעות

חוחוי –  22-23שעות
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פוארטו איגואסו 18 -שעות

בארילוצ'ה–  22שעות

פוארטו מאדרין–  18-20שעות

מאר דל פלאטה–  5-6שעות

אל קאלאפטה– כ 41-שעות )דרך ריו גז'גוס(

אושוויה–  36-38שעות

לה קיאקה )הגבול עם בוליביה( –  27-29שעות

מונטבידאו (אורוגוואי( –  8שעות

סאו פאולו (ברזיל( – כ 35-שעות

סנטיאגו (צ'ילה( – כ 20-שעות
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לימה (פרו( – כ 70-שעות )דרך צ'ילה(

מטוס – בבואנוס איירס פועלים שני שדות תעופה – שדה תעופה בינלאומי אשר נקרא Ezeizaושדה
תעופה שמיועד בעיקר לטיסות פנימיות אשר נקרא.Aeroparque
 –Ezeizaזהו שדה התעופה המרכזי של ארגנטינה ומגיעות לכאן טיסות בתדירות גבוהה מיעדים רבים
בדרום אמריקה ובעולם .שדה התעופה נמצא כ 35-ק"מ ממרכז העיר )כ 45-דקות נסיעה ברכב( וכדי
להגיע ממנו למרכז העיר תוכלו לבחור בין מונית ,שאטל ותחבורה ציבורית.
מונית היא האפשרות הנוחה ביותר ,אך גם היקרה ביותר )נכון להיום כ 250-300-פסו( ,וחשוב להקפיד
לקחת מונית שהזמנתם ישירות בדלפק המוניות המורשות שביציאה מהטרמינל ולא סתם מונית ברחוב,
שתעלה לכם פחות אך עלולה להיות מסוכנת.
אפשרות זולה יותר היא לקחת שאטל מיוחד של חברת( Manuel Tienda Leonאתר אינטרנט:
 (www.tiendaleon.com.arשיקח אתכם ישירות למרכז העיר בתשלום קבוע ,ואפשר להוסיף עוד
כמה פסו אם תרצו להמשיך משם בואן מטעמם שייקח אתכם עד לכתובת המדויקת שלכם בעיר.
האפשרות הזולה ביותר היא לקחת את קו האוטובוס המקומי מס'  8שמגיע עד למרכז העיר והתחנה
שלו נמצאת ממש ביציאה מהטרמינל הראשי .עלות הנסיעה מגוחכת )כ 8-פסו( ,אך קחו בחשבון
שהנסיעה ממושכת מאוד )כשעה וחצי-שעתיים( ועוברת גם בכמה אזורים בעייתיים ,מה שיצריך מכם
לשים עין על הדברים שלכם.
בנוסף ,עדיף לא לנסוע בקו הזה בשעות הלילה המאוחרות )אל דאגה ,בשעות היום הוא בטוח( .שימו
לב שהתשלום באוטובוס הוא במטבעות בלבד ולכן תצטרכו להשיג מראש כאלה מאחד מהעסקים
בטרמינל )מה שעלול להתגלות כמשימה לא פשוטה( .אם אתם לוקחים את האוטובוס הזה ממרכז
העיר לשדה ,שימו לב שעליתם על אחד שכתוב עליו  Aeropuertoכיוון שיש לקו הזה מספר מסלולים
שלא כולם מסתיים בשדה התעופה.
 –Aeroparqueזהו שדה תעופה קטן יותר שנמצא ליד מרכז העיר בסמוך לטרמינל האוטובוסים.
מכאן יוצאות בעיקר טיסות פנימיות לכל היעדים המרכזיים בארגנטינה ולפעמים גם טיסות צ'ארטר
ליעדים קרובים באורוגוואי וברזיל .מגיעים לכאן קווים פנימיים רבים ממרכז העיר )בעלות של כ 8-פסו(,
וכן תוכלו לעשות שימוש בשירות השאטלים של חברת  Leonכדי להגיע לכאן ממרכז העיר תמורת 45
פסו.
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במקרה שיש לכם טיסת המשך ותרצו לעבור בין שני שדות התעופה הדרך הטובה והפשוטה ביותר היא
שיש בשאטלים אשר שיקחו אתכם תמורת  120פסו משדה לשדה .כנ"ל לגבי המונית והאוטובוס הכל
נכון אבל לגבי השאטל אני לא מצליח למצוא כמה זה עולה .גם באתר שלהם זה לא ברור.למידע נוסף
וללוח טיסות והמראות היכנסו לכאן »
רכבת – מערכת הרכבות של ארגנטינה ישנה ומוזנחת והרכבות מגיעות רק ליעדים בתוך פרובינציית
בואנוס איירס )כמו העיירה טיגרה( ולמספר מצומצם של יעדים מרכזיים בצפון ארגנטינה כמו רוסאריו
) 6-7שעות( ,קורדובה )כ 17-שעות( וטוקומאן )כ 27-שעות( .הרכבות לטווחים הקצרים יוצאות
בתדירות גבוהה והן אפשרות מצויינת למי שרוצה להגיע ליעדים באזור בואנוס איירס ,אך הרכבות
ליעדים הרחוקים יותר יוצאות רק פעמיים בשבוע והן לוקחות הרבה יותר זמן מהאוטובוס .עם זאת,
מדובר באפשרות מצויינת למי שרוצה לחסוך קצת כסף ,כיוון שהנסיעה ברכבת זולה משמעותית
מהאוטובוסים .בבואנוס איירס יש מספר תחנות רכבת בהתאם ליעד הנסיעה כשהמרכזיות נמצאות
ממש בסמוך לתחנת האוטובוסים .Retiroלמידע נוסף על לוחות זמנים ומחירים ראו פה »
מעבורת – קווי המעבורות מחברים בין נמל בואנוס איירס שבפוארטו מאדרו לבין יעדים מרכזיים
באורגוואי כמו קולוניה דל סקרמנטו ,מונטבידאו ופונטה דל אסטה .למידע נוסף ראו למעלה תחתשייט
לאורוגוואי ב“אטרקציות קרובות”.

תחבורה מקומית
בואנוס איירס היא עיר גדולה מאוד ובמיוחד אם אתם חדשים ביבשת ,יכול להיות שתהיו קצת בהלם
בהתחלה .בכל זאת בואנוס איירס למעשה מאוד נוחה להתמצאות והתחבורה הציבורית כאן מתקדמת
ונוחה.
הליכה רגלית – לא מאוד מסובך להתמצא כאן וזה בהחלט מוסיף לחוויית השהות בעיר .הרחובות כאן
הומים אדם וקל מאוד לנווט בהם בגלל צורת השתי והערב הישירה שבה בנויה כל העיר .רק שימו לב
לנהגים המקומיים ,הם נוהגים בפראות ולא בהכרח יעצרו לכם כאשר אתם חוצים את הכביש.
התחבורה המקומית בתוך העיר מחולקת לכמה כלי תחבורה:
 – Subteהרכבת התחתית בעיר .יש כאן מספר קווים שנעים במסלולים שונים לאורכה ולרוחבה של
העיר .אפשר למצוא מפה של כל הקווים והתחנות של הרכבת ובכל מקרה לשאול גם בתחנות עצמן.
בררו לאיזה כיוון אתם צריכים לנסוע ובתוך הרכבת עצמה ניתן לראות בדיוק באיזו תחנה אתם .בזמן
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הנסיעה שימו לב לתיקים שלכם ,הרכבות נוטות להיות צפופות מאוד ויש כאן הרבה כייסים.אתר
אינטרנט.www.subte.com.ar/mapas/subte.asp :
אוטובוסים – גם כאן מדובר בשיטה מאוד זולה ואף נוחה לתנועה בעיר כאשר יש כאן תחנות אוטובוס
ממש בכל פינה ויש אינספור קווים שמחברים בין כל פינה בעיר .קל מאוד להתבלבל עם הקווים ,אז
הקפידו לברר בהוסטל או בכל מקום אחר מה הקו הכי מתאים לאיפה שתרצו להגיע ואל תהססו
לשאול גם אנשים ברחוב ,רובם ישמחו לעזור.
היתרון הגדול של האוטובוסים של בואנוס איירס הוא שהם פועלים בכל שעות היממה ,ותוכלו להשתמש
בהם גם כדי לחזור מבילויים ליליים .שימו לב  -שיטת התשלום כאן היא באמצעות כרטיס ”רב-קו“ נטען
הוא ,הזה הכרטיס את למישהו אין אם .התחתית ולרכבת לאוטובוסים העיר בכל שתקף (Sube),
יצטרך להסתמך על הנחמדות של המקומיים שישלמו עליו ואז להחזיר להם מזומן ,לחלופין אפשר
לקבל כרטיס כזה בתחנות הרכבת ולהטעין אותו לפי הנסיעות שאתם רוצים לעשות.
מוניות – שיטה יעילה לתנועה בעיר .כמובן שזוהי גם הדרך היקרה ביותר אך אם אתם  3-4אנשים לא
תשלמו הרבה .השימוש במוניות מומלץ בעיקר בשעות הלילה ,שכן ,אז גם פחות בטוח להסתובב
ברחובות ,אך שימו לב גם שאתם עולים על מונית מורשית שנראית לכם בטוחה .בכל מקרה ,כדי להיות
שקטים תוכלו לבקש מההוסטל או המסעדה שאתם נמצאים בה להזמין לכם מונית מתחנה מסודרת.
המוניות בבואנוס איירס עובדות רק עם מונה והקפידו לוודא שהנהג אכן מפעיל אותו )אל תיכנסו
למונית בלי מונה ולא משנה כמה הנהג יסביר לכם שזה בסדר( .כשאתם משלמים ,נהוג לעגל את
המחיר כלפי מעלה ובכל מקרה לא להתמקח! כשאתם משלמים ספרו טוב טוב את השטרות ותבדקו
שלא קיבלתם שטרות מזוייפים או עודף לא נכון  -לא חסרים נוכלים.

