סרוק לקריאה בנייד

רוסאריו  -עפתי!  -המלצות על טיולי תרמילאים
איתי אמוזה  -מערכת אתר למטייל 22/07/2014 -
רוסאריו ,היא אחת הערים הגדולות והחשובות ביותר בארגנטינה .העיר היא מעין גרסא מוקטנת ורגועה
יותר של בואנוס איירס עם רחובות ומבנים יפים ,חנויות ובתי קפה אופנתיים וחיי לילה סוערים במיוחד
בזכות אוכלוסייה גדולה של סטודנטים .תושבי רוסאריו חביבים ומעט צנועים יותר מתושבי בואנוס
איירס ,והעיר מפורסמת בכך שהנשים בה הן היפות ביותר בארגנטינה .לפניכם ,כל מה שחשוב לדעת
לפני שמגיעים לרוסאריו.

מבוא
רוסאריו  ,השוכנת לגדתו שלנהר פאראנההענק מרחק  300ק"מ מבואנוס איירס ,נחשבת לבירת
התרבות והאומנות של ארגנטינה ,ונמצאים בה כמה מהמוזיאונים החשובים ביותר במדינה וכן אומנים
ומוזיקאים רבים שקבעו כאן את מושבם .אך לפני הכל ,גאוותה של העיר היא בכך שכאן נולד המהפכן
המפורסם צ'ה גווארה .בשנים האחרונות ,התווספה לכך הגאווה שכאן גדל הכדורגלן המפורסם לאיונל
מסי .מלבד חיי התרבות העשירים ורחצה בנהר הפאראנה בימי הקיץ אין הרבה מה לעשות כאן,
ומטיילים רבים בכלל עוברים כאן רק בגלל שמועדוני הצניחה בעיר מציעים את הצניחה החופשית
הזולה ביותר בארגנטינה .ואכן ,רוסאריו היא יעד מצויין לנוח וליהנות בו קצת ,להעביר סוף שבוע של
בילויים מסעירים ואז להמשיך הלאה.

