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מרוצפי־האבן מובילים אל כנסיות מוזהבות 
ואל כיכרות מפוארות - מראות שכמעט ולא 
השתנו מאז המאה ה־18. תוכלו להתמקח בשוק 
על מחירי אריגים ססגוניים, לחלוק ארוחה 
עם תושביהם המסורתיים של יערות־הגשם 
ולהקשיב להלמות התופים של להקות מתופפים 
אפרו־ברזילאיים. דרום אמריקה התברכה במגוון 
מרשים של תרבויות עכשוויות ועתיקות - תוכלו 
לחוות את הכל ממקור ראשון, אם פשוט תבואו.

ָלה ויָדה מוסיקל
ברוכים הבאים לאחת היבשות המוסיקליות 
ביותר בעולם. סגנונות המוסיקה המפורסמים 
ביותר של היבשת - הסלסה מקולומביה, 
הסמבה מברזיל, הטנגו מארגנטינה ומוסיקת־

העם מהאנדים - זוכים לפרסום בינלאומי, אך אם 

תשמעו את הצלילים האלה במקום בו הם צמחו, 
 ;milongas( תזכו לחוויה שונה לגמרי. מילֹונגאס
אולמות ריקודים( לוהטים בבואנוס איירס, 
מועדוני סמבה משלהבים בריו, ָסלסֹוֶטקאס  
)salsotecas;  מועדוני סלסה( חושניים בקיטו - 
כולם מקומות מצוינים לבילוי בסוף השבוע. 
ועדיין, זו רק ההתחלה של מסע מוסיקלי נפלא 
החולש על סגנונות כמו הטרֹוָבה )trova( הפואטי 
מפרו, הּפאִסיֹו )pasillo( מלא־הנשמה מאקוודור, 
הפֹורֹו )forró( המהיר מברזיל, הֶמֶרנֶגה המסחרר 
מוונצואלה, התיפוף על חביות־הפח בגיאנה, 
צלילי הנבל בפרגוואי ועוד סגנונות אזוריים 
רבים אחרים. הדרך הטובה ביותר להתוודע 
לעולם המוסיקה היא פשוט להיכנס לקצב - 
אך מומלץ לקחת שיעור או שניים על הדרך!

מסע של הרפתקאות 
מופלאות

דרום אמריקה התברכה במגוון מסחרר של פלאי 
טבע, מהפסגות המושלגות של האנדים ועד 
לנתיבי המים המתפתלים באמזונס. זוהי יבשת 
של יערות־גשם שופעים, הרי געש נישאים, 
יערות־עננים אפופי־ערפל, מדבריות צחיחים, 
נקיקי סלעים אדומים, קרחונים בוהקים בגוון 
כחול וחופים שטופי־שמש. אין הרבה מקומות 
בעולם שמגוון הנופים בהם כה רחב - או שיש 

בהם אפשרויות רבות כל־כך להרפתקאות. 
תוכלו לטייל במקדשים עתיקים שהותירו 
אחריהם בני האינקה, להתרשם מעוצמתם 
המרהיבה של מפלי איגּוָאסּו ולהעביר את 
היום בצפייה בבעלי־חיים תוך כדי שיט בקאנו 

מגזע־עץ חלול באחד מאינספור האיָגָרֵּפיָאס 
)igarapés; נתיבי מים צרים( באמזונס. תוכלו 
לדהור באופני־הרים במורד דרכים בהרי האנדים, 
לצאת לרפטינג בנהרות ברמה 5 ולגלוש על גלים 
עם נקודות־שבירה נהדרות לחופי האוקיינוס 
האטלנטי והשקט. ואחרי שתרגישו שחוויתם את 
הכל, תוכלו להמשיך ולטייל בנופים המסעירים 
של טֶייָרה ֶדל פּוֶאגֹו, להתבונן מקרוב בבעלי־
חיים נדירים באיי הגלפאגוס, ולטפס אל הרי־
השולחן הגבוהים בגראן סאּבאָנה לתצפית על 

נוף הנראה לקוח הישר מעידן המזוזואיקון.

אוצרות תרבות
עושרה התרבותי של דרום אמריקה מגוון לא 
פחות מהנוף הטבעי. ברחבי היבשת תמצאו 
עיירות קולוניאליות מקסימות שרחובותיהן 

הפסגות המושלגות של האנדים, הפסגות המושלגות של האנדים, 

יערות הגשם של האמזונס, יערות הגשם של האמזונס, 

הקרחונים בפטגוניה, אתרי הקרחונים בפטגוניה, אתרי 

העתיקות של האינקה, ערים העתיקות של האינקה, ערים 

קולוניאליות, חולות לבנים וחיי קולוניאליות, חולות לבנים וחיי 

לילה תוססים: דרום אמריקה היא לילה תוססים: דרום אמריקה היא 

יבשת מופלאה של הרפתקאות.יבשת מופלאה של הרפתקאות.

)מימין( ֶסרֹו פיץ רֹוי בפטגוניה )עמ' 146(
)למטה( פסטיבל בקּוֶאנָקה שבאקוודור )עמ' 671(

3

ברוכים הבאים 
לדרום 
אמריקה



מאצ'ּו ּפיצ'ּו

מאצ'ּו ּפיצ'ּו המרשימה )עמ' 857(, 1 
העיר 'האבודה' של האינקה שאיש לא 
ידע על קיומה עד תחילת המאה הקודמת, 

ניצבת חרבה באתר העתיקות. מראה 
הטראסות הירוקות כברקת והפסגות הנישאות 

בתלילות עד קו האופק, עולה על כל דמיון. 
פלא הנדסי זה עמד משך 600 שנים בפני 

רעידות־אדמה, פלישות זרים ומזג־אוויר 
סוער. גלו אותו בעצמכם, טיילו במקדשי 
האבן וטפסו אל וואייָנה ּפיצ'ּו המסחרר. 

אגן האמזונס

אגן האמזונס מלא־ההוד משתרע על 2 
פני שטח עצום של יותר משבעה 
מיליון קמ"ר והתברך במגוון בעלי־חיים 

וצמחים הגדול ביותר בעולם. יש אינספור 
דרכים לחוות את העושר הביולוגי המרשים 

שלו: טרקים ביערות עבותים, ביקור בכפרים 
ילידיים, טיסה מעל שטחים ירוקים נרחבים 
בהם מתפתלים נתיבי־מים, שיט נינוח בין 

עיירות־הנהר ולינה בלודג' בג'ונגל כתום יום 
של צפייה בחיות־בר. תשע מדינות חולקות 

את שטחו של יער־הגשם המפורסם, וכל אחת 
מהן משמשת בסיס מצוין לגלות אותו מקרוב.

צילום: טמרין קיסרי

 15
הגדולים
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אגם טיטיקאָקה

אגם טיטיקאָקה )עמ' 192( בבוליביה, 4 
האגם הגבוה בעולם בו ניתן לשוט, 

דומה יותר לאוקיינוס באמצע ההרים מאשר 
לאגם. לפי המסורת האנדית זהו מקום 

הולדתו של אל השמש, ומשך מאות שנים 
שימש המקום ערש לתרבויות אנשי הרמה, 

המשמרים עד היום את המסורות העתיקות. 
האגם מפליא וייחודי במובנים רבים, מימיו 

הכחולים־עמוקים מבליחים באור השמש, שמי 
התכלת מתחלפים בלילות של קור־עז, והאיים 

הצפים הסוריאליסטיים הפזורים בו בנויים 
משכבות של קני טֹוטֹוָרה השזורים זה בזה. 

סאלאר ֶדה אּויּוני

מי היה מאמין שקור עז יכול להיות 6 
נעים כל־כך? טיול ג'יפים של שלושה 

עד ארבעה ימים במישור־המלח הגדול ביותר 
בעולם )עמ' 212( יקפיא את עצמותיכם, 

אך זו תהיה אחת החוויות הבלתי־נשכחות 
של טיולכם בבוליביה. המרחבים השוממים 

העצומים והבוהק הלבן של הסאלאר, יותירו 
אתכם נפעמים, והטיולים השוזרים תצורות 

סלע, שדות גייזרים ומעיינות לוהטים, ירשימו 
לא פחות. עם שותפיכם למסע 'המלוח' 

תעברו חוויות מסעירות שלא תשכחו.

ריו דה ז'נירו

ערים ספורות בעולם מפתות 3 
בחושניות כמו ריו דה ז'נירו )עמ' 266(, 

הידועה גם בשם 'העיר המופלאה' )סידאג'י 
ָמָרביליֹוָזה - cidade maravilhosa(. נוף העיר 

יפהפה וללא מתחרים - מימיו הכחולים 
של האוקיינוס האטלנטי תוחמים מבנים 

מפוארים, חולות לבנים כסוכר ונוף הררי של 
יערות־גשם ירוקים. הוסיפו לזה את הקצב 
הממכר של הבוסה נובה והסמבה, ותקבלו 

קוקטייל משכר של פנטזיה טרופית. לא 
תהיה לכם ברירה אלא להצטרף לחגיגה.

בואנוס איירס

השליכו לסיר אחד מטרופולין 5 
ארגנטינאי יפהפה עם אוכל אנין, חווית 

קניות נהדרת, חיי לילה תוססים ומקומיים 
מקסימים, ותקבלו את בואנוס איירס )עמ' 

41(. העיר הקוסמופוליטית מזכירה את 
ערי אירופה ויש בה שכונות מפוארות לצד 
משכנות עוני מקופחים, אך זה סוד הקסם. 

תוכלו ליהנות כאן מבתי־קפה טיפוסיים, 
מסטייקים נהדרים, מאדריכלות מרשימה, 

ממשחקי כדורגל סוחפים, וכמובן, מריקודי 
טנגו חושניים. בואנוס איירס אלגנטית, 

מפתה, מרגשת, מבלבלת, מתסכלת 
ומלאה סגנון - אין עוד עיר כזאת בעולם. 
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טֹוֶרס ֶדל ָּפייֶנה

הפארק הלאומי המפורסם )עמ 508(, 8 
גולת הכותרת של הפארקים הלאומיים 

בצ'ילה, הוא שמורה ביוספרית של אונסק"ו. 
בפארק פרושה רשת של מסלולי הליכה 

חשופים לרוחות סוערות, כשמעל מקדירים 
העננים את השמיים, אך לאורך המסלול 

נחשפים מראות מרהיבים של צריחי גרניט 
סלעיים המתנשאים גבוה מעל ערבות 

פטגוניה. טרק ה-W אינו מתאים לבעלי לב 
חלש - המדריכים טוענים שבפארק מתחלפות 

ארבע עונות השנה ביום אחד - אך הוא נותר 
טקס חניכה לדורות של מטיילים הרפתקניים.

 שמורת הטבע 
של מרכז סורינאם

אחת משמורות הטבע 11 
הגדולות בסורינאם 
)עמ' 927( משתרעת על־פני 
ג'ונגל שטוף־שמש חם ולח, 
אך יופיים של עלי השלכת, 
שירת הציפורים וניחוחות 
המושק מתגברים על אי 
הנוחות. אשדים גועשים 

זורמים במהירות דרך סלעים 
חלקים ואיים מיוערים רצופים 

חופים של חולות לבנים. 
תוכלו לצאת לטרק לאזורי 
הרמה ולהשקיף אל יערות 
אינסופיים, להתרענן בסוף 
היום תחת מפלים ולרקוד 

בלילה לצלילי התופים 
האפריקניים תחת הכוכבים 

הנופלים מן השמים האפלים. 
צילום: צפרדע חץ ארסית כחולה

שוק אֹוָטבאלֹו

מדי שבת נדמה 10 
שכולם מתאספים 

בעיר השוקקת שבהרי 
האנדים של אקוודור, בה 

מתקיים שוק ענקי )עמ' 652(, 
הגולש מפלאסה ֶדה ּפֹונצ'ֹוס 

אל כל רחבי העיר. המבחר 
עצום, האיכות משתנה מאוד 
וההמולה רבה, אך זה המקום 

לגלות מציאות נהדרות, 
שטיחים ססגוניים בגוונים 

עזים, מלאכות־יד מסורתיות, 
בגדים, אמנות עממית של בני 
טיגּוָאה, וכובעי־קש איכותיים. 