מזג אוויר
החורף כאן הוא ביןיוני לספטמבר והקיץ בין דצמבר למרץ .האקלים בעיר מסודר יחסית ודומה לעיר
אירופית ממוצעת – החורף קר ,אפור יחסית וגשום ,והקיץ חם ולח )אם כי עדיין יכול לרדת גשם מדי
פעם( .ניתן להגיע לכאן בכל השנה ,אך בואו מוכנים לקור העז של שיא החורף או לחום והלחות
הנוראיים של שיא הקיץ.

המלצת זהב
יותר מהכל ,בואנוס איירס היא מקום להתפנק ולהינות בו מהחיים הטובים .האוכל המצויין ,בתי הקפה
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המיוחדים ,היצע הקניות הענק ,המסיבות המטורפות – כל אלה הם סוד הקסם האמיתי של העיר הזאת
ואם רק תתנו להם לסחוף אתכם פשוט תהנו כאן מכל רגע .אם גם מוסיפים לזה את המחירים הנוחים
)בייחוד בהשוואה לישראל או אירופה( זה כבר הופך להיות תענוג של ממש .אז קדימה ,שלפו את
הארנק וצאו ליהנות מהחיים!
מה שכן ,שימו לב לגניבות ולכייסים ,אז קחו איתכם רק כסף שמספיק ליציאה ודברים שאתם חייבים,
אבל אל תתנו לפחד לשתק אתכם .צאו ,תהנו והפיקו את המירב מהמקום!

נותני שירותים
לשכת תיירות– בעיר מפוזרות לשכות תיירות רבות שבהן תוכלו לקבל מידע שימושי ,המלצות וכן מפה
של העיר .תחנות מידע כאלה תמצאו בין היתר בשדה התעופה ,בטרמינאל רטירו ,בשדרת פלורידה,
בשכונת סן טלמו ועוד .בנוסף ניתן לגשת למשרד התיירות הארגנטינאי ,שנמצא בFe Santa .Av -
 ,883בו תוכלו לקבל מידע רב ומפות שימושיות שיוכלו לעזור לכם בתכנון הטיול שלכם ברחבי המדינה.
משטרת התיירים– זוהי הכתובת הטובה ביותר לכל תלונה שתצטרכו להגיש – השוטרים כאן דוברים
אנגלית ויש להם ניסיון רב עם תיירים .אם גנבו מכם משהו אל תצפו מהם ליותר מדי ,אבל תצטרכו את
הטפסים בשביל לתבוע את הביטוח436 Corrientes .Av .
חברות טיולים– בגלל שטף המטיילים הבלתי פוסק שפוקד את העיר יש כאן אינספור חברות טיולים
שמציעות הכל – מאטרקציות ונסיעות בבואנוס איירס ובסביבתה ועד לחבילות טיול שלמות לכל
המדינה .מבחר לא חסר ורק חשוב להקפיד לוודא שבחרתם סוכנות אמינה ומוכרת ,וכן לוודא שברור
לכם מה המחיר ומה בדיוק הזמנתם כדי לא להתאכזב לאחר מכן.
בין הסוכנויות הפופולריות ביותר בקרב התרמילאים הישראלים נמצאות –
קאסה זולה – אחת מהסוכנויות הישראליות הוותיקות ביותר בעיר ,עם שנים של ניסיון
בעבודה על מטיילים ישראלים .דרכם תוכלו להזמין כרטיסי טיסה וחבילות לאטרקציות בעיר
ובאזור ,ואם תרצו גם לתכנן דרכם את הביקור ביעדים אחרים במדינה.כתובת :Hipólito
Yrigoyen 951.אתר אינטרנטwww.casazoola.com.ar :
 – Red Buenos Airesעוד סוכנות וותיקה ומומלצת בבעלות ישראלית .גם כאן תוכלו
להזמין טיסות ואטרקציות וכן לסגור בעזרתם חבילות לביקור ביעדים אחרים בארגנטינה.
מצד שני ,התקבלו גם תלונות ממטיילים על כך שדברים שהובטחו להם לא קוימו או שהארגון
של טיולים לא היה מספיק מקצועי .לכן ,עדיף להסתייע בהם בדברים נקודתיים ולא בארגון
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של כל הטיול בארגנטינה.כתובת: Libertad 12
 - Free Time Turisimoסוכנות נסיעות אמינה שבה סוכנת יהודייה בשם סיגל שישראלים
רבים פונים אליה .דרך סיגל ניתן להזמין טיסות פנימיות ,מלונות ואטרקציות וכן להתעייץ
באופן כללי לגבי מבנה הטיול.דואר אלקטרוניefreet@arnet.com.ar :
כסף – ברחבי העיר ישנם אינספור בנקים וכספומטים בהם תוכלו למשוך כסף באשראי .עם זאת ,הדרך
הכי משתלמת היא להגיע לבואנוס איירס עם דולרים מזומנים ,אותם תוכלו להחליף לפסו ב"שוק
השחור" בשער הרבה יותר טוב מאשר השער הרשמי.
המסחר ב"שוק השחור" מתמקד באזור רחוב פלורידה ,שבו פועלים חלפני רחוב וכן מספר משרדי
חלפנות שיחליפו לכם ב"שחור" תמורת מחיר מצויין ,אך כמעט כל ארגנטינאי שתפגשו ישמח להחליף
לכם דולרים תמורת שער גבוה .לכן ,אם יש לכם מישהו שאתם מכירים או יותר סומכים עליו עדיף תמיד
להחליף איתו מאשר ברחוב.
אם החלפתם כסף ברחוב ,הקפידו להחליף עם מישהו שנראה מהוגן ובדקו טוב שלא עבדו עליכם עם
שטרות מזוייפים )ניתן לקנות מרקר מיוחד לזיהוי זיופים בחנויות כלי כתיבה( ,ספירה לא נכונה של
הכסף ועוד שלל טריקים ותרגילים שעושים לתיירים .כדי להימנע ממצבים לא נעימים ,שאלו בהוסטל
איפה הכי כדאי להחליף את הכסף בצורה הזו ,ישנם מספר הוסטלים בעיקר ישראלים אשר עובדים עם
חלפנים שהם מכירים וכך אתם יותר בטוחים.
בנוסף אם הגעתם לשדה התעופה או לטרמינל האוטובוסים תמצאו שם בנקים בהם תוכלו למשוך או
להחליף מעט כסף כדי להגיע להוסטל לשלכם .בכל מקרה ,עדיף להגיע עם שטרות גדולים ) 50או
 100דולר( כדי לקבל את השער האופטימלי ,ואם תגיעו כמה אנשים ביחד תהנו מכוח מיקוח שיאפשר
לכם להשיג שער טוב עוד יותר.
משרד ההגירה– אם "נתקעתם" בבואנוס ותרצו להאריך את הויזה תוכלו פשוט לחצות את הגבול ל
אורגוואיולחזור ,או לחילופין לפנות למשרד ההגירה שנמצא ב1355 Argentina .Av -
רפואה –
ד"ר גבריאל וויל – רופא מקצועי שצבר הרבה ניסיון עם מטיילים ישראלים ועובד גם עם
השגרירות הישראלית .בנוסף ,הוא יודע גם עברית.טלפון : 4783-3219 .מייל :
gabrielveil@fibertel.com.ar
בית החולים הבריטי – בית חולים פרטי שנחשב לאחד הטובים ביותר בעיר .כאן גם יש יותר
סיכוי שתוכלו לקבל מענה באנגלית.כתובת : Perdriel 74.אתר אינטרנט
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מה הכי לא כדאי
הטנגו הוא אחד מסימני ההיכר של העיר ותיירים רבים שמגיעים לכאן רוצים לחוות טעימה מתרבות
הטנגו המקומית .עסקים רבים קפצו על ההזדמנות והם מציעים לתיירים כל מיני חבילות למופעי טנגו
במחירים מופקעים ,כשבדרך כלל הקשר בין המופע ותרבות הטנגו המקורית קלוש .לכן ,לפני שאתם
סתם מזמינים ביוקר כרטיסים למופע הקפידו לברר באיזה מועדון מדובר והאם מדובר במקום אמיתי
)שבדרך כלל יהיה גם משמעותית זול יותר( או במקום שכולו הצגה עבור התיירים.

בטיחות ואזהרות
למרבה הצער ,לצד כל הצדדים היפים של העיר יש בה גם לא מעט עוני ,הזנחה ופשע .מטיילים רבים
כבר איבדו פה מצלמות ,תיקים ,ציוד ,כסף ופלאפונים )ולפעמים הכל ביחד( וחשוב מאוד להיזהר כדי
שזה לא יקרה גם לכם .עם זאת ,אין צורך להילחץ או לוותר על התוכניות להגיע לכאן ,העיר בסה"כ
בטוחה ואם תקפידו על כמה כללי זהירות פשוטים סביר להניח שלא יקרה לכם כלום.
בעיית הפשיעה המרכזית כאן הם הכייסים הרבים שעושים את עבודתם במקצועיות רבה ,וסביר להניח
שבכלל לא תשימו לב שכייסו אתכם עד שיהיה מאוחר מדי .הפתרון הטוב ביותר הוא פשוט תשומת לב
– אל תשאירו אף פעם את התיק או את הדברים שלכם הרחק מהגוף והקפידו לשים דברי ערך בכיסים
צמודים לגוף או כיסים פנימיים ,ואם זה בתיק אז רק בתוך כיס נעול.
נסו גם שלא למשוך תשומת לב עם חפצים יקרי ערך או תכשיטים וקחו אתכם רק את מה שאתם
צריכים באותו הרגע ואת השאר תשאירו נעול בהוסטל .הקפידו על ערנות בכל רחבי העיר )כולל
שכונות "איכותיות" כמו רקולטה או פאלרמו( ,והיזהרו במיוחד במקומות צפופים כמו שווקים או הרכבת
התחתית .כמו-כן ,שימו לב שכייסים רבים עובדים בקבוצות ,כך שבזמן שחלקם יסיחו את דעתכם
)למשל במופע רחוב או שישפכו עליכם "בטעות" משהו ויתנדבו לעזור לנקות( האחרים ינצלו זאת כדי
להפריד אתכם מחפציכם.
מעבר לכייסים ,חשוב מאוד להיזהר מכל מיני נוכלים שמנצלים את התמימות וחוסר ההיכרות של
התיירים כדי לרמות אותם בעודף ,לדחוף להם שטרות מזוייפים או למכור להם כרטיסים או שירותים
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מזוייפים .כדי להימנע מכך ,הקפידו לבדוק טוב טוב את העודף שנותנים לכם )חשוב להיזהר במיוחד
כשמדובר בנהגי מוניות וחלפני כספים( וכן בדקו טוב מאוד ממי אתם קונים או מזמינים משהו ,כשבדרך
כלל מה שיהיה זול באופן מיוחד מעיד שיש כאן איזה תרגיל על חשבונכם .שימו לב – אל תתלהבו
ממראה חיצוני מכובד )חליפה למשל( כי במקרים רבים זוהי הדרך להטעות תיירים ולעבוד עליהם.
האפשרות הכי מפחידה ,אך גם הכי פחות נפוצה ,היא כמובן שוד אלים ,אם באיומי נשק ואם באיומים
אחרים .קודם כל ,במידה ונקלעתם למצב הזה ,אל תתווכחו אלא תנו ישר לגנבים את מה שהם רוצים
– זה פשוט לא שווה את זה .כדי לנסות להימנע מהמצב הלא נעים הזה ,פשוט הקפידו שלא להסתובב
מחוץ לאזורים התיירותיים של העיר )שמפורטים למעלה( ,ובייחוד לא בשכונות עוני ואזורים בעייתיים
אחרים של העיר )הקפידו להתייעץ ,למשל בהוסטל שלכם ,איזה אזורים נחשבים מסוכנים(.
כמו-כן ,מומלץ להימנע מלהסתובב לבד בלילה ,וגם אם אתם קבוצה עדיף פשוט לקחת מונית ולא
לקחת את הסיכון .בכל מקרה ,נסו שלא לבלוט בתור תיירים אבודים וחסרי מושג )גם אם אתם במצב
הזה( אלא נסו לשדר שאתם יודעים איפה אתם ולאן אתם הולכים.
אתם חייבים לצפות בכל האטרקציות של העיר בשלוש דקות:

קישורים רלוונטיים
אתר מצויין שמציג על מפה את כל מסלולי הקווים של האוטובוסים בעיר )שימושי במיוחד(
mapa.buenosaires.gob.arכדי לקרוא עוד טיפים ומידע נוסף על בואנוס איירס באתר למטייל ראו –"בואנוס איירס -
העיר הכי ססגונית ויפה בדרום אמריקה"
מידע על חיסונים לדרום אמריקה וארגנטינה »

תודה לענבל זאק מסניף למטייל באר שבע ולנעמה ישראלי על העדכונים והעזרה!
קחו אותנו איתכם  -אתם מוזמנים להמשיך לגלוש ולהתעדכן באתרינו במהלך החופשה שלכם בחו"ל

afty.lametayel.co.il
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