לישון
ברוסאריו יש מגוון גדול של הוסטלים טובים ,שהאווירה בהם צעירה וכיפית .רוב האנשים שמגיעים
לכאן הם דווקא מקומיים שבאים להעביר סוף שבוע כיפי ברוסאריו ,ולכן זאת הזדמנות מצויין להכיר
מקרוב את המקומיים ולבלות איתם .במהלך סופי השבוע של הקיץ שווה להזמין מקום מראש.
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 –Bonarda Bon Hostelהוסטל קטן ואינטימי סמוך לשד' קורדובה שזכה להמלצות חמות
ממטיילים בזכות התנאים המצויינים שלו והחדרים הנקיים .בהוסטל תמצאו אינטרנט חופשי ,מזגן,
מטבח ,מרפסת נחמדה עם אסאדו ,סלון עם פליסטיישן וארוחת בוקר .מצד שני ,זה הוסטל רגוע יותר
מהאחרים ולכן פחות מתאים למי שמחפש הוסטל מסיבות .מחירים משתלמים.
כתובתOrono 525 :
אתר אינטרנטwww.bonardabonhostel.com.ar :
 – Art Rosario Hostelהוסטל במיקום מצוין במרכז העיר ,שהיתרון הגדול שלו זה מזגן בחדרים,
שישפר מאוד את איכות הלינה שלכם בלילות הקיץ הלחים של רוסאריו .ההוסטל מעוצב יפה ותמצאו
בו גם אינטרנט חופשי ,מטבח ,סלון עם טלוויזיה ,רחבת אסאדו וארוחת בוקר .מחירים
ממוצעים.כתובתPresidente Roca 534. :
 -Che Pampasהוסטל מצויין שמושך אליו קהל מגוון של צעירים מכל העולם .במקום פועל בר
מדליק ,וכן בריכה כיפית ,מטבח לרשות האורחים ,סלון ,אינטרנט חופשי וארוחת בוקר .כמו כן ,אם
תזמינו דרכם שיעורי ספרדית תזכו להנחה .המחיר יחסית לא זול.
כתובתRioja 812 :
אתר אינטרנטwww.chepampas.com :
 –Posada Juan Ignacioהוסטל נחמד מאוד הממוקם בוילה ישנה במרכז העיר .בהוסטל תמצאו
בריכת שחיה ,גינה עם בריכה ומקום לאסאדו ,אינטרנט חופשי וארוחת בוקר .יש חדרים עם מזגן ובלי
מזגן .מחירים זולים מאוד אם תזמינו דרך האתר שלהם.
כתובתTucuman 2534 :
אתר אינטרנטwww.posadajuanignacio.com.ar/ing/home.htm :
 – La Casona de Don Jaimeשני הוסטלים וותיקים ומוכרים בעיר השייכים לארגון  HIונמצאים
בבעלות של משפחה יהודית מקומית .בשני ההוסטלים תמצאו מטבח ,אינטרנט חופשי וארוחת בוקר,
כשההבדל ביניהם הוא שבהוסטל מספר  (1051 Roca .Pte) 1פועל פאב והוא רועש ושמח יותר,
והוסטל מספר  (1530 Lorenzo San) 2הוא יותר שקט ורגוע ,אך גם נוח יותר .כמו כן ,ניתן לצאת
דרך ההוסטל לכל האטרקציות בעיר וכן לקבל הנחות ומבצעים על מחיר הלינה אם אתם נשארים יותר
משלושה לילות .מחירים ממוצעים.אתר אינטרנט. www.youthhostelrosario.com.ar :
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לאכול
 Club de Pescaאזור של מסעדות היושב ממש על הנהר ונהנה מנוף מצויין .יש כאןמבחר לא רע של מסעדות עממיות וזולות שמגישות בשרים ,דגים ומנות נוספות ,בדרך כלל
יחד עם הרבה בירה .המקום נמצא ממש על המים בסוף רחוב .Corrientes
 -Le Gulaביסטרו מצויין עם מגוון גדול של מנות נהדרות .המקום ממולץ בחום למי שמחפש
ארוחה טובה ומפנקת במחירים סבירים .כתובת.Circunvalacion y Orono .Bv :
 -Rinconבופה צמחוני בשיטת אכול כפי יכולתך .המחיר זול במיוחד והאוכל נהדר .המסעדה
ממוקמת במרכז העיר ברחוב  Mitreבין הרחובות  Cordovaו.Fe Santa -
 La Baskaמוסד מפורסם בקרב תושבי העיר שנהנה מהמוניטין של המקום שמכין אתהאמפנאדס הכי טובות בעיר .כתובת.1159 Tucuman :
 -Trentinoרשת גלידריות נהדרת שיש לה מספר סניפים ברחבי העיר .ישנו סניף אחד קרוב
למרכז ב.1173 Tucuman -

מה לעשות בלילה
חיי הלילה של רוסאריו הם בלי ספק גולת הכותרת שלה והם בהחלט נותנים תחרות רצינית לסצנת
הלילה המפוארת של בואנוס איירס .בתקופות שבהן נמצאים הסטודנטים בעיר ,מקומות הבילוי תמיד
מלאים והאווירה פרועה ומשוחררת ,בייחוד בסוף השבוע ,אז המועדונים נעשים באמת טובים )באמצע
השבוע חלק גדול מהם סגור( .עם זאת ,קחו בחשבון שבתקופת החופשות העיר מתרוקנת מסטודנטים
והפאבים והמועדונים מתים כמעט לחלוטין .זכרו שכמו בכל מקום בארגנטינה גם כאן הכל מתחיל
מאוחר ,כשהפאבים מתחילים להתמלא באיזור שתיים-עשרה בלילה והמסיבות מתחילות באמת רק
באזור  2-3בבוקר ונמשכות גם לאחר הזריחה .יש בעיר אזורים רבים של פאבים ומועדונים ,אך האזור
האופנתי ביותר נמצא במזח המעבורות שבנהר ) .(Fluvial Estacionלרשימת המועדונים המלאה של
העיר ראו .www.rosarioturismo.com/en/service-
פאבים -
 -Rock N Fellersפאב מסעדה מדליק עם אווירה מצויינת שמושך אליו הרבה מאוד
תיירים .נמצא בפינת הרחובות  Jujuyו.Oroño -
 -García Barפאב מגניב שמגיעים אליו בעיקר סטודנטים .אחלה מקום לפתוח בו את
הערב .כתובת.30 Lagos Ovidio :
 La Buena Medida Barבר-מסעדה נחמד שבו בדרך כלל מנגנים בערב מוזיקה חיה,כשלפעמים זה טנגו ולפעמים זה ג'אז .מקום מצויין לבילוי רומנטי .כתובתAires Buenos :
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901.
 -Berlínפאב מצויין שאהוב מאוד על הסטודנטים בעיר .בסופי השבוע מנגנים כאן בדרך כלל
מוזיקה חיה .כתובת.1128 Zabala .Pje :
 -Tercer Mundo resto barפאב צ'יל-אאוט כיפי עם אווירה מצויינת ואנשים נחמדים.
כתובת.1089 Rioja :
הופעות ומוזיקה חיה -
 –La Casa del Tangoמרכז תרבותי המוקדש כולו לתרבות הטנגו .כאן תוכלו להירשם
לריקודי טנגו וכן לקבל מידע על מסיבות והופעות טנגו המתקיימות במקומות שונים בעיר.
המרכז נמצא ממש על הנהר בקצה רחוב .España
 –Bon Scott Barאחד המקומות הטובים ביותר בעיר לראות בו הופעה חיה יחד עם בירה
או קוקטייל קר .יש כאן הופעות מצויינות ,בעיקר רוק וג'אז ,וקהל צעיר ואיכותי .כתובת:
Richieri 131.
מועדונים -
 Madameהמועדון המפורסם ביותר ברוסאריו שידוע גם כמקום עם הבנות הכי יפותוהאווירה הכי טובה ,רק תזכרו להתלבש בהתאם .כמו-כן ,השמועה אומרת שכשהוא בעיר,
גם לאיונל מסי נוהג להגיע לכאן ,תוותרו על הסיכוי להצטלם איתו? כתובת.3126 Brown :
 -Gothikaמועדון פופולארי מאוד שהקטע המיוחד בו זו העובדה שהוא הוקם בתוך כנסייה
לשעבר .למרות השם ,המסויקה ממש לא גותית ,אלא דווקא בעיקר להיטים וראגטונים.
כתובת.1539 Mitre :
 -Mamá Salsaמקום מצויין למי שרוצה לנענע קצת את האגן .לרוב יש כאן שיעורי סלסה
החל מתשע בערב ואז מופע סלסה שמתחיל בחצות ,ואחריו מתחילה המסיבה.כתובת:
Suipacha y Güemes.
 -Costelloמועדון מצויין שבו בדרך כלל כל ערב מוקדש למוזיקה בסגנון שונה .במקום יש
אווירה נהדרת ובלילות של ימי ראשון יש כאן הופעות חיות .כתובת.2455 Rivadavia :
 -Peña la Amistadלמי שרוצה ללכת למועדון קצת יותר עממי שבו מנגנים מוזיקה
ארגנטינאית טיפוס ורוקדים ריקודים יותר מסורתיים .חוויה נהדרת ומומלצת במיוחד .כתובת:
Maipú 1111.