סמוך לכאן, בשוק בעלי־
החיים המפורסם לא פחות, 
גוברים הקרקורים והנחירות 
של חיות־המשק על פטפוטי 

האיכרים הדוברים קיצ'ּוָאה.

קולוניה ֶדל סקרמנטו

קולוניה שבאורוגוואי )עמ' 943( 7 
היתה בעבר גן־עדן למבריחי 

משקאות. תולדותיה המרתקות ורחובותיה 
המתפתלים מרוצפי־האבן ייצרו אצלכם 

תחושה כאילו נסעתם חזרה בזמן. הוסיפו 
לכך סצינת ברים ומסעדות שוקקת, ואת 

מיקומה המרהיב בחצי־האי של ריו ֶדה 
ָלה ּפלאָטה, הנגיש כל־כך - במרחק קצר 

ממונטווידאו ומבואנוס איירס כאחת - 
ותקבלו יעד תיירות מובהק. אפילו בסופי 

השבוע מומלץ להימלט מההמון, ולהרשות 
לעצמכם להיסחף בקסמיה של העיר.

מפלי איגּוָאסּו

דבר לא יוכל להכין 9 
אתכם למראה הבלתי־

נשכח של המפלים. כאן תוכלו 
לחזות בפלא הבריאה במלוא 

הדרו - השאגה הרועמת 
של 275 המפלים המרהיבים 

ורסס המים המרענן 
חוברים יחד לאחת החוויות 

הנפלאות ביותר בעולם. בצד 
הברזילאי )עמ' 318( נפרשת 

תצפית פנורמית מרהיבה, 
ואילו בצד הארגנטינאי 

)עמ' 83( תוכלו להתקרב 
למפל 'גרון השטן' ולזכות 
בחוויה מחרישת־אוזניים 
וברגע מעורר התפעלות. 
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ָקרָטֶחָנה

טיילו ברחובותיה של העיר 13 
העתיקה השמורה להפליא 

בָקרָטֶחָנה )עמ' 565( והיסחפו אל תוך היופי, 
הרומנטיקה והאגדות של אחד הישובים 

הקולוניאליים היפים ביותר ביבשת. העיר 
הקולומביאנית שבין החומות המרשימות 

השתמרה כמעט כפי שהיתה בזמן השלטון 
הספרדי, עם בתי־אחוזה בגווני פסטל שלהם 

מרפסות־עץ מפוארות וכנסיות מרשימות 
המתנשאות מעל כיכרות מרהיבות. השליכו 

את המפה, ולכו לאיבוד במבוך הרחובות 
הצרים מרוצפי־האבן ותבינו מדוע המקום 

הזה מקסים מטיילים כבר מאות שנים.

ֶאנָקרנאסיֹון

'פנינת הדרום' )עמ' 776( של 15 
פרגוואי, המתגאה בחוף חדש, 

בטיילת נוצצת לקו־המים ובקרנבל פרוע 
ותוסס, הכריזה על עצמה כתשובה המקומית 

לריו דה ז'נירו. אחדים יחשבו שמדובר 
בהכרזה יומרנית, אך גישתה הייחודית 

של העיר לקרנבל מהנה מאוד - הקהל 
והמשתתפים רוקדים יחד, האוויר הקיצי 

מלא בתרסיסי שלג והמסיבה נמשכת 
עד השעות הקטנות של הבוקר.

סאלטו ָאנֶחל )מפל ָאנֶחל(

טוסו מעל נוף סוריאליסטי של 12 
 )tepuis - הרי־שולחן )ֶטּפואיס

לּפארֶקה נסיונאל ָקָנִאיָמה בוונצואלה, ונחתו 
לצד מפלים וורודים בלגונה ָקָנִאיָמה. לאחר 

מכן צאו לשיט של חמש שעות בנהר דרך 
הג'ונגל השופע. מנקודת התצפית במיראדֹור 

לאיֶמה, תוכלו לחזות במפל ָאנֶחל )עמ' 
1021(, המפל הגבוה ביותר בעולם, הצונח 

מגובה של 979 מ' מרמת מָאּויאנֶטּפּוִאי. תוכלו 
לשחות ולהתבונן בנפילת המים, ולאחר מכן 
להירדם במחנה ערסלים לקולו של הג'ונגל.

גָלסָיאר ֶּפריטֹו מֹוֶרנֹו

קרחון ֶּפריטֹו מֹוֶרנֹו )עמ' 151( 14 
בארגנטינה, המתקדם בקצב של שני 

מטרים ליום, הוא אולי הקרחון הפעיל ביותר 
בעולם. כאן תוכלו לחזות במראה המסעיר של 
פסגות־קרח הניתקות מן הקרחון. ֶּפריטֹו מֹוֶרנֹו 

גם נגיש מאוד - רשת סבוכה של מסלולי 
הליכה מוגבהים מפלדה, העוברים סמוך )אך 

לא סמוך מדי!( לשפת הקרחון יביאו אתכם 
קרוב מאוד למרכז הפעילות. כולם עומדים 
כאן, מביטים וממתינים במתח לגוש־הקרח 

הבא, הגדול כבניין, שיינתק מהקרחון, יגלוש 
לאטו אל המים תחתיו, יתרסק ברעש אדיר 
ויעלה גלי־ענק. סמכו עלינו, זה מחזה אדיר.

13 12



1085

מספר עמ' מודגש מפנה למפה
מספר עמ' בתכלת מפנה 

לתמונה/לאיור

קיצורים
אורוגוואי  אור 
אקוודור אקו 

ארגנטינה ארג 
בוליביה בול 

ברזיל ברז 
גיאנה גיא 

גיאנה הצרפתית גצר 
ונצואלה   ונצ 

סורינאם  סור 
פרגוואי פרג 

פרו פרו 
צ'ילה צ'יל 

קולומביה קול 

א
אבובים, שיט ב 651, 686, 688 
 Aguas )ָאגּוָאס קאלֶיינֶטס )פרו

856 ,855-7 Calientes
 Región de )ה(אגמים, אזור )צ'יל(

474-5 ,472-91 Los Lagos
)ה(אגמים, מחוז )ארג( 

 Departamento Los Lagos
 125 ,124-38

997-8 Adícora )ָאדיקֹוָרה )ונצ
אדריכלות 16 

אקוודור 716-17  
ברזיל 393  

 515 ahu ָאהּו
 Ouro Preto )אֹואּורּו ּפֶרטּו )ברז

304 ,303-6
439 Ovalle )אֹובאֶייה )צ'יל

377 Algodoal )ָאּוגֹודֹוָאּו )ברז
Awala- )ָאוואָלה־יאלימֹוּפֹו )גצר

 742-3 Yalimopo

 ,11 Otavalo )אֹוָטבאלֹו )אקו
11 ,654 ,652-6

אוטובוס 14, 1059, 1062-3, ראו 
גם תחת שמות הערים

אל אורוגוואי וממנה 966  
אל אקוודור וממנה 725  

אל ארגנטינה וממנה 172  
אל בוליביה וממנה 259  
אל ברזיל וממנה 404-5  

אל ונצואלה וממנה 1044  
אל צ'ילה וממנה 526  

אל קולומביה וממנה 622-3  
בתוך אורוגוואי 951, 952  

בתוך אקוודור 726  
בתוך בוליביה 260  

בתוך ברזיל 406  
בתוך גיאנה 764  

בתוך ונצואלה 1045  
בתוך סורינאם 932  
בתוך פרגוואי 797  

בתוך פרו 915  
בתוך צ'ילה 527  

בתוך קולומביה 587, 623  
 Otorongo )אֹוטֹורֹונגֹו לודג' )פרו

899 Lodge
 Alter do )ָאּוֶטר דּו ָשאּו )ברז

380-1 Chão
אֹויאְנָטייָטמּבֹו )פרו( 

854-5 Ollantaytambo
210 ,209-12 Uyuni )אּויּוני )בול
אוכל ראו תחת שמות המדינות 

והערים
356 ,355 Olinda )אֹולינָדה )ברז

 Humala, אּומאָלה, אֹויאנָטה
905 ,903 Ollanta

אומגה
ֶלטיסָיה )קול( 606  

מֹונָטנִייָטה )אקו( 696  
מינדֹו )אקו( 651  

סאלָטה )ארג( 99  
 687 Puno )ּפּונֹו )אקו  
רּוֶרנאּבאֶקה )בול( 237  

 Humahuaca )אּוָמוואָקה )ארג
107-8

 ,153-9 Ushuaia )אּוסוואָיה )ארג
28 ,156-7

484 Osorno )אֹוסֹורנֹו )צ'יל
אֹוסֶטל ֶאסטאנִסָיה ֶאל גאלֹוֶּפה, 

 Hostel )חוות רכיבה )אור
937 Estancia El Galope

121 Uspallata )אּוסָּפז'אָטה )ארג

אופנוע, ראו מכונית ואופנוע
אופני הרים, ראו גם אופניים

אֹוָטבאלֹו )אקו( 653  
אּוסוואָיה )ארג( 154  

ָאֶרקיָּפה )פרו( 827  
ּבאניֹוס )אקו( 663  

ּבארילֹוֶצ'ה )ארג( 131  
וואנקאיֹו )פרו( 866  

וואראס )פרו( 879-80  
ויָז'ה ָלה ָאנגֹוסטּוָרה )ארג( 129  

ויקּונָיה )צ'יל( 444  
טאפי ֶדל ואֶז'ה )ארג( 95  

טּוּפיָסה )בול( 214  
טילקאָרה )ארג( 106  

לה ּפאס )בול( 181  
לימה )פרו( 806  

מאניסאֶלס )קול( 585  
ֶמנדֹוָסה )ארג( 118  

ֶמריָדה )ונצ( 1001, 1002  
סאלָטה )ארג( 99  

סּוֶאסָקה )קול( 543  
סֹוראָטה )בול( 203  

סן ִחיל )קול( 549-50  
סן פדרו ֶדה ָאָטקאָמה )צ'יל(   

453
סנטה אלנה ֶדה וואיֶרן )ונצ(   

1026
ּפארֶקה נסיונאל נאֶוול וואּפי   

)ארג( 135
ּפארֶקה נסיונאל נאֶוולּבּוָטה   

)צ'יל( 472
ּפּוֶארטֹו ואראס )צ'יל( 486  

ּפּוקֹון )צ'יל( 478  
קאמינֹו ֶדה לאס יּונגאס )בול(   

189
ֶקּבראָדה ֶדה ָקָפז'אֶטה )ארג( 97  

קּוֶאנָקה )אקו( 671-3  
קּוסקֹו )פרו( 846  

קֹורֹואיקֹו )בול( 200  
קיטו )אקו( 633, 637  

ִריֹוָּבמָּבה )אקו( 667  
אופניים 15, 1048-9, 1061, ראו 

גם אופני הרים
ארגנטינה 172  

בואנוס איירס )ארג( 50  
בוגוטה )קול(537  

ִוָיה ֶדה ֵלייָבה )קול( 546  
טאריָחה )בול( 216  

לימה )פרו( 806  
מאֶסיֹו )ברז( 350  

אינדקס
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 Isla del Sol )איסלה ֶדל סֹול )בול
198 ,197-9

 Isla )איסלה טאקיֶלה )פרו
840 Taquile

 Isla )איסלה נאבארינֹו )צ'יל
 512-13 Navarino

 Isla Negra )איסלה ֶנגָרה )צ'יל
437

 Isla )איסלה סנטה מריה )אקו
712 Santa María

 Isla )איסלה סנטה קרּוס )אקו
709 Santa Cruz

 Isla )איסלה סן ּכריסטֹוָּבל )אקו
711-12 San Cristóbal

 Isla )איסלה קינָצ'אֹו )צ'יל
495 Quinchao

819-21 Ica )איָקה )פרו
 ,898-902 Iquitos )איקיטֹוס )פרו

900
 ,456-61 Iquique )איקיֶקה )צ'יל

458
670 Alausí )ָאָלאּוסי )אקו

 El Oriente )ֶאל אֹורֶיינֶטה )אקו
680-8

135-6 El Bolsón )ֶאל ּבֹולסֹון )ארג
 El )ֶאל טאִטיֹו, שדה הגייזרים )צ'יל

456 Tatio geysers
 Alta Gracia )ָאלָטה גראסָיה )ארג

90-1
)ה(ָאלטיּפלאנֹו, הדרומי )בול( 

204-18 Altiplano Sur
ֶאל טֶרן ָא לאס נּוֶּבס, רכבת אל 
 El Tren a las )העננים )ארג

99 Nubes
1015-16 El Yaque )ֶאל יאֶקה )ונצ

306 Aleijadinho ָאֵלייָז'דיניּו
 818 El Carmen )ֶאל כרמן )פרו

 El Chaltén )ֶאל צ'אלֶטן )ארג
146-8

 El Calafate )ֶאל ָקָלפאֶטה )ארג
149 ,148-51

661 Ambato )ָאמּבאטֹו )אקו
)ה(אמזונס, אגן 

אקוודור 684-5  
בוליביה 237-44, 238-9  

ברזיל 330, 385-7  
ונצואלה 1028-31  

מסלולים מומלצים 30  
פרו 892-903  

קולומביה 605-11  
שיט בנהרות 376, 1062  

אמנות, ראו תחת שמות האמנויות 
ותחת שמות המדינות

 Hanga Roa )ָאנָגה רֹוָאה )צ'יל
514-15

)ה(אנדים, ראו גם תחת שמות 
Andes, Los המדינות

 Angel, cascada )ָאנֶחל, מפל )ונצ
12 ,1021-2 ,12

158 Antarctica אנטארקטיקה
 Antofagasta )ָאנטֹוָפָגסָטה )צ'יל

448-9
488 Ensenada )ֶאנֶסנאָדה )צ'יל

492-3 Ancud )ָאנקּוד )צ'יל
 Encarnación )ֶאנָקרנאסיֹון )פרג

778 ,776-80 ,13
 Asunción )אסונסיון )פרג

770-1 ,768-74
אתרים 768-9  

בטיחות 773  
בידור 772  

ברים ומועדונים 772  
הגעה ועזיבה 773-5  

לשכות מידע לתיירים 773  
מגורים 769  

מסעדות 769-72   
קניות 773  

שירותי חירום 773  
שירותים רפואיים 773  

תחבורה 774  
 Estancia ֶאסטאנִסָיה, חוות־מרעה

937
 Esmeraldas )ֶאסֶמָרלָדס )אקו

689
 Escobar, Pablo ֶאסקֹוּבאר, פבלו

614 ,579 ,577
137-8 Esquel )ֶאסֶקל )ארג

783 Aché ָאֶצ'ה, בני
 ,624-727 ,33 Ecuador אקוודור

626-7
אוכל 625, 717-18, 720  
איכות הסביבה 718-19  

אמנויות 716-17  
אקלים 624  

אתרי אינטרנט מועילים 625  
בטיחות 681, 682, 722  

בריאות 721  
גישה לאינטרנט 721  

דת 716  
הגעה ועזיבה 625, 725  

היסטוריה 713-15  
התנדבות 724  

ויזות 625, 723-4  
חגים 722  

חופשות 722  
חוק ומשפט 721  

חיות־בר 706-7, 718  
חשמל 720  

טיולים מאורגנים 726-7  
טלפון 722-3  

כלכלה 712-13  
כסף 721-2  

להט"בים 721  
לשכות מידע לתיירים 723  

מגורים 719  
מוקדי עניין עיקריים 626  

מטבע 625  
מטיילים נכים 723  

ממשל ופוליטיקה 712-13   
מסלולים מומלצים 625  

מפות 721  
משקאות 717-18  

מתי לנסוע 624  
נשים מטיילות 724  

ספרים 720  
עבודה 724-5  

עם ואוכלוסייה 715-16  
פעילויות 719-20  
קונסוליות 720-1  
שגרירויות 720-1  

שעון 625  
שעות פתיחה 720  
שערי חליפין 625  

שפה 721  
תחבורה 725-7  

תכנון הטיול 624-5   
תקציב 625  

תרבות 715-16  
אקלים 14, 19-22, ראו גם תחת 

שמות המדינות
756 Arawak ָאראוואק, בני

 Arraial )ָאראָיאּו ד'ָאז'ּוָדה )ברז
348-9 d’Ajuda

774 Areguá )ָאֶרגּוָאה )פרג
 ,38-173 ,32 Argentina ארגנטינה

115 ,85 ,65 ,40
אוכל 39, 163-4, 167  
איכות הסביבה 164-5  

אמנויות 162-3  
אקלים 38  

אתרי אינטרנט מועילים 39  
בטיחות 170  

אופניים, המשך 
מונטווידאו )אור( 936

סנטיאגו )צ'יל( 415  
ָּפָרָמריּבֹו )סור( 921  

צ'ילה 527  
קאצ'י )ארג( 98  
קיטו )אקו( 633  

רֹוסאריֹו )ארג( 67  
ריו דה ז'נירו )ברז( 270  

370 Alcântara )ָאּוָקנָטָרה )ברז
 Urubamba )אּורּוָּבמָּבה )פרו

853-4
אורוגוואי 35, 933-67, 935

אוכל 934, 962, 965  
איכות הסביבה 963  

אמנויות 962  
אקלים 933  

אתרי אינטרנט מועילים 934  
בתי־שימוש 965  

גישה לאינטרנט 964  
דואר 965  
דת 961-2  

הגעה ועזיבה 934, 966  
היסטוריה 960-1  

התנדבות 966  
ויזות 934, 966  

חגים 965  
חופשות 965  

חוק ומשפט 964  
חשמל 964  

טיולים מאורגנים 967  
טלפון 965  

כלכלה 961  
כסף 964-5  

להט"בים 964  
לשכות מידע לתיירים 966  

מגורים 963  
מוקדי עניין עיקריים 935  

מטבע 934  
מטיילים נכים 966  

ממשל ופוליטיקה 959  
מסלולים מומלצים 934  

מפות 964  
משקאות 962-3  
מתי לנסוע 933  

נשים מטיילות 966  
ספורט 963  
ספרים 963  

עם ואוכלוסייה 961-2  
פעילויות 963  

קונסוליות 964  
שגרירויות 964  

שעון 934  
שעות פתיחה 964  
שערי חליפין 934  

תחבורה 967  
תכנון הטיול 933-4  

תקציב 934  
תרבות 961-2  

 Los Uros )אּורֹוס, איים )פרו
839-40

839-40 Uros אּורֹוס, בני
206 ,204-9 Oruro )אֹורּורֹו )בול
 Uribe, Álvaro אּוריֶּבה, אלבארו

614
 Delta )אֹורינֹוקֹו, דלתא ֶדל )ונצ

1020 del Orinoco
 hormiga אֹורמיגה קּולֹוָנה, נמלה

551 culona
אּושוואָיה, ראו אּוסוואָיה

 Desierto )ָאָטקאָמה, מדבר )צ'יל
457 ,455 de Atacama

689 Atacames )ָאָטקאֶמס )אקו
863-6 Ayacucho )ָאיאקּוצ'ֹו )פרו

656-7 Ibarra )איּבאָרה )אקו
Iguazú/ איגּוָאסּו, אתר התיירות
 Iguaçu Corredor turístico

 320
 Iguazú, )איגּוָאסּו, מפלי )ארג

 11 ,83-4 ,11 Cataratas del
איוֹוקראָמה, יער הגשם )גיא( 

757-8 Iwokrama Rainforest
774 Itauguá )איָטאּוגּוָאה )פרג
איָטייּפּו, השמורות האקולוגיות 
 Reserva ecológica )פרג(

782-3  Itaipú
 318 Usina de )איָטייּפּו, סכר )ברז

 Itaipú
 782 Itaipú )איָטייּפּו, סכר )פרג

 Represa de
345-6 Itacaré )איָטקאֶרה )ברז

 Islas )ה(איים הצפים )פרו(
 839 Flotantes

249 Aymará ָאיימאָרה, בני
1080 Aymará ָאיימאָרה, שפה

 Allende, ָאֶיינֶדה, סלבדור
517 Salvador

איכות הסביבה, ראו תחת שמות 
המדינות 

 Îles du Salut )ִאיל דּו סאלּו )גצר
739-40

 Ilha de )אילָיה ג'י מאראז'ּו )ברז
377-8 Marajó

 Ilha )אילָיה ג'י סנטה קטרינה )ברז
 ,311-14 de Santa Catarina

312
 Ilha Grande )אילָיה גראנג'י )ברז

289-91
 Ilha do Mel )אילָיה דּו ֶמאּו )ברז

310-11
346-7 Ilhéus )אילֶייאּוס )ברז

676 Ingapirca )אינָגּפירָקה )אקו
 ,653 ,20 Inti Raymi אינטי ראיימי

846-7
אינטרנט, אתרים מועילים ראו גם 

תחת שמות המדינות
בריאות 1066  

תכנון הטיול 15   
אינטרנט, אתרים ראו אתרי 

אינטרנט מועילים
אינטרנט, גישה 1051, ראו גם 

תחת שמות המדינות
 ,713-14 Inca אינקה, אימפריית

903-4
אינקה, אתרים

אֹויאנָטייָטמּבֹו )פרו( 854  
אינָגּפירָקה )אקו( 676  

איסלה ֶדל סֹול )בול( 198, 199  
ָטמּבֹוָמצ'אי )פרו( 852  

מאצ'ּו ּפיצ'ּו )פרו( 6, 846,   
6-7 ,858 ,864 ,857-60

ָסקָסייוואָמן )פרו( 852  
ּפּוָקּפּוקאָרה )פרו( 852  

ּפיסאק )פרו( 852  
ָּפָצ'ָקמאק )פרו( 807  

ֶק'נקֹו )פרו( 852  
קּוסקֹו )פרו( 841-5  

ָקָחָמרָקה )פרו( 887  
 Camino Inca ה(אינקה, דרך(

אקוודור 677  
פרו 860-2, 862-3  

 Islas Uros )איסלאס אּורֹוס )פרו
839-40

 Islas )איסלאס ּבאֶייסטאס )פרו
817-18 Ballestas

 Islas )איסלאס ֶדל רֹוסאריֹו )קול
571 del Rosario

 Isla )איסלה איסאֶּבָלה )אקו
712 Isabela

 Isla )איסלה ָאָמנטאני )פרו
840 Amantaní

 Isla de )איסלה ֶדה מרגריטה )ונצ
1014-15 ,1013-16 Margarita
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דת 250  

הגעה ועזיבה 175, 259-60  
היסטוריה 245-9  

התנדבות 258  
ויזות 175, 258  

חגים 256  
חופשות 256  

חוק ומשפט 255  
חיות־בר 252  

חשמל 254  
טיולים מאורגנים 261  

טלפון 257  
כלכלה 244-5  

כסף 255-6  
להט"בים 254  

לשכות מידע לתיירים 257-8  
מגורים 252-3  

מוקדי עניין עיקריים 176  
מטבע 175  

ממשל ופוליטיקה 244-5   
מסלולים מומלצים 175  

מפות 255  
מתי לנסוע 174  

נשים מטיילות 258  
ספורט 251  

עבודה 258-9  
עם ואוכלוסייה 249, 250  

פעילויות 253  
קונסוליות 254  
שגרירויות 254  

שעון 175  
שעות פתיחה 254  

שערי חליפין 175  
תחבורה 260-1  

תכנון הטיול 174-5  
תקציב 175  

תרבות 249-50  
332-4 Bonito )ּבֹוניטּו )ברז

 Bucaramanga )ּבּוָקָרָמנָגה )קול
552-3

בזיליקה דּו ּבֹון ֶז'זּוס ג'י מאטּוזיניּוס 
 Basílica do Bom Jesus )ברז(

306 de Matosinhos
בטיחות 1053-5, ראו גם תחת 

שמות המדינות והערים
אוטובוס 1063  

טיולים מאורגנים בג'ונגלים 386  
 Salar טיולים מאורגנים בסאלאר  

212
טרמפים 1064  

נהיגה 1064  
סיורים במכרות 230  

צלילה 558  
ביוסנטרו גּוֶאמֶּבה )בול( 

233 Biocentro Güembe
ביטוח 1051

בריאות 1066  
רכב 1063-4  

בישול, שיעורים )צ'יל( 417, 433
 Belo )ֶּבלּו אֹוריזֹונצ'י )ברז

301-3 Horizonte
314 Blumenau )ּבלּוֶמָנאּו )ברז
374 ,371-7 Belém )ֶּבֵליי )ברז

בעלי־חיים, הכשות 1069 
ּבָראּונסֶּברך, שמורת הטבע )סור( 

926 Brownsberg Natuurpark
755-60 Berbice )ֶּברּביס )גיא

 Brokopondo )ּברֹוקֹוּפֹונדֹו )סור
926

 ,264 ,262-407 ,33 Brazil ברזיל
372-3 ,335 ,322 ,308 ,288
אוכל 263, 394-5, 400, 401  

איכות הסביבה 396-7  
אמנויות 393-4  

אקלים 262  
אתרי אינטרנט מועילים 263  

בטיחות 342, 401, 402  
בריאות 399  

בתי־שימוש 402  
גישה לאינטרנט 399  

דואר 401  
דת 393  

הגעה ועזיבה 263, 404-5  
היסטוריה 390-2  

התנדבות 403  
ויזות 263, 402-3  

חופשות 401  
חופשות 401  

חוק ומשפט 400  
חיות־בר 396-7  

חשמל 398  
טיולים מאורגנים 329, 407  

טלפון 401-2  
כלכלה 389-90  

כסף 400  
להט"בים 399  

לשכות מידע לתיירים 402  
מגורים 398, 399  

מוקדי עניין עיקריים 264  
מטבע 263  

ממשל ופוליטיקה 389-90   
מסלולים מומלצים 263  

מפות 400  
משקאות 395  

מתי לנסוע 262  
נשים מטיילות 403  

ספורט 395-6  
עבודה 403-4  

עם ואוכלוסייה 392  
פעילויות 398  

קונסוליות 398-9  
שגרירויות 398-9  

שעות פתיחה 398  
שערי חליפין 263  

שפה 400  
תחבורה 405-7  

תכנון הטיול 262-3   
תקציב 263  

תרבות 392-3  
 ,321-5 Brasília )ברזיליה )ברז

324
בריאות 1066-70, ראו גם תחת 

שמות המדינות
אתרי אינטרנט מועילים 1066  

ביטוח 1066  
חיסונים 1066, 1067  

בתי־שימוש 1055, ראו גם תחת 
שמות המדינות

ג
 Gauchos גאוצ'וס

אורוגוואי 937, 950, 959  
ארגנטינה 64  

צ'ילה 506  
307 Gaúchos )ָגאּושֹוס )ברז
145 Gaiman )גאימאן )ארג

גאליּבי, שמורת הטבע )סור( 
928 Galibi Natuurreservaat
 Gardel, Carlos גארֶדל, קרלוס

950 ,948
גבול, מעברי 1059

אורוגוואי-ארגנטינה 942  
אורוגוואי-ברזיל 958  

אקוודור-פרו 678, 680, 683,   
703

אקוודור-קולומביה 657  
ארגנטינה-בוליביה 106  

ארגנטינה-ברזיל 76, 83  
ארגנטינה-פרגוואי 79, 83  
ארגנטינה-צ'ילה 147, 172  

ארגנטינה, המשך
בריאות 167-8  

בתי־שימוש 170  
גישה לאינטרנט 168  

דואר 169  
דת 162  

הגעה ועזיבה 39, 171-2  
היסטוריה 159-62  

התנדבות 171  
ויזות 39, 171  
חגים 169-70  

חופשות 169-70  
חוק ומשפט 168  

חיות־בר 165  
חשמל 167  

טיולים מאורגנים 173  
טלפון 170  

כלכלה 159  
כסף 168-9, 170  

להט"בים 167  
לשכות מידע לתיירים 170  

מגורים 166  
מוקדי עניין עיקריים 40  

מטבע 39  
מטיילים נכים 170-1  

ממשל ופוליטיקה 159   
מסלולים מומלצים 39  

משקאות 164  
מתי לנסוע 38   

נשים מטיילות 171  
ספורט 164  
עבודה 171  

עם ואוכלוסייה 162  
פעילויות 166  

קונסוליות 167  
שגרירויות 167  

שעון 39  
שעות פתיחה 166  

שערי חליפין 39  
שפה 168  

תחבורה 172-3  
תקציב 39  

תרבות 162  
אריגים 250-1, 849, 907

461-4 Arica )ָאריָקה )צ'יל
ארכיאולוגיים, אתרים, 16 ראו גם 

אינקה, אתרים
אּוָמוואָקה )ארג( 107  

ָאיאקּוצ'ֹו )פרו( 863-4  
טאפי ֶדל ואֶז'ה )ארג( 94  

טּוקּוֶמה )פרו( 875  
טֶייָרֶדנטרֹו )קול( 603-4  

טילקאָרה )ארג( 106  
לאס וואקאס ֶדל סֹול ִאי ֶדה ָלה   

לּוָנה )פרו( 872
לימה )פרו(805  

סיודד ֶּפרדיָדה )קול( 562-3  
ִסיּוסטאני )פרו( 839  

סיּפאן )פרו( 875  
סן ָאגּוסטין )קול( 602  

ֶסצ'ין )פרו( 872  
ּפארֶקה נסיונאל ראָּפה נּוי )צ'יל(   

515
צ'אבין ֶדה וּואנטאר )פרו( 886  

צ'אן צ'אן )פרו( 872  
קאראל )פרו( 872  

קווי נאסָקה )פרו( 822, 823,   
824

קֶוולאּפ )פרו( 891  
קּוטימּבֹו )פרו( 839  

קילֶמס )ארג( 98  
588 Armenia )ארמניה )קול
ָארצ'יּפֶיילאגֹו לֹוס רֹוֶקס )ונצ( 

 Archipiélago Los Roques
989-92

 ,826-33 Arequipa )ָאֶרקיָּפה )פרו
830

ב
 Bahía )ָּבִאָיה אינגֶלָסה )צ'יל

447 Inglesa
 Bahía Blanca )ָּבִאָיה בלנקה )ארג

112-13
 Bahía )ָּבִאָיה ֶדה קאראֶקס )אקו

691-2 de Caráquez
 Bahía Negra )ָּבִאָיה ֶנגָרה )פרג

785-6
 ,661-5 Baños )ּבאניֹוס )אקו

662-3
 Barranquilla )ּבאראנִקָיה )קול

564
 Bariloche )ּבארילֹוֶצ'ה )ארג

132-3 ,130-4
 Barichara )ּבאריצ'אָרה )קול

 551-2
 Buenos )בואנוס איירס )ארג
 ,44-5 ,42 ,41-64 ,9 Aires

48-9
אתרים 41-50  

בטיחות 60  

בידור 57-60  
בתי־קפה וברים 56-7  

הגעה ועזיבה 61-2  
טיולים מאורגנים 50-1  

להט"בים 58  
לימודים 50  

לשכות מידע לתיירים 61  
מגורים 51-3  

מסעדות 53-6  
פסטיבלים ואירועים מיוחדים 51  

פעילויות 50  
קניות 60  

תחבורה 61, 62-4  
 ,532-42 Bogotá )בוגוטה )קול

27 ,534-5
אתרים 532-6  

בטיחות 541  
בידור 540-1  

ברים ומועדונים 539-40  
הגעה ועזיבה 542  

לימודים 537  
לשכות מידע לתיירים 542  

מגורים 537-8  
מסעדות 538-9  

פסטיבלים ואירועים מיוחדים   
537

פעילויות 536  
קניות 541  

שירותי חירום 541  
שירותים רפואיים 541  

תחבורה 542, 543  
287-9 Búzios )ּבּוזיֹוס )ברז

 Bouterse, Desiré ּבּוֶטרֶסה, ֶדזיֶרה
928-9

 Bolívar, Simón בוליבאר, סימון
1032 ,904 ,714-15 ,612 ,246

אחוזת הקבר 972  
מוזיאונים 974  

 ,174-261 ,32 Bolivia בוליביה
205 ,176-7

אוכל 175, 250, 255  
איכות הסביבה 251-2  

אמנויות 250-1  
אקלים 174  

אתרי אינטרנט מועילים 175  
בטיחות 222  

בריאות 254-5  
בתי־שימוש 257  

גישה לאינטרנט 255  
דואר 256  
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שערי חליפין 729  
שפה 744-5  

תחבורה 746  
תכנון הטיול 728-9   

תקציב 729  
תרבות 743-4  

גיאנה, מרכז החלל של )גצר( 
737 Centre spatial guyanais
גייזרים 213, 453, 456, 521, 601, 

835
גלישת־אוויר 1050, ראו גם גלישת 

רוח 
ָאדיקֹוָרה )ונצ( 997-8  
ֶאל יאֶקה )ונצ( 1015  
ָלה ֶסֶרָנה )צ'יל( 441  

לֹוס ָאנטיגּואֹוס )ארג( 146  
ּפּוֶארטֹו מאדרין )ארג( 141  

רֹוסאריֹו )ארג( 67  
גלישת־אוויר

אּורּוָּבמָּבה )פרו( 853  
איקיֶקה )צ'יל( 458  

ֶאל ּבֹולסֹון )ארג( 135  
ּבאניֹוס )אקו( 663  

ּבארילֹוֶצ'ה )ארג( 131  
ּבּוָקָרָמנָגה )קול( 553  

לימה )פרו( 806  
ֶמֶדִיין )קול( 579  

ֶמנדֹוָסה )ארג( 118  
ֶמריָדה )ונצ( 1001, 1002  

סן ִחיל )קול( 549  
סן סלבדור ֶדה חּוחּוי )ארג( 103  

סנטה אלנה ֶדה וואיֶרן )ונצ(   
1026

קאנֹוָאה ֶקּבראָדה )ברז( 361  
גלישת גלים 1049-50, ראו גם 

גלישת־קיט, גלישת־רוח
איָטקאֶרה )ברז( 345  

אילָיה ג'י סנטה קטרינה )ברז(   
313

אילָיה דּו ֶמאּו )ברז( 310  
איסלה ֶדה מרגריטה )ונצ( 1016  

איקיֶקה )צ'יל( 457  
ָאריָקה )צ'יל( 461-2  
וואנצ'אקֹו )פרו( 873  
ויָז'ה ֶחֶסל )ארג( 110  

ָלה ּפאלֹוָמה )אור( 957  
לימה )פרו( 806  

מאנקֹוָרה )פרו( 876-7  
מאר ֶדל ּפלאָטה )ארג( 109  

מֹונָטנִייָטה )אקו( 696  

ּפארֶקה נסיונאו מאריניּו ג'י   
פרננדּו ג'י נֹורֹונָיה )ברז( 355

ּפּוֶארטֹו ָאיֹוָרה )אקו( 709  
ּפּוֶארטֹו ּבאֶקריסֹו מֹוֶרנֹו )אקו(   

711
ּפּוֶארטֹו לֹוֶּפס )אקו( 693  

ּפּונָטה ֶדל ֶאסֶטה )אור( 954  
ּפּונָטה ֶדל דיָאּבלֹו )אור( 957-8  

ּפיצ'יֶלמּו )צ'יל( 467  
ָּפָרִאיָּבה, חוף )ברז( 359  

ּפראָיה ָדה ּפיָּפה )ברז( 358  
קאנֹוָאה )אקו( 690  
קֹוסֶטניֹו )קול( 562  
ָקָרִאיָבה )ברז( 349  

גלישת־קיט 1050, ראו גם גלישת 
גלים 

ָאדיקֹוָרה )ונצ( 997-8  
אילָיה ג'י סנטה קטרינה )ברז(   

313
ֶאל יאֶקה )ונצ( 1015  
ויָז'ה ֶחֶסל )ארג( 110  

ֶז'ריקּוָאקּוָאָרה )ברז( 365  
מאנקֹוָרה )פרו( 877  

קאּבֹו ֶדה ָלה ֶוָלה )קול( 563  
קאנֹוָאה ֶקּבראָדה )ברז( 361  
 Glaciar )גָלסָיאר ָמרָשל )ארג

 153 Martial
גָלסָיאר ֶּפריטֹו מֹוֶרנֹו )ארג( 

 ,13 Glaciar Perito Moreno
29 ,13 ,181-2

 Galápagos, )גלפאגוס, איי )אקו
705 ,704-12 Islas

גניבות 1054
 Gran )גראן סאּבאָנה )ונצ

1024-7 Sabana
 Gruta )גרּוָטה ֶדה סן פדרו )בול

203 de San Pedro
גרילה, ארגוני 621, 681, 1059, 
ראו גם הצבא המהפכני של 

קולומביה, ֶסנֶדרֹו לּומינֹוסֹו, 
טּוָּפמארֹוס

ד
דאייה 93

דואר 1053, ראו גם תחת שמות 
המדינות

 inia geoffrensis דולפין האמזונס
611 ,608

דולפינים 608, 611
דיָאּבלֹוס ָדנסאנֶטס, פסטיבל 

1034 ,20 Diablos Danzantes

דיג
איקיטֹוס )פרו( 898, 899  

ּבארילֹוֶצ'ה )ארג( 131  
ג'ורג'טאון )גיא( 751  

ויָז'ה ֶחֶסל )ארג( 110  
לֹוס ָאנטיגּואֹוס )ארג( 146  

מאקאס )אקו( 688  
נהר קאּבאֶלּבֹו )סור( 927  

ּפארֶקה נסיונאל לֹוס ָאֶלרֶסס   
)ארג( 138

ּפארֶקה נסיונאל קאחאס )אקו(   
677

ּפּוֶארטֹו ָאיאקּוצ'ֹו )ונצ( 1030  
ּפּוֶארטֹו ואראס )צ'יל( 486  

פּוָטֶלאּופּו )צ'יל( 498  
קֹויָאיֶקה )צ'יל( 500  

ָקּפּורגאָנה )קול( 573  
ִריֹו גאֶז'גֹוס )ארג( 152  

דינוזאורים 126
495 Dalcahue )ָדלקאֶווה )צ'יל
 Delta )דלתא ֶדל אֹורינֹוקֹו )ונצ

1020 del Orinoco
1067 Dengue ֶדנגי, קדחת

ֶדסֶיירטֹו ֶדה ָלה ָטָטקֹוָאה )קול( 
591 Desierto de la Tatacoa
)ה(דרום־מערבי, המסלול )בול( 
212-13 Circuito Sudoeste

דרכונים 1056, 1058, ראו גם ויזות
דת ,ראו ָקנדֹומּבֶלה, ותחת שמות 

המדינות

ה
 La היד המגיחה מהחול, פסל

955 Mano en la Arena
היסטוריה, ראו תחת שמות 

המדינות
היפותרמיה 1069

הליכה ראו טיולים ברגל
'הנתיב הזוהר', ראו ֶסנֶדרֹו לּומינֹוסֹו 

הרי געש
וֹולקאן ֶדה לֹודֹו ֶאל טֹוטּומֹו )קול(   

 Volcán de Lodo El Totumo
571-2

 Volcán וֹולקאן ליָקנקאּבּור  
25 ,453 ,451 Licancábur

 Volcán )וֹולקאן ָצ'ייֶטן )צ'יל  
499 Chaitén

וֹולקאן צ'ימּבֹוראסֹו )אקו(   
670 Volcán Chimborazo

וֹולקאן קֹוטֹוּפאקסי )אקו(   
657-8 Volcán Cotopaxi

גבול, מעברי, המשך 
בוליביה-ארגנטינה 216

בוליביה-ברזיל 236, 244  
בוליביה-פרו 196  

בוליביה-צ'ילה 213  
ברזיל-ארגנטינה 321  

ברזיל-בוליביה 334, 387, 389  
ברזיל-גיאנה 385  

ברזיל-גיאנה הצרפתית 378  
ברזיל-ונצואלה 385  
ברזיל-פרגוואי 321  

ברזיל-פרו 387, 388  
ברזיל-קולומביה 388  

גיאנה הצרפתית-ברזיל 738  
גיאנה הצרפתית-סורינאם 742  

גיאנה-ברזיל 759  
גיאנה-סורינאם 755  

ונצואלה-ברזיל 1028  
ונצואלה-קולומביה 999, 1007  

סורינאם-גיאנה 927  
סורינאם-גיאנה הצרפתית 928  
פרגוואי-ארגנטינה 773, 780,   

782
פרגוואי-בוליביה 786  

פרגוואי-ברזיל 782  
פרו-אקוודור 877, 878  
פרו-בוליביה 839, 896  

פרו-ברזיל 896, 902  
פרו-צ'ילה 826  

פרו-קולומביה 902  
צ'ילה-בוליביה 463  

צ'ילה-פרו 463  
קולומביה-אקוודור 605  

קולומביה-ברזיל 609  
קולומביה-ונצואלה 554, 555  

קולומביה-פנמה 574  
קולומביה-פרו 609  

Guajará- )גּוָאז'אָרה־מירין )ברז
388 Mirim

1028 Guajibo גּוָאחיּבֹו, בני
584-5 Guatapé )גּוָאטאֶּפה )קול
544 Guatavita )גּוָאָטביָטה )קול

1016-24 Guayana )גּוָאיאָנה )ונצ
 Guayaquil )גּוָאיאקיל )אקו

698-9 ,697-703
676 Gualaceo )גּוָאלאֶסאֹו )אקו

גּוָאֶלגּוָאייצ'ּו )ארג( 
74 Gualeguaychú

600 Guambino גּוָאמּבינֹו, בני
666 Guaranda )גּוָאראנָדה )אקו

 ,249 ,233 Guaraní גּוָאראני, בני
769

 Guevara, 'גווארה, ארנסטו 'צ'ה
451 ,235 ,90 ’Ernesto ’Che

 Golfo de )גֹולפֹו ֶדה אּוראָּבה )קול
573-5 Urabá

ג'ונגלים, טיולים מאורגנים ב
איקיטֹוס )פרו( 898, 899  

אקוודור 684-5  
ּבאניֹוס )אקו( 664  

בוליביה 242  
ֶלטיסָיה )קול( 606-8  

ָמָנאּוס )ברז( 381, 386-7  
ּפּוֶארטֹו מאלדֹונאדֹו )פרו( 893  

קיטו )אקו( 637  
 Jonestown ג'ונסטאון, טבח

761 Massacre
 Georgetown )ג'ורג'טאון )גיא

752-3 ,750-5
אתרים 750-1  

בטיחות 754  
בידור 754  

ברים ומועדונים 754  
הגעה ועזיבה 754-5  

טיולים מאורגנים 751  
לשכות מידע לתיירים 754  

מגורים 751  
מסעדות 751-4  

קניות 754  
שירותים רפואיים 754  

תחבורה 754, 755  
749 ,747-64 ,34 Guyana גיאנה

אוכל 748, 763  
איכות הסביבה 761-2  

אקלים 747  
אתרי אינטרנט מועילים 748  

בריאות 762-3  
גישה לאינטרנט 763  

דואר 763  
דת 761  

הגעה ועזיבה 748, 764  
היסטוריה 760-1  

ויזות 748, 764  
חגים 763  

חופשות 763  
חיות־בר 761-2  

חשמל 762  
טלפון 763-4  

כלכלה 760  
כסף 763  

מגורים 762  
מוקדי עניין עיקריים 749  

מטבע 748  
ממשל ופוליטיקה 760   
מסלולים מומלצים 748  

מתי לנסוע 747  
נשים מטיילות 764  

ספרים 762  
עם ואוכלוסייה 761  

פעילויות 762  
קונסוליות 762  
שגרירויות 762  

שעון 748  
שעות פתיחה 762  
שערי חליפין 748  

שפה 763  
תחבורה 764  

תכנון הטיול 747-8   
תקציב 748  
תרבות 761  

 Guyane גיאנה הצרפתית
730 ,728-46 ,34 française

אוכל 729, 745  
איכות הסביבה 744  

אקלים 728  
אתרי אינטרנט מועילים 729  

בטיחות 745  
בריאות 744  

דואר 745  
דת 743-4  

הגעה ועזיבה 729, 745-6  
היסטוריה 743  
ויזות 729, 745  

חגים 745  
חופשות 745  

חשמל 744  
טלפון 745  

כלכלה 743  
כסף 745  

מגורים 744  
מוקדי עניין עיקריים 730  

מטבע 729  
ממשל ופוליטיקה 743   
מסלולים מומלצים 729  

מתי לנסוע 728  
עם ואוכלוסייה 743-4  

פעילויות 744  
קונסוליות 744  
שגרירויות 744  

שעות פתיחה 744  
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 Shell Beach )חוף הצדפים )גיא  
756

חוף ּפאָרִאיָּבה )ברז( 359  
טראנקֹוזּו )ברז( 349  
ָלה ֶסֶרָנה )צ'יל( 441  

מאנָטה )אקו( 692  
מאנקֹוָרה )פרו( 876-7  

מאֶסיֹו )ברז( 350  
מֹומּפיֶצ'ה )אקו( 690  
מונטווידאו )אור( 936  

מֹוצ'יָמה )ונצ( 1009-10  
נאָטאּו )ברז( 360  

ָסאּו לואיס )ברז( 368  
סאֶמה )אקו( 689-90  

סאּפסּורֹו )קול( 575  
סן חואן ֶדה לאס גאלדֹונאס   

)ונצ( 1012
סנטה ֶפה )ונצ( 1009  
ּפאלֹומינֹו )קול( 561-2  

ּפאראצ'י )ברז( 291  
ּפארֶקה נסיונאו מאריניּו ג'י   

פרננדּו ג'י נֹורֹונָיה )ברז( 355
ּפארֶקה נסיונאל נטורל טאירֹוָנה   

)קול( 560-1
ּפּוֶארטֹו ָאיֹוָרה )אקו( 709  

ּפּוֶארטֹו ּבאֶקריסֹו מֹוֶרנֹו )אקו(   
711

ּפּוֶארטֹו קולומביה )ונצ( 993  
ּפּונָטה ֶדל ֶאסֶטה )אור( 954-6  

פֹורטאֶלָזה )ברז( 362  
ּפֹורטּו ֶסגּורֹו )ברז( 347  

ּפינאמאר )ארג( 111  
ּפיצ'יֶלמּו )צ'יל( 467  

ּפלאָיה בלנקה )קול( 571  
ּפלאָיה ֶמדיָנה )ונצ( 1012  

ּפלאָיה ּפּואי ּפּוי )ונצ( 1012  
ּפלאָיה קולורדה )ונצ( 1009  
ּפלאָיה ֶקֶרּפאֶרה )ונצ( 1012  
ּפראָיה ָדה ּפיָּפה )ברז( 358  
קאּבֹו ֶדה ָלה ֶוָלה )קול( 563  
 Cayo )קאיֹו סֹומּבֶררֹו )ונצ  

994 Sombrero
קאנֹוָאה ֶקּבראָדה )ברז( 361  

562 Costeño )קֹוסֶטניֹו )קול  
קֹורֹו )ונצ( 996  

ָקָנִאיָמה )ונצ( 1022  
רֹוסאריֹו )ארג( 67  

ריו דה ז'נירו )ברז( 266  
ֶרמיר־מֹונז'ֹולי )גצר( 735  

ֶרסיפי )ברז( 352  

ֶרֶסרָבה נסיונאל לגונה בלנקה   
)פרג( 783

חופשות, ראו תחת שמות 
המדינות

חוק ומשפט 1051, ראו גם תחת 
שמות המדינות

חוקי התנועה 1064
חטיפות 1053-4

חיות־בר, ראו תחת שמות המדינות
חיות־בר, צפייה ב 18, ראו גם 

צפרות; לוויתנים, צפייה ב
איי גלפאגוס )אקו( 706-7  
איסלאס ּבאֶייסטאס )פרו(   

817-18
ֶאל ָּפנָטָנאּו )ברז( 328, 330  

ָאנקּוד )צ'יל( 492  
ָּבִאָיה ֶנגָרה )פרג( 786  

ֶּבֵליי )ברז(  374  
ּבָראּונסֶּברך, שמורת הטבע )סור(   

926
דלתא ֶדל אֹורינֹוקֹו )ונצ( 1020  
השמורות האקולוגיות איָטייּפּו   

)פרג( 782-3
יער הגשם איוֹוקראָמה )גיא(   

757-8
לֹוס יאנֹוס )ונצ( 1006  

ָמָנאּוס )ברז( 381  
נהר קֹוֶמֵבייֶנה )סור( 925  

ּפארֶקה נסיונאו מאריניּו ג'י   
פרננדּו ג'י נֹורֹונָיה )ברז( 355

ּפארֶקה נסיונאל טֹוֶרס ֶדל ָּפייֶנה   
)צ'יל( 509

ּפארֶקה נסיונאל מאדידי )בול(   
241

ּפארֶקה נסיונאל מאנּו )פרו(   
895-6

ּפארֶקה נסיונאל מאצ'אִלָיה   
)אקו( 693

ּפארֶקה נסיונאל ֶנבאדֹו טֶרס   
קרּוֶסס )צ'יל( 446

ּפארֶקה נסיונאל ּפאן ֶדה ָאסּוָּכר   
)צ'יל( 447-8

ּפּוֶארטֹו ָאיֹוָרה )אקו( 709  
ּפּונָטה ָאֶרנאס )צ'יל( 504  

 Plage Les )פלאז' ֶלה ָאט )גצר  
742 Hattes

פלֹוֶרסָטה נסיונאו דּו טאּפאז'ֹוס   
)ברז( 379-80

פרו 909  
ָּפָרָמריּבֹו )סור( 921  

ָקּפּורגאָנה )קול( 573  

ֶרֶסרָבה ֶדה ּפרֹודּוקסיֹון   
ָפאּוניסטיָקה קּויאֶּבנֹו )אקו( 681

ֶרֶסרָבה נסיונאל ּפאקאָיה־  
סאמירָיה )פרו( 902 

ֶרֶסרָבה ָפאּוניסטיָקה ֶּפנינסּוָלה   
ואלֶדס )ארג( 143

ֶרֶסרָבה פרובינסיאל ֶאסֶטרֹוס ֶדל   
איֶּבָרה )ארג( 75

שמורת הטבע גאליּבי )סור( 928  
שמורת הטבע קֹו )גצר( 736  

חיסונים 1066, 1067
553-4 Girón )חירֹון )קול

 Jesús María )ֶחסּוס מריה )ארג
90

חשמל 1050, ראו גם תחת שמות 
המדינות

ט
557-60 Taganga )טאגאנָגה )קול

468-9 Talca )טאלָקה )צ'יל
 Tafí del )טאפי ֶדל ואֶז'ה )ארג

94-5 Valle
825-6 Tacna )טאקָנה )פרו

891-2 Tarapoto )טאראּפֹוטֹו )פרו
215-18 Tarija )טאריָחה )בול
ָטָּבֶקִרָיה ָלה קּומאֶנָסה )ונצ(, 

 Tabaqueria La חברת הסיגרים
1010 Cumanesa

544-5 Tunja )טּונָחה )קול
 Tonchigüe )טֹונצ'יגּוֶאה )אקו

689-90
213-15 Tupiza )טּוּפיָסה )בול

961 ,960 Tupamaros טּוָּפמארֹוס
92-4 Tucumán )טּוקּומאן )ארג

875 Túcume )טּוקּוֶמה )פרו
995 Tucacas )טּוָקקאס )ונצ

573 Turbo )טּורּבֹו )קול
 Tigua, טיגּוָאה, הציורים בכפר

660 pinturas
64 Tigre )טיגֶרה )ארג

192 Tiwanaku )טיוואנאקּו )בול
טיולים ברגל 18, 1049
אֹוָטבאלֹו )אקו( 653  

אילָיה ג'י סנטה קטרינה )ברז(   
313

איסלה נאבארינֹו )צ'יל( 512  
ֶאל צ'אלֶטן )ארג( 146  

ָאֶרקיָּפה )פרו( 827, 828  
ּבאניֹוס )אקו( 663  

ּבארילֹוֶצ'ה )ארג( 131  

התנדבות 1056-7, ראו גם תחת 
שמות המדינות

ו
 Valle de )ואֶז'ה ֶדה לּונאֶרחֹו )אור

951 Lunarejo
 Valles )ואֶז'ס ָקלָצ'ִקֶייס )ארג

97 Calchaquíes
 Valle de )ואֶייה ֶדה מאיּפֹו )צ'יל

427-9 Maipo
 Valle de )ואֶייה ֶדה קֹוקֹוָרה )קול

590-1 Cocora
 Valle del )ואֶייה ֶדל ֶאלקי )צ'יל

443-5 Elqui
 Valle )ואֶייה לאס טראנקאס )צ'יל

470-1 Las Trancas
785 Vallemí )ואֶיימי )פרג

 ,481-4 Valdivia )ואלדיבָיה )צ'יל
482

 Valparaíso )ואלָּפָרִאיסֹו )צ'יל
430-1 ,429-36

687 ,684 Huaorani ָוואֹוראני, בני
564 ,563 Wayuu וואיּו, בני

 Huanchaco )וואנצ'אקֹו )פרו
873-4

 ,866-8 Huancayo )וואנקאיֹו )פרו
868

704 Huaquillas )וואִקָיאס )אקו
821 Huacachina )וואָקצ'יָנה )פרו

 ,879-84 Huaraz )וואראס )פרו
880-1

484 Huilliche ִווִייֶצ'ה, בני
781 Villarrica )ִוָיאריָקה )פרג

476-7 Villarrica )ִוָיאריָקה )צ'יל
 Villa )ִוָיה או'היגינס )צ'יל

 502 O’Higgins
 Villa de )ִוָיה ֶדה ֵלייָבה )קול

546 ,545-8 Leyva
 Villa Gesell )ויָז'ה ֶחֶסל )ארג

110-11
 Villa )ויָז'ה ָלה ַאנגֹוסטּוָרה )ארג

129-30 La Angostura
 Villa Serrana )ויָז'ה ֶסראָנה )אור

952-3
ויזות 15, 1056, 1058, ראו גם 

דרכונים ותחת שמות המדינות 
140 Viedma )ִוֶיידָמה )ארג

 Vientos )ִוֶיינטֹוס ֶדל סניור )ארג
93 del Señor

 Vilcabamba )וילָקָּבמָּבה )אקו
679-80

 Viña del )וינָיה ֶדל מאר )צ'יל
436-8 Mar

443-5 Vicuña )ויקּונָיה )צ'יל
 ,35 Venezuela ונצואלה

970-1 ,968-1046
אוכל 1036-7, 1040  

איכות הסביבה 1037-8  
אמנויות 1035-6  

אקלים 968  
אתרי אינטרנט מועילים 969  

בטיחות 1042  
בריאות 1040  

בתי־שימוש 1043  
גישה לאינטרנט 1040  

דואר 1042  
דת 1035  

הגעה ועזיבה 969, 1043-4  
היסטוריה 1031-3  

ויזות 969, 1043  
חגים 1042  

חופשות 1042  
חוק ומשפט 1040  

חיות־בר 1037  
חשמל 1039  

טיולים מאורגנים 1046  
טלפון 1042-3  

כלכלה 1031  
כסף 1040-2  

להט"בים 1040  
לשכות מידע לתיירים 1043  

מגורים 1038  
מוקדי עניין עיקריים 970  

מטבע 969  
ממשל ופוליטיקה 1031  
מסלולים מומלצים 969  

מפות 1040  
משקאות 1037  

מתי לנסוע 968  
נשים מטיילות 1043  

ספורט 1037  
ספרים 1038-9  

עם ואוכלוסייה 1034  
קונסוליות 1039-40  
שגרירויות 1039-40  

שעון 969, 1043  
שעות פתיחה 1039  

שערי חליפין 969  
תחבורה 1044-6  

תכנון הטיול 968-9  
תקציב 969  

תרבות 1034-5  

ז
74-5 Yapeyú )ז'אֶּפז'ּו )ארג

377 Joanes )ז'ֹוָאֶנס )ברז
 Jericoacoara )ֶז'ריקּוָאקּוָאָרה )ברז

31 ,365-7

ח
חאטּון סאָצ'ה, השמורה הביולוגית 

 Reserva Biológica )אקו(
687 Jatun Sacha

228 Jalq’a חאלָקה, בני
חגים, ראו גם תחת שמות 

המדינות
 Juangriego )חּואנגִרֶייגֹו )ונצ

1016
חול, גלישה על

אילָיה ג'י סנטה קטרינה )ברז(   
313

וואקאצ'יָנה )פרו( 821  
נאסָקה )פרו( 823  

סן פדרו ֶדה ָאָטקאָמה )צ'יל(   
453

קֹורֹו )ונצ( 996  
835 Juliaca )חּוליָאָקה )פרו

 Junín )חּונין ֶדה לֹוס ָאנֶדס )ארג
127 de los Andes

חופים 17, ראו גם גלישת גלים, 
שחייה

ָאּוגֹודֹוָאּו )ברז( 377  
ָאּוֶטר דּו ָשאּו )ברז( 380  

אורוגוואי 954  
ָאָטקאֶמס )אקו( 689   
איָטקאֶרה )ברז( 345  

 Ilha de )אילָיה ג'י מאראז'ֹו )ברז  
377-8 Marajó

אילָיה גראנג'י )ברז( 290  
אילָיה דּו ֶמאּו )ברז( 310  

אילֶייאּוס )ברז( 346  
איסלה ֶדה מרגריטה )ונצ( 1016  

איקיֶקה )צ'יל( 457  
ֶאנָקרנאסיֹון )פרג( 776   

ָאראָיאּו ד'ָאז'ּוָדה )ברז( 348  
ָאריָקה )צ'יל( 461-2  

ָּבִאָיה אינגֶלָסה )צ'יל( 447  
ּבּוזיֹוס )ברז( 288   

ויָז'ה ֶחֶסל )ארג( 110  
וינָיה ֶדל מאר )צ'יל( 438  

ֶז'ריקּוָאקּוָאָרה )ברז( 365, 31   
חּואנגרֶייגֹו )ונצ( 1016  
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 Fiebre )טיפוס הבטן )טיפואיד

1068 tifoidea
טיפוס הרים ראו טיפוס

טיפוס צוקים, ראו טיפוס
טלפון 1055, ראו גם תחת שמות 

המדינות
טלפונים ניידים 1055

אקוודור 723  
ארגנטינה 170  

בוליביה 257  
ברזיל 402  

פרו 913  
ֶטֶלֶפריקֹו ָווָרייָרֶרָּפנֹו )ונצ( 

 Teleférico Warairarepano
990

 Tambomachay )ָטמּבֹוָמצ'אי )פרו
852

472-3 Temuco )ֶטמּוקֹו )צ'יל
9 ,163 tango טנגו
מופעים 58-9, 68  
פסטיבלים 21, 51  

שיעורים 50, 636, 937  
683-5 Tena )ֶטָנה )אקו

טפילים 1070
 Tacuarembó )ָטקּוָאֶרמּבֹו )אור

950-1
349 Trancoso )טראנקֹוזּו )ברז

138 Trevelin )טֶרֶבלין )ארג
 ,868-71 Trujillo )טרּוִחיֹו )פרו

870
144-5 Trelew )טֶרֶלאּו )ארג
ֶטרמאס ֶדה ָּפָּפיאקָטה )אקו( 

650 Termas de Papallacta
טרמפים 1064

אורוגוואי 967  
אקוודור 726  

ארגנטינה 173  
בוליביה 260  

ברזיל 406  
טרקים, ראו טיולים ברגל

י
775 Yaguarón )יאגּוָארֹון )פרג

 ,1028 Yanomami יאנֹומאמי, בני
1029

יאֶּפיּו )ארג(, ראו ז'אֶּפז'ּו
 Yarinacocha )יארינאקֹוָצ'ה )פרו

897-8
 Los Yungas )יּונגאס, לֹוס )בול

199-204

ילידים
אּורֹוס 839-40  
ָאיימאָרה 249  

ָאֶצ'ה 783  
ָאראוואק 756  
גּוָאחיּבֹו 1028  
גּוָאמּבינֹו 600  

גּוָאראני 233, 249, 769  
ָוואֹוראני 684, 687  

וואיּו 563, 564  
ִווִייֶצ'ה 484  

חאלָקה 228  
יאנֹומאמי 1028, 1029  

מאּפּוֶצ'ה 125, 127, 480  
מֹוֶחנֹו 249  

מּויסָקה 544  
מֹונג 22, 736, 743  

סאראגּורֹו 677  
ִּפיָארֹוָאה 1028  

ֶּפמֹון 1024  
ָּפָרקאס 819  
צ'יּפאָיה 249  

צ'יקיטאנֹו 249  
קאריּב 756  

ָקָיוואָיה 249  
קיצ'ּוָאה 684, 687  

ֶקצ'ּוָאה 249  
שּוָאר 688  

שיּפיּבֹו 897-8  
 832 Yanahuara )ָיָנוואָרה )פרו

יקבים
איָקה )פרו( 819-20  

ֶאל ואֶייה ֶדה ָלה קֹונֶסּפסיֹון   
 El Valle de la )בול(

218 Concepción
ואֶייה ֶדה מאיּפֹו )צ'יל( 427-9  

ואלה ֶדה ָמאּוֶלה )צ'יל( 469  
ֶמנדֹוָסה )ארג( 117, 119  

עמק קֹולצ'אגּוָאה )צ'יל( 467  
ישועיים, מיסיונים
בוליביה 236-7  

ברזיל 315  
פרגוואי 780  

כ
כדורגל

ארגנטינה 164  
בוליביה 251  
ברזיל 395-6  
פרגוואי 792  

פרו 906-7  
צ'ילה 520  

כוכבים, צפייה ב 457 
)ה(כורים הצ'יליאניים, חילוץ 448, 

518
כלכלה, ראו תחת שמות המדינות 
כסף 14, 15, 1050, 1051-3, ראו 

גם תחת שמות המדינות
כספומטים 1052

אורוגוואי 964-5  
אקוודור 721  

ארגנטינה 168  
בוליביה 255  

ברזיל 400, 402  
ונצואלה 1040-1  

פרגוואי 795  
פרו 911  

צ'ילה 524  
קולומביה 619  

כרטיסי אשראי 1052
אורוגוואי 965  
אקוודור 722  

ארגנטינה 169  
בוליביה 256  

ברזיל 400, 402  
ונצואלה 1041  

פרגוואי 795  
פרו 911  

צ'ילה 524  
קולומביה 619  

כרטיסי חיוג 1055
כרמים, ראו יקבים

946-7 Carmelo )כרמלו )אור
 Carmen )כרמן ֶדה פטגונס )ארג

 140-1 de Patagones

ל
 Lago Agrio )לאגֹו ָאגִריֹו )אקו

681
 Lago )לאגֹו חנרל קאֶרָרה )צ'יל

501 General Carrera
 Lago )לאגֹו קאלאפֶקן )צ'יל

481 Calafquén
 Latacunga )לאטאקּונָגה )אקו

658-9
לאס וואקאס ֶדל סֹול ִאי ֶדה ָלה 

 Las Huacas del Sol )לּוָנה )פרו
872 y de la Luna

124 Las Leñas )לאס ֶלנָיאס )ארג
לגונה ֶדה גּוָאָטביָטה )קול( 

544 Laguna de Guatavita

טיולים ברגל, המשך
בוגוטה )קול( 536  

ג'ורג'טאון )גיא( 751  
דרך האינקה )אקו( 677  

דרך האינקה )פרו( 860-3  
המסלול המעגלי קילֹוטֹוָאה   

)אקו( 659-61
וואנקאיֹו )פרו( 866  
וואראס )פרו( 879  

ִוָיה ֶדה ֵלייָבה )קול( 546  
וילָקָּבמָּבה )אקו( 679  

לאס קֹורִדֶייראס )בול( 203  
לה ּפאס )בול( 181  

ֶלנסֹויס )ברז( 342-3  
מאצ'ּו ּפיצ'ּו )פרו( 864  

ֶמנדֹוָסה )ארג( 118  
ֶמריָדה )ונצ( 1002  
סאלָטה )ארג( 99  

סאנטֶיה מֹולֹוקֹוי ֶדה קקאו )גצר(   
 Sentier Molokoï de Cacao

736
סֹוראָטה )בול( 203  

סן פדרו ֶדה ָאָטקאָמה )צ'יל(   
453

ּפאראצ'י )ברז( 291  
ּפארֶקה נסיונאו ג'י ָאּפאראדֹוס   

ָדה ֶסָרה )ברז( 317
ּפארֶקה נסיונאו ָדה ֶסָרה דֹוס   

אֹורָגאֹוס )ברז( 287
ּפארֶקה נסיונאל ֶאל ָאביָלה )ונצ(   

988-9
ּפארֶקה נסיונאל ָווסָקראן )פרו(   

26 ,884
ּפארֶקה נסיונאל ֶוורֶקֶווה )צ'יל(   

480
ּפארֶקה נסיונאל טֹוֶרס ֶדל ָּפייֶנה   

)צ'יל( 509
ּפארֶקה נסיונאל לגונה ֶדל   

לאָחה )צ'יל( 472
ּפארֶקה נסיונאל ּפאן ֶדה ָאסּוָּכר   

)צ'יל( 447-8 
ּפארֶקה נסיונאל ּפּוראֶסה )קול(   

601
ּפארֶקה נסיונאל צ'ילֹוֶאה )צ'יל(   

495
ּפארֶקה נסיונאל קֹונִגִייאֹו )צ'יל(   

476
ּפּוֶארטֹו נאטאֶלס )צ'יל( 506  

פֹוז דּו איגּוָאסּו )ברז( 319  
ּפּוקֹון )צ'יל( 477  

ָצ'ָצ'ּפֹויאס )פרו( 890  

קֹוָיִאיֶקה )צ'יל( 500  
קּוסקֹו )פרו( 845  

קֹורִדֶייָרה ֶדה לֹוס פָראיֶלס )בול(   
228 Cordillera de los Frailes

קֹורִדֶייָרה ָוואיוואש )פרו( 886  
קיטֹו )אקו( 636, 637  

ָקניון ֶדל קֹולָקה )פרו( 834-5  
ָקּפּורגאָנה )קול( 574  

קרקאס )ונצ( 975  
ריו דה ז'נירו )ברז( 270  

ִריֹוָּבמָּבה )אקו( 667  
ֶרֶסרָבה נסיונאל ָאלטֹוס ֶדה   

לירָקיי )צ'יל( 470
ֶרֶסרָבה נסיונאל ראדאל סֶייֶטה   

טאסאס )צ'יל( 470
טיולים מאורגנים 1054-5, ראו גם 

ג'ונגלים, טיולים מאורגנים ב, 
ותחת שמות המדינות והערים

טיולים מאורגנים בסאלאר 209,   
454 ,212

טיולים מאורגנים בּפאמּפאס   
242 ,237

סיורים במכרות 230  
 El Lago Titicaca טיטיקאָקה, אגם

193
בוליביה 8, 192-9, 193, 8  

פרו 835-40, 828-9  
 Islas del )טיטיקאָקה, איים )פרו

839-40 Lago Titicaca
 Tierradentro )טֶייָרֶדנטרֹו )קול

603-5
 Tierra del טֶייָרה ֶדל פּוֶאגֹו

 Fuego
ארגנטינה 152-9, 154-5  

צ'ילה 512-13  
105-7 Tilcara )טילקאָרה )ארג

טיסה 14, 1058-9, 1060, 1061, 
ראו גם תחת שמות הערים

אל אורוגוואי וממנה 966  
אל אקוודור וממנה 725  

אל ארגנטינה וממנה 171  
אל בוליביה וממנה 259  

אל ברזיל וממנה 404  
אל גיאנה הצרפתית וממנה   

745-6
אל גיאנה וממנה 764  

אל ונצואלה וממנה 1043  
אל סורינאם וממנה 931-2  

אל פרגוואי וממנה 796  
אל פרו וממנה 914  

אל צ'ילה וממנה 526  

אל קולומביה וממנה 622  
בתוך אקוודור 725-6  
בתוך ארגנטינה 172  

בתוך בוליביה 260  
בתוך ברזיל 405-6  

בתוך גיאנה 764  
בתוך גיאנה הצרפתית 746  

בתוך ונצואלה 1044-5  
בתוך סורינאם 932  
בתוך פרגוואי 797  

בתוך פרו 914  
בתוך צ'ילה 526  

בתוך קולומביה 621, 623  
טיסה, כרטיסי 1061

טיסה, כרטיסים חופשיים 1060
טיפוס 1049

אֹוָטבאלֹו )אקו( 653  
ָאֶרקיָּפה )פרו( 827-8  

ּבאניֹוס )אקו( 663  
ּבארילֹוֶצ'ה )ארג( 131  

 Wayna )וואייָנה ּפיצ'ּו )פרו  
 859 Picchu

וואראס )פרו( 879  
וֹולקאן צ'ימּבֹוראסֹו )אקו(   

670 Volcán Chimborazo
לה ּפאס )בול( 181  

ֶלנסֹויס )ברז( 343  
מאניסאֶלס )קול( 585  

ֶמנדֹוָסה )ארג( 118  
ֶמריָדה )ונצ( 1002  

סּוֶאסָקה )קול( 543  
 Cerro )ֶסרֹו ָאקֹונָקגּוָאה )ארג  

122 Aconcagua
 Cerro )ֶסרֹו ֶונטאָנה )ארג  

 114 Ventana
ּפארֶקה נסיונאל ויֶסנֶטה ֶּפֶרס   

רֹוסאֶלס )צ'יל( 488
ּפארֶקה נסיונאל נאֶוול וואּפי   

)ארג( 135
ּפארֶקה נסיונאל ֶנבאדֹו טֶרס   

קרּוֶסס )צ'יל( 446
ּפארֶקה נסיונאל קֹוטֹוּפאקסי   

)אקו( 657-8
ּפּוקֹון )צ'יל( 477  

 Pico )ּפיקֹו בוליבאר )ונצ  
1005 Bolívar

קּוֶאנָקה )אקו( 671-3  
קיטו )אקו( 633-6, 637  

רֹוָרִאיָמה )ונצ( 1025  
ִריֹוָּבמָּבה )אקו( 667  
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אורוגוואי 967  
אקוודור 726  
בוליביה 261  

ברזיל 407  
גיאנה 764  

ונצואלה 1045-6  
סורינאם 932  
פרגוואי 797  

מוסיקה
אקוודור 716  

ארגנטינה 163  
בוליביה 250  

ברזיל 394  
ונצואלה 1035-6  

פסטיבלים 19, 20, 22  
פרגוואי 792  

פרו 907  
קולומביה 615  

1009-10 Mochima )מֹוצ'יָמה )ונצ
 Mucuposadas מּוקּוּפֹוסאדאס

1006
 ,245 Morales, Evo מֹוראֶלס, ֶאבֹו

248-9
 Morro )מֹורֹו ג'י סאו פאולו )ברז

344-5 de São Paulo
מזג־אוויר, ראו אקלים

מחול, ראו גם ָקּפּוֵאיָרה, שיעורי 
מחול, סלסה, סמבה, טנגו

מחול, שיעורים 
בואנוס איירס )ארג( 50  

בוגוטה )קול( 537  
מונטווידאו )אור( 937  

קאלי )קול( 592  
קורדוּבה )ארג( 87  
קיטו )אקו( 636-7  

ָקרָטֶחָנה )קול( 568  
ריו דה ז'נירו )ברז( 270  

מחלת גבהים 1069
מטבע, ראו גם תחת שמות 

המדינות
 Mitad del )מיטאד ֶדל מּונדֹו )אקו

650 Mundo
952 Minas )מינאס )אור

651-2 Mindo )מינדֹו )אקו
559 Minca )מינָקה )קול

 Misahuallí )מיסאוואִיי )אקו
686-7

 Mistral, מיסטרל, גבריאלה
445 ,443-4 Gabriela

מי שתייה 1070
)ה(מכון לאמנות בת־זמננו 

 Instituto de )איניֹוצ'ים )ברז
 Arte Contemporânea

302 Inhotim
מכונית ואופנוע 15, 1063-4

אל בוליביה וממנה 259-60  
אל ונצואלה וממנה 1044  

אל צ'ילה וממנה 526  
אל קולומביה וממנה 622-3  

בתוך אורוגוואי 967  
בתוך אקוודור 726  

בתוך ארגנטינה 172  
בתוך ברזיל 406  
בתוך גיאנה 764  

בתוך גיאנה הצרפתית 746  
בתוך ונצואלה 1045  

בתוך סורינאם 932  
בתוך פרגוואי 797  

בתוך פרו 915  
בתוך צ'ילה 527  

בתוך קולומביה 623  
מכס 1050

מכרות, סיורים )ּפֹוטֹוסי( 230
מכת־חום 1069

780 Hotel Tirol )מלון טירול )פרג
 Guerra מלחמת האוקיינוס השקט

 516 ,247 del Pacífico
מלחמת הברית המשולשת 

 Guerra de la Triple Alianza
790

מלח
סאלאר ֶדה אּויּוני )בול( 9,   

9 ,212-13
סאלאר ֶדה ָאָטקאָמה )צ'יל( 456  
ֶרֶסרָבה ָפאּוניסטיָקה ֶּפנינסּוָלה   

ואלֶדס )ארג( 143
מלריה 1067-8

ממשל ופוליטיקה, ראו גם תחת 
שמות המדינות 

 ,381-5 Manaus )ָמָנאּוס )ברז
382

 ,114-21 Mendoza )ֶמנדֹוָסה )ארג
116

389 Mendes, Chico ֶמנֶדס, שיקֹו
 Menonitas, Los ה(מנוניטים(

787 ,786
 Comunidades )מושבות )פרג  

787-8 Menonitas
מסלולים מומלצים 23-31, ראו גם 

תחת שמות המדינות

אגן האמזונס 30  
האנדים 26  

החוף האטלנטי 31  
פטגוניה 28  

מסלולים מומלצים 26
מעיינות חמים 

ָאגּוָאס קאלֶיינֶטס )פרו( 856  
אֹורּורֹו )בול( 207  

ּבאניֹוס )אקו( 661-3  
גּוָאֶלגּוָאייצ'ּו )ארג( 74  

1005 Tabay )טאּבאי )ונצ  
ֶטרמאס ֶדה ָּפָּפיאקָטה )אקו(   
650 Termas de Papallacta

1005 La Musui )ָלה מּוסּוי )ונצ  
949 Salto )סאלטֹו )אור  

סן סלבדור ֶדה חּוחּוי )ארג( 103  
סן פדרו ֶדה ָאָטקאָמה )צ'יל(   

456
עמק ִריֹו ִליּוקּוָרה )צ'יל( 480  

ּפארֶקה נסיונאל ּפּוֶייֶווה )צ'יל(   
485

ּפארֶקה נסיונאל ּפּוראֶסה )קול(   
601

ּפֹוטֹוסי )בול( 232  
צ'יבאי )פרו( 834  

ָקָחָמרָקה )פרו( 887  
ריָסָרלָדה )קול( 589  

מערות
גרּוָטה ֶדה סן פדרו )בול( 203  
קאֶברָנה ֶדה לֹוס גּוָאצ'ארֹוס   

 Caverna de los )קול(
584 Guácharos

קּוֶאָבה ֶדל גּוָאצ'ארֹו )ונצ( 1011  
מפות 1051, ראו גם תחת שמות 

המדינות
מפלים

איגּוָאסּו, מפלי )ארג( 11, 83-4,   
11

מפל ָאנֶחל )ונצ( 12, 1021-2, 12  
מפל קאֶייֶטר )גיא( 756-7  

סאלטֹו ֶדל מֹונָדאי )פרג( 782  
פֹוז' דּו איגּוָאסּו )ברז( 11, 318  

 ,999-1005 Mérida )ֶמריָדה )ונצ
1000

מרכז החלל של גיאנה )גצר( 
737 Centre Spatial Guyanais

947-8 Mercedes )ֶמרֶסֶדס )אור
998-9 Maracaibo )ָמָרקאיּבֹו )ונצ

 Faro de ָמָרקאיּבֹו, פארֹו ֶדה
 1003 Maracaibo

992-3 Maracay )ָמָרקאי )ונצ

 Lagunas )לגונס יאנגאנּוקֹו )פרו
885 Llanganuco

ָלה גּוָאחיָרה, חצי־האי )קול( 
 Peninsula de La Guajira

563-4
 La ָלה ִויֹוֶלנסָיה, מלחמת האזרחים

613 Violencia
להט"בים 20, 1050-1, ראו גם 

תחת שמות המדינות והערים 
 La Serena )ָלה ֶסֶרָנה )צ'יל

442 ,439-43
 La Paloma )ָלה ּפאלומה )אור

957
 ,178-92 La Paz )לה ּפאס )בול

186-7 ,182-3 ,179
אתרים 178-80  

בטיחות 180, 189  
בידור 187-8  

ברים ומועדונים 185-7  
הגעה ועזיבה 190-1  

טיולים מאורגנים 181  
לימודים 181  

לשכות מידע לתיירים 190  
מגורים 181-4  

מסעדות 184, 185  
פסטיבלים ואירועים מיוחדים   

181
פעילויות 181  

קניות 188  
שירותי חירום 189  

שירותים רפואיים 189-90  
תחבורה 191-2  

91-2 La Rioja )ָלה ִריֹוָחה )ארג
לוויתנים, צפייה ב

אילָיה ג'י סנטה קטרינה )ברז(   
313

ּפּוֶארטֹו לֹוֶּפס )אקו( 693  
ּפּוֶארטֹו מאדרין )ארג( 141  

ֶרֶסרָבה ָפאּוניסטיָקה ֶּפנינסּוָלה   
ואלֶדס )ארג( 143

677-8 Loja )לֹוָחה )אקו
 Loma Plata )לֹוָמה ּפלאָטה )פרג

788
817 Lunahuaná )לּוָנוואָנה )פרו
 Los Ángeles )לֹוס ָאנֶחֶלס )צ'יל

471-2
 Los )לֹוס ָאנטיגּואֹוס )ארג

146 Antiguos
1006 Los Llanos )לֹוס יאנֹוס )ונצ
243 Los Lagos )לֹוס לאגֹוס )בול

 Los )לֹוס ֶּפניֶטנֶטס )ארג

121-2 Penitentes
 ,606-10 Leticia )ֶלטיסָיה )קול

607
 ,803 ,802-17 Lima )לימה )פרו

814 ,812 ,808 ,804-5
אתרים 802-6  

בטיחות 813  
בידור 811-13  

ברים ומועדונים 811  
הגעה ועזיבה 815-16  

היסטוריה 802  
לשכות מידע לתיירים 815  

מגורