
 

 טיטקאקא אגם פיצו המצ׳ו אל ההזכרות מסע

 3/7170202-123130202 פרו

 

 ,בשסטה הלילות באחד -הגיעה הקריאה

 אל,  פיצו המצ׳ו אל ומטמגנת,  פרו מחוזות אל ומגיעה במחשב משוטטת ואני

 אל לצאת הזמן זהו -אומר ואדמה - לוחשים וההמאסטרים, טיטקאקא אגם

  פיצו המאצ׳ו במעמקי האור עיר אל להכנס להאיר לפתוח - במקום האור פורטל

 3למוריה בני - האינקה בני אדמת אל מסע,  ההזכרות מסע

 וירדו נעלמו העיר בני אחד בלילה אשר,  פיצו המצ׳ו- הנסתרת העיר אל מסע

 3הפלנטה פנים מעמקי אל

 המאסטריות, הורד אחות לב, יושבות שם אשר,  טיטקאקא אגם אל מסע

 3פורשייה, אסטריאה אלוהים,  יין קייאן, נאדה לידי,  האהובות

 3למוריה מימי עתיקים בסודות העשיר הנעלם העמק

 

,  הדרומית אמריקה אדמת מחוזות אל,  במינו אחד - ייחודי למסע אלינו הצטרפו

 3 הנסתרת האדמה

 ואנג'ל וינג  -טבנקין נורית - סגל איילת -גנישר תמר:  בהדרכת המסע

מלאו את הפרטים האישיים ושלחו כבר היום   והרשמה לפרטים

 telosisrael@gmail.comל

 זמנים ולוח מסלול

 פרו, ללימה הבאים ברוכים – אביב תל|  1 יום-17 יוני

 עבר אל( מדריד דרך) טיסה על ונעלה המוקדמות הבוקר בשעות ג"בנתב נפגש

 לעיר ונחשבת השקט האוקיינוס לחופי השוכנת פרו של התוססת בירתה, לימה

 3במדינה ביותר הגדולה

 לימהלינה ב  1יום  -11יוני 

 לימה וטקס פתיחה בפרמידה הגדולה|  2 יום-11יוני 



 

 השקט האוקיאנוס על מירפלורס משכונת להשקיף נצא הבוקר ארוחת אחרי

 טקס התאמת תדרים ליבשת אמריקה הדרומית . הכנת הגופים 

 קמאק'לפצ שהוקדשה פירמידת בשרידי לביקור מלימה דרומה בנסיעה נמשיך 

 במקדש ראשון טקס לעריכת, אינקה פרה בתרבות ויוצר בורא לאל שנחשב

 3לים הפונה השמש

 בלימה לינה3  ערב לפנות ללימה נשוב

 

 הפעלת זיכרונות העבר מימי האינקה.  | 3 יום-22 יוני

 התעופה לשדה נסע הבוקר ארוחתעם מאורה של השמש הגדולה , ולאחר 

 האנדים במרומי, לקוסקו לטיסה בלימה

 של מרשים בגובה השוכנת, האינקה אימפריית של ההיסטורית בירתה, קוסקו

 עם3 ביבשת ביותר העתיקה לעיר ונחשבת הים פני מעל מטרים 1,422-כ

 המפואר מעברה מקרוב להתרשם נוכל במהלכו, בעיר מקיף לסיור נצא הנחיתה

, הארכאולוגיים המבנים, הייחודי הבנייה סגנון דרך האינקה אימפריית של

 , לזמנה המתקדמת והחקלאות המקדשים

 שם, האינקה של צבאי כמבצר ששימש סקסאיוומאן במבצר היתר בין נבקר

 כל ללא ענק מסלעי שנבנו עצומים קירות של מרהיב מראה עינינו לנגד יתגלה

 עמד בו במקום השוכנת, היפיפייה ארמס דה פלאזה ובכיכר, במלט שימוש

 3 וחנויות קפה בתי, עתיקות כנסיות ומוקפת האינקה מלך של ארמונו בעבר

 לינה בקוסקו

 קלינטס לאגוואס ועד הקדוש העמק|  4 יום-21 יוני

 צפונית האנדים בהרי השוכן, הקדוש העמק עבר אל בנסיעה נצא הבוקר

 וכיום, האינקה בני ידי-על מיושב היה כולו האזור 31-ל 33-ה המאה בין3 לקוסקו

 המדהימים הנופים בזכות העולם מרחבי למטיילים משיכה מוקד מהווה הוא

 3 בו הרבים העתיקות ואתרי

 רו'ינצ'בצ לביקור נעצור3 הקדוש העמק לעבר ונסע מקוסקו בבוקר נצא היום

 בדים ומכינות ותשטו נשים של בקואפרטיב נבקר3 אותנטי צביון על השומר כפר,

 ההרים על הפרוסות המרשימות הטארסות את לקרות ברגל נלך, מקומי מצמר

 3 מדיטציה ונערוך

 עיירה3 לאוינטאיטמבו צהריים לקראת ונגיע הקדוש העמק לעבר בנסיעה נמשיך

 בעתיקות ונבקר  ברחובותיה נטייל3 האינקה מתקופת כפר כמו עדיין שנראית

 הרוח ו האויר על נתענג הושלם שלא הגדול למקדש נעלה3 אוינטאיטמבו של

 3העמק של והמראה

 האורובמבה נהר, הקדוש הנהר נתיב לאורך הנוסעת רכבת על נעלה בערב

 להתכונן, ו'פיצ ו'למאצ מתחת הקטנטנה העיירה, קלינטס לאגוואס המובילה

 3המחרת ליום



 קלינטס אגוואס לינה

 ו'פיצ ו'מאצ האבודה בעיר סיור|  5 יום- 22 יוני

 עיר"כ גם הידועה"(, העתיקה הפסגה)" ו'פיצ ו'במאצ לביקור נצא הבוקר

 החשוב הדתי למרכז נחשבה שלה הזוהר בתקופת אשר, האינקה של" האבודה

 ואף 3133 בשנת מחדש נתגלתה אשר, ו'פיצ ו'מאצ3 האינקה בני עבור ביותר

 הנראה ככל היא,  המודרניים עולם פלאי משבעת כאחד לאחרונה הוכרה

 ביותר המפורסמים האתרים ואחד האינקה אימפריית של ביותר המוכר הסמל

 של בגובה עצום הר על הממוקם באתר נסייר היום במהלך3 אמריקה בדרום

 סלע ומבני עתיקות קבר אחוזות, פולחן אתרי, מדהימים נופים בין מטרים 0,112

מסרים  נתחבר אל אחינו בני למוריה במעמקי ההר הקסום3 עצומים

  . ממימדי האור הגבוהים 

 קלינטס אגוואס:  לינה

 לקוסקו פיסאק דרך קלינטס מאגוואס|  6יום  -23 יוני

 ונסע האוטובוס על נעלה ומשם לאוינטאיטמבו ברכבת נשוב מוקדם בבוקר

 רבות עתיקות שמעליה, בפיסאק נבקר3 השני לצידו הקדוש העמק לאורך

 שיקרא מקומי שאמאן עם טקס נערוך3  גדול אזורי שוק מתקיים ובמרכזה

 3  נוספות מקומיות ומסורות האינקה מסורת לפי אותנו ויברך קוקה בעלי עבורנו

 3בדרך נוספים אתרים דרך לקוסקו ההר במעלה בנסיעה נשוב צהרים אחר

 בקוסקו לינה

 ריימי אינטי השמש חגיגות | 7 יום -24 יוני

 3העיר ברחבי הנערכים ריימי אינטי באירועי להשתתפות יוקדש הזה היום

 מקדש, ה'בקורקינצ שתערך ריימי אינטי ארועי בפתיחת חלק לקחת נלך

 בקונכיה בתקיעה לכולם ויקרא הבאים את יברך האינקה מלך  שם3 השמש

 למרכז  הטקס משתתפי של התהלוכה ממשיכה בהמשך, החגיגות לפתיחת

 התהלוכה ממשיכה העיר בכיכר מצעד אחרי3 סביב מתאסף רב כשקהל העיר

, למצודה שהפך לעיר מעל המקודש למתחם ברכב ואנחנו, ברגל

 3 סקסאייוואמאן

 חיבור לעיר האור תחת קוסקו.  -מפגש ערב מדיטציה

 לפונו מקוסקו| 1יום  -25 יוני

 לכיוון דרומה האנדים לאורך ארוך במסע קוסקו את נעזוב הבוקר ארוחת אחרי 

 אינקה עתיקות אתר, י'רקצ בינהם מענינים אתרים בכמה נעבור בדרך3 פונו

 הרים מעבר נעבור, הבורא האל ה'לוירקוצ ומוקדש בוץ מלבני שעשוי שונה

 פולחן אתר עוד, פוקרה דרך בגובה מעט ונרד ראיה בלה מטרים 4122 בגובה

 הפוקרה תרבות של

 .בפונו ללינה לפונו נגיע בערב

 



 אחוות הוורד -טיטיקקה באגם איים| 1 יום -26 יוני

 האיים, האורוס באיי לביקור טיטיקקה באגם נשוט מוקדמת בוקר ארוחת אחרי

 שאינם כך בעורקיהם זורם" כחול דם"ש האורוס משבט משפחה נבקר3 הצפים

 בונים שהם איים על היום עד חיים השבט בני, האגם על העז בקור חשים

 ממעשי ולקנות ואתם לבקר שבאים מהתיירים נהנים הם3 טוטורה מקני בעצמם

 33 תושביו את לפגוש כדי במדרגות נטפס אליו טקילה באי לביקור נמשיך3 ידיהם

 חיבור לאנרגיה הנשית והסודית של נשות האינקה

 טקס של קדושה וחיבור למאסטריות של אחוות הורד

 3פונו באזור למלוננו נשוב הצהרים אחר

השער אל עיר האור תחת טיטיקאקא של בני אחוות | 12 יום -27 יוני

 האור

 אחרון פרידה טקס נערוך ובעיקר בעתיקות עמוס אזור וקיטו'בצ נבקר היום

 3 מורו ארמו הספירטואלי באתר

 באגם אחרון ללילה בפונו למלוננו נשוב  ופרידה הטהרות טקסי אחרי

 .טיטיקקה

 הוורד אחוות -טיטיקקה באגם איים| 11 יום -21 יוני

 3 פרו בירת ללימה ונטוס בחוליאקה התעופה לשדה נמשיך

  למלוננו נסע

 חזרה ערב וטיסת לימה |12 יום -21 יוני

 באירופה ביניים יעד דרך הביתה לטיסה התעופה לשדה נמשיך בבוקר

 לישראל הגעה| 13 יום -32 יוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :כוללים המחירים

 פנים וטיסות אטלנטיות הטראנס בטיסות  תעופה בחברת: טיסות •

 3מקומיות

 3התעופה חברת לעדכוני בכפוף הטיסות פרטי •

 התוכנית לפי לאתרים וכניסות ביקורים:: ופעילויות כניסות ביקורים •

 3המפורטת

 3כוכבים 1 של למלונות מקבילה ברמה טובה תיירות בדרגת: מלונות •

 3 בלבד בוקר וארוחת לינה בסיס על: כלכלה •

 3 הטיול בתוכנית למתואר בהתאם לתיירים אוטובוס: תחבורה •

 :כוללים אינם המחירים

 022$: ליחיד לחדר תוספת •

 לפני ובמזומן ישירות המשולמים מקומיים נוספים נמל מיסי לעיתים יתכנו •

 במהלך ישונה החוק אם אלא הטיול במחיר כלולים הנמל מיסי כרגע3 טיסה כל

 3זו תקופה

 על3 תוקפו הארכת או7ו דרכון להוצאת לדאוג המטיילים על: מסמכים •

 לוודא יש3 הטיול יציאת מיום שנה חצי לפחות תוקף בר להיות הדרכון

      יש אפשרות שנעשה את התהליך יחד -3לפחות ריקים דפים 1 שבדרכונכם

 כקבוצה

+  בדרכון הראשון העמוד של צילום לשלוח יש לטיול רישום לצורך •

 (3יש אם) הארכה

 הטסה וכן מורחב או סטנדרטי ומטען רפואי נסיעות ביטוח: ביטוחים •

 הגבוהים הביטול לדמי ככיסוי ההרשמה בעת הביטוח לרכוש מומלץ3 רפואית

 (3הפוליסה תנאי י"עפ כמובן)

 שמרפאות רופאים או המשפחתיים הרופאים אצל להתעדכן נא: חיסונים •

 3 מטיילים

  לטיול תשלום הסדר מסלולי •

  בתשלומים ינתן והיתר מקדמה תינתן ההרשמה בעת •

 שתכלול ההרשמה בעת כבר ביטוח פוליסת לרכוש מומלץ :ביטול תנאי •

 3הפוליסה כללי פי על רפואיות מסיבות הטיול ביטול כיסוי

 3דולר322  של ביטול דמי עם  הטיול את לבטל ניתן לפני שלושה עד •

 דמי דולר 3,122ב כרוך יהיה שבועיים עד חודשיים בין בתקופה ביטול •

 3ביטול

 3התשלום במלוא יחויב הטיול לפני שבועיים טיול ביטול •



 לטיסות מוקדמים ותשלומים התחייבויות שיש מכך נובעות הביטול עלויות •

 קשיחים כן ועל ל"הנ לתוכנית בהתאם הטיול את המרכיבים שונים ולספקים

 3ההרשמה בזמן ביטול למקרה ביטוח פוליסת לרכוש מומלץ ולכן3ביותר

 

 לא כולל טיסות . 2522$עלות הטיול 

 322$עלות ההרשמה 

 יתרת התשלום עד חודש מרס לטלוס למוריה 

 137לאומי 

 11152227חשבון 

 

 למייל או 23-1335316 לפקס,  ישראל לטלוס לשלוח יש זה טופס

telosisrael@gmail.com 

 

 נ    ז: בעיגול הקף

 :פרטי שם

 :משפחה שם

 :כתובת

 :מיקוד

 :__________________נייד' טל:__________________  בבית' טל

 _____________________________________________מייל אי

 : חירום למקרה פרטים

 3רפואי לביטוח עצמאי באופן לדאוג עליך

 3 חירום במקרה לפניה הפרטים את מלא אנא

 :________________שם

 :______________________________________________________כתובת

 :____________________________________________________בבית' טל

 :_____________________________________________________נייד' טל

 :______________________________________________________קרבה

 



 על חתימתי ידי על,  כן כמו,  והמדיניות התנאים את שקראתי מצהירה הנני

 בנושא3 שנכתבו התנאים כל וקבלתי והבנתי שקראתי צהירהמ אני המסמך

 3 התנהגות וקוד, בצהריים תזונה, למלון הגעה,  למלון הרישום

 : תשלום אמצעי

 : לחשבון בנקאית העברה

 /37112227:  חשבון' מס, יהוד, /71 סניף, למוריה טלוס

 את בפקס ששלחת לאחר ק'הצ את, בבקשה שלח,  ק'בצ נעשה התשלום אם

 3רשום בדואר רק לשלוח יש ק'הצ ואת,  החתימה

 

 :הצהרה

 , נפשית תמורה או, אחרת או כזו פציעה או פיזי נזק שכל,  לידיעתי הובא

 3 המלאה באחריותי היא,הסדנה במהלך שמתרחשת

 3  , ענת עינבתמר גנישר, טבנקין נורית, סגל אילת

 3ואופן צורה בשוםאינן אחראיות 

 תחומי וכן והאיסורים הכללים כל לידיעתי הובאו, החניכה בסדנת כמשתתף

 האחריות

 3עלי החלים

 באופן מקבל ואני מעלה הכתוב של וקבלתי הבנתי  את מאשר אני, זו בחתימתי

 מלא

 האחריות ותחומי החוקים, הכללים את

 ______________________________ תאריך חתימה

 3ברשותך זו הסכם של העתק השאר אנא

 

 בלשון גם, מידה באותה, מופנית והכוונה התוכן אך, זכר בלשון נכתב זה הסכם

 נקבה

 זה בגלגול והמשמעותי הגדול לשינוי הכונו

 ואהבה אור בברכת

 הלב צוות

 … ישראל למוריה טלוס