אטרקציות בעיר
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צניחה חופשית– אחת הסיבות המרכזיות שמטיילים מגיעים לרוסאריו ,כיוון שניתן לעשות צניחה
חופשית מעל נופים יפים ,במחיר הכי זול בארגנטינה .מועדוני הצניחה כאן נחשבים בטוחים ומקצועיים,
והצניחות הן צניחות "טאנדם" )עם מדריך שצמוד לכם לגב( כשהמדריך גם מצלם אתכם .בחלק
מהמקומות יתנו לכם הנחה אם תזמינו מההוסטל ובכל מקרה ,יאספו ויחזירו אתכם להוסטל .ברוסאריו
פועלים מספר מועדוני צניחה ,שהפופולריים ביותר בקרב הישראלים הם
 , Paracaidismo Rosarioאתר אינטרנטwww.paracaidismorosario.com.ar:
 , Sky Dive Rosarioאתר אינטרנטwww.skydiverosario.com:
רחצה בנהר -בימות הקיץ החמים' החופים של רוסאריו שעל גדת נהר הפאראנה הם המקום
הפופולרי ביותר בעיר ודרך נהדרת להעביר את היום .החופים הטובים ביותר לרחצה נמצאים בצפון
העיר ,כשחוף פלורידה )שנמצא לאורך הטיילת בין רחובות  Puccioו (Escauriza-הומה יותר ולחוף
קטלוניה )ליד  (Puccio .Avהולכות בעיקר משפחות .מי שירצה לגוון )או סתם מחפש אווירה כיפית
יותר( יוכל לקחת שייט קצר אל האי המגניב , Isla Espinilloשבו מסעדות ופאבים רבים ,כמו גם
אפשרויות רבות לפעילויות ספורט ימי .אי נוסף שניתן לשוט אליו הוא ,Isla Inverandaשבו יש חופים
יפים בין עצים וגם הרבה פחות אנשים .המעבורות לאיים יוצאות בתדירות גבוהה בשעות היום מהרציף
של המעבורות ב) Estacion Fluvial-כתובת .(410 Inmigrantes los De :בשביל חוף ציורי במיוחד
קחו את המעבורת ל ,Punta Arena-קטע מהנהר שעליו הוקמו בקתות קש בסגנון תאילנדי.
סיבוב במרכז העיר -במרכז העיר של רוסאריו ישנם מספר מבנים יפים ומרשימים ,רובם מתחילת
המאה ה .20-גולת הכותרת של העיר היא ה)Monumento de la bandera-אנדרטת הדגל(
הענקית ,שנבנתה לכבודו של הוגה הדגל הארגנטינאי הגנרל בלגרנו .האנדרטה מרשימה מאוד
ומתחתיה קבור גם הגנרל המפורסם .אם תרצו תוכלו )בתשלום( לעלות במעלית לראש האנדרטה
וליהנות מנוף מדהים של העיר והנהר .מאנדרטת הדגל מוביל ” “ El Pasaje Juramentoעטור
הפסלים אלכיכר  Mayo De 25מלאת החיים שבמרכזה אנדרטת  . Columna a la Libertadבכיכר
תמצאו גם אתבית העיירה ,המכונה "ארמון האריות" ,ואת הקתדרלה העירונית .מן הקתדרלה תוכלו
להמשיך ולשוטט יחד עם ההמונים בין החנויות ,המסעדות ובתי הקפה האופנתיים שלאורך המדרחוב בAv. Cordoba.
מסלול בעקבות צ'ה גווארה -המהפכן הארגנטינאי המפורסם צ'ה גווארה נולד ברוסאריו ,ובעיר עדיין
קיימים מספר מקומות שהיו אבני דרך בראשית חייו ,שהחשוב שבהם ,הוא הבית שבו הוא נולד שנמצא
ב .480 Rios Entre-בנוסף ,ישנם בעיר מספר מונומנטים לזכרו של גווארה ,שהבולט שמבניהם הוא
פסל הברונזה בדמותו ,שנמצא ליד התחנה המרכזית ב.Aires Buenos y Febrero de 27 .Bv-
בלשכת התיירות או בwww.rosarioturismo.com/en/circuits-תמצאו את המסלול השלם ,אשר

page 5 / 11

עוקב אחרי צ'ה גווארה ברוסאריו ובו פירוט של התחנות השונות בעיר הקשורות אליו.
 - Paseo del Caminanteמרפסת עץ גדולה באורך של כ 600-מטר ,שנבנתה לאורכו של הנהר
בקצה הצפוני של העיר .מהמרפסת ,שנמצאת גבוה מעל הנהר ,תוכלו ליהנות מתצפית יפה במיוחד
על הנהר ועלגשר "רוסאריו-ויקטוריה" המרשים .הכניסה חופשית .המקום ,שמכונה ”, “Costa Alta
נמצא בין הרחובות  Galiciaו Fontanarrosa -ותוכלו להגיע לכאן בכל אוטובוס שעליו כתוב ”Línea
de la Costa”.
פארק  -Independenciaפארק ענק ויפהפה עם מגוון גדול של שבילי הליכה ושבילי אופניים יפים.
בלב הפארק ישנו אגם יפה עם מזרקה ,המוארת בלילה בשלל צבעים .בתוך תחומי הפארק נמצאים
גם מגרשי ספורט רבים וכן ארבעה מוזיאונים שונים ,שהבולט מביניהם הוא המוזיאון המחוזי להיסטוריה,
שבו אוסף מרשים של פריטים שסוקרים את ההיסטוריה של אזור רוסאריו מימי האינדיאנים דרך
התקופה הקולוניאלית ועד היום )הכניסה חופשית(.
פארק  –Españaפארק יפה שבנוי לאורך הנהר ,מה שהופך אותו למקום נהדר לשבת ולהירגע עם
הנוף היפה של הנהר ולשתות מאטה יחד עם המקומיים .הכניסה לפארק היא ליד רחוב .Sarmiento
כניסה חופשית.
מוזיאונים– רוסאריו מכונה "בירת התרבות והאומנות של ארגנטינה" וזה בזכות המספר הגדול של
מוזיאונים מרשימים וגלריות יפות שפועלים בה .רשימה מלאה של המוזיאונים תוכלו למצוא
ב ,www.rosarioturismo.com-אך הבולטים ביותר מביניהם הם -
המוזיאון העירוני לאומנויות יפות – אולי המוזיאון הטוב ביותר בעיר ,ואחד המוזיאונים
הטובים ביותר בארגנטינה .המוזיאון מתהדר במגוון גדול של יצירות אומנות של אמנים
ארגנטינאים ובינלאומיים לצד תערוכות מתחלפות .הכניסה בתשלום סמלי.אתר
אינטרנט. www.museocastagnino.org.ar:
 – Museo de Arte Contemporáneoהמוזיאון העירוני לאומנות עכשווית נחשב למוביל
בתחומו בארגנטינה ,עם מבחר גדול של יצירות מעניינות .המוזיאון הוקם באתר ישן של
ממגורות תבואה שעוצב מחדש ,והמראה הייחוד של המבנה מצדיק הצצה ,גם אם אתם לא
רוצים לבקר במוזיאון .המוזיאון ממוקם ברחוב  Oroño .Bvממש סמוך לנהר .הכניסת
בתשלום סמלי.אתר אינטרנט.www.macromuseo.org.ar :
) Museo de la Memoriaמוזיאון הזיכרון( – מוזיאון שהוקדש להנצחתם של האירועים
הקשים שארעו בארגנטינה בתקופת השלטון הדיקטטורי ושל האנשים ש"נעלמו" כי התגדו
למשטר .אתר חובה למי שרוצה ללמוד עוד הפרק העצוב הזה בהיסטוריה של ארגנטינה.
הכניסה חופשית.כתובת: Córdoba 2019.
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המוזיאון הפתוח של רוסאריו– מיזם של העיירה אשר שכרה אמנים שיציירו ציורי קיר גדולים
על מבנים שונים בעיר בכדי להמשיך ולמצב אותה כבירת האמנות של ארגנטינה .ישנם מספר
מסלולים בעיר העוקבים אחרי היצירות השונות עליהם תוכלו לקבל מידע בלשכת התיירות.
שייט בנהר הפאראנה– הפלגה לאורך נהר הפאראנה הענק ,הנהר השני הכי ארוך באמריקה אחרי
האמזונס ,היא חוויה נהדרת שבמהלכה תוכלו להינות מנופים יפים ,קטעי נהר עם צמחיה ייחודית
ומראה של איים בלב הנהר .ההפלגות ,שאורכן לרוב הוא כשעתיים ,יוצאות מהרציף בEstacion-
Fluvial.
צפיה במשחק כדורגל– ברוסאריו פועלות שתיים מקבוצות הכדורגל הגדולות ביותר בארגנטינה – "
ניואלס אולד בויס"ו" -רוסאריו סנטרל" ,ואם לא הסתדר לכם לצפות במשחק בבואנוס איירס זאת
הזמנות נהדרת לחוות את הטירוף של האוהדים ביציעים ,שלא מזכיר שום דבר ממה שאולי הכרתם
בארץ .אל דאגה ,האווירה והלהט ביציעים ,בייחוד במשחקי הדרבי ,לא נופלים ממה שקורה
באיצטדיונים של בואנוס איירס .האיצטדיון של ניאלס הוא הנגיש ביותר וממוקם בתוך פארק
אינדפנדנסיה.
הפלנטריום – מצפה כוכבים גדול ומרשים שנמצא בלב פארק  Urquizaהיפה בזכות עצמו .מלבד
המצפה ,פועל כאן גם מוזיאון למדעים ולחקר החלל .הכניסה למוזיאון ולפנטריום בתשלום.כתובת:
Parque Urquiza 2000.

לימודים
רוסאריו נחשבת ליעד מצויין לאלו מכם שרוצים לעצור קצת וללמוד ספרדית ,הרבה בגלל האווירה
הכיפית שלה וחיי הלילה המבדרים ,שמשתלבים מצויין עם הלימודים .בעיר פועלים בתי ספר רבים
ללימוד ספרדית ,שאחד הגדולים והמומלצים מביניהם הוא בית הספר של חברת in Spanish
לכם יעלה חודש של וקורס דולר  130היא קורס שבוע עלות .בעברית ללמוד גם ניתן שבה Rosario,
 540דולר .לפרטים נוספים ראו באתר )גם בעברית(. www.spanishinrosario.com

קניות ושווקים
קניות – הקניות ברוסאריו זולות יותר ממה שתמצאו בואנוס איירס ולא פחות טובות .האזור הטוב
ביותר לסיבוב שופינג בהם הם החנויות שלאורך המדרחובים  Cordobaו .Martin San -אם אתם
מעדיפים קניונים כדאי לכם לעשות סיבוב ב) Palace Garden-כניסה מ 755 Corrientes .Av -או מ-
-ב או ))Shopping del Siglo Córdoba 1358כניסה מ 1600 Córdoba -או מ(800 Roca .Pte -
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ששניהם ממוקמים במרכז.
שווקים– בסופי השבוע מתקיים שוק עבודות יד מצויין לאורך הטיילת ב Belgrano .Av-בו תמצאו
מזכרות יפות ומוצרי עבודות יד טובים.

אירועים ומועדים
פסטיבל רוסאריו לקולנוע ואומנות– פסטיבל גדול שמתרחש בעיר כל שנה במהלך סופי השבוע של
ינואר ופברואר ,ובמסגרתו מתקיימות בעיר פעילויות תרבות רבות .במהלך סופי השבוע של הפסטיבל
עלול להיות לכם קשה למצוא מקום לינה בעיר ולכן שווה להזמין מקום מראש .מצד שני ,בתקופה זו
חיי הלילה כאן תוססים במיוחד.

איך להגיע ותחבורה מקומית
אוטובוס – טרמניאל האוטובוסים המרכזי של רוסאריו ,שממוקם ב 703 Cafferata -פינת רחוב
המרכזיים היעדים לכל רבים אוטובוסים כאן עוברים ולכן מרכזית תחבורה צומת הוא Santa Fe,
בארגנטינה וכן ליעדים מרכזיים במדינות השכנות .למידע אודות היעדים ולוחות הזמנים ראו
. www.terminalrosario.com.arבואנוס איירס –  4שעות
סנטה פה –  3-3.5שעות
פאראנה –  3שעות
קורדובה –  5-6שעות
טוקומאן –  12שעות
סלטה –  16שעות
מנדוזה –  13שעות
פוארטו איגואסו –  20שעות
מונטבידאו )אורגוואי( –  12שעות
אסונסיאון )פרגוואי( –  14.5שעות
רכבת – דרך נוספת להגיע או לנסוע מרוסאריו זה באמצעות קווי הרכבת שמחברים בין בואנוס איירס
לטוקומאן ולקורדובה ,ששניהם עוברים ברוסאריו .זו דרך הרבה יותר זולה מאשר אותה עלותה של
אותה נסיעה באוטובוס ,אך גם איטית יותר והרבה פחות נוחה ,כשיש מי שיגידו שגם פחות בטיחותית.
ברכבת מספר מחלקות נוסעים הנעות בין מחלקת תיירים רגילה ועד קרון שינה נוח .שימו לב שהרכבות
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לא יוצאות כל יום ולכן שווה לברר על כך מראש.תחנת הרכבת של רוסאריו נמצאת בValle Del .Av-
 2700וממנה תוכלו לקחת אוטובוס פנימי שמספרו  134או  135למרכז העיר .את מועדי יציאת
הרכבת והתחנות תוכלו למצוא ב www.ferrocentralsa.com.ar-וב .www.tbanet.com.ar -בין
יעדי הרכבת תמצאו את:
בואנוס איירס –  6-7שעות
קורדובה  8 -שעות
טוקומאן  18 -שעות
מטוס  -שדה התעופה הבינלאומי של רוסאריו נמצא  15ק"מ ממרכז העיר ,ומגיעות אליו טיסות רבות
מבואנוס איירס ומשאר היעדים המרכזיים בארגנטינה .כמו כן ,יש מכאן טיסות ליעדים המרכזיים
בברזיל ,צ'ילה ואורוגוואי .משדה התעופה תוכלו להגיע למרכז העיר באוטובוס עירוני ,בשאטל או
במונית .למידע נוסף ראו .www.aeropuertorosario.com-
תחבורה מקומית -התחבורה הפנימית ברוסאריו נוחה מאוד ומתבססת על קווי אוטובוס רבים המגיעים
בתדירות גבוהה מכל מקום לכל מקום בעיר .בגלל ריבוי הקווים הדרך הטובה ביותר להשתמש בהם
היא פשוט להתייעץ בהוסטל שלכם איזה קו הכי כדאי לכם לקחת ומאיפה .עלות נסיעה פנימית בעיר
היא פסו בודדים ואת התשלום ניתן לבצע רק באמצעות מטבעות או כרטיס מגנטי שהוטען מראש
ונקנה באחד הקיוסקים בעיר )עלות הכרטיס לא זניחה ולכן כדאי לכם להשיג אחד ממטייל שעוזב את
העיר(.

מזג אוויר
מזג האוויר ברוסאריו מתון יחסית וניתן לבקר בה לאורך כל ימות השנה .החורף כאן לא קר במיוחד
)מגיע עד ל 10-מעלות( והקיץ חם )סביב ה 25-מעלות( ולח מאוד .הקיץ היא גם עונת הרחצה בנהר,
אז המים בטמפרטורה מתאימה .הכי הרבה גשם יורד פה דווקא בקיץ ,בעוד החורף זו העונה היבשה
יותר .בכל מקרה גשם יכול לרדת בכל ימי השנה.

המלצת זהב
היתרון הגדול של רוסאריו הם חיי הלילה הסוערים שלה והאווירה הצעירה והמדליקה ברחובות העיר
ובחופים .הדלק שמניע את כל אלה הם בעיקר הסטודנטים הרבים של העיר ,ולכן ,אם אתם מתכננים
להגיע לרוסאריו נסו לעשות את זהבמהלך סוף השבועאז העיר מתעוררת לחיים והחופים והמסיבות
מתמלאים בצעירים וצעירות ,שרק רוצים לחגוג ולבלות .מחוץ לסוף השבוע האווירה רגועה יותר והעיר
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מעניינת הרבה פחות.

נותני שירותים
לשכת תיירות– ממוקמת קרוב מאוד לנהר ב .Huerto Del .Av-דלפק מידע נוסף תוכלו
למצוא בטרמינל האוטובוסים.
קהילה יהודית– ברוסאריו קיימת קהילה יהודית לא קטנה ובעיר פועלים מספר בתי כנסת
וחנויות מכולת כשרות .פרטים על מקומות שיש בהם אוכל כשר וקבלות שבת תוכלו למצוא
בבית חב"ד רוסאריו שנמצא ב.1572 Mendoza-
חברות טיולים – בעיר פועלות חברות טיולים רבות ,אשר מוציאות טיולי שייט על נהר
הפאראנה ,כשהחברות הגדולות והמוכורת ביותר הן ” “Sail Rosarioו“Explorer Island”-
)לפרטים מלאים ודרכי התקשרות ראו תחת "קישורים מומלצים"( .כמו כן ,חברת Bike
ושייט העיר ברחבי אופניים טיול שמשלבים מאוד פופולאריים יום טיולי מוציאה Rossario
בקאיקים בנהר הפאראנה עם מדריכים במגוון שפות שונות ) ;327 Zeballos Calleאתר
אינטרנט).www.bikerosario.com.ar:

מה הכי לא כדאי בעיר
כאמור ,חיי הלילה והתרבות של רוסאריו קמים ונופלים לפי לוח השנה של הסטודנטים .לכן ,אם אתם
מחפשים לבלות ולחגוג תנסו להימנע מלהגיע לכאן בתקופת החגים ,אז האוניברסיטאות מתרוקנות וכל
הסטודנטים יוצאים לחופש ונוסעים לטייל או הביתה למשפחה .בתקופות אלה המצב קיצוני כל כך,
שיהיה לכם קשה אפילו למצוא פאב פתוח .התקופות ה"מתות" ביותר ברוסאריו הם השבוע שבין חג
המולד וערב השנה החדשה וכן השבוע של חג הפסחא ).(Santa Semana

בטיחות ואזהרות
רוסאריו נחשבת בטוחה יחסית ,אך כמו כל עיר גדולה בארגנטינה קורים בה מדי פעם מעשי שוד .נסו
להימנע מלהסתובב לבד בלילה ותוותרו על הסתובבות מיותרת מחוץ לאיזורים התיירותיים )מרכז העיר
והטיילת שלאורך הנהר( ואיזורי הבילוי המרכזיים .כמו כן ,חשוב להיזהר מכייסים באיזורים הומי אדם
ובחופים.

קישורים רלוונטיים
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אתר התיירות הרשמי של העיר .www.rosarioturismo.com/en-
רשימת מדירכים וסוכנויות טיולים הפועלים בעיר www.rosarioturismo.com/en/service/-
רשימת החברות שמוציאות טיול שייט בנהר הפאראנה ודרכי ההתקשרות עמן
www.rosarioturismo.com/en/articles/articulos.php-

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

afty.lametayel.co.il
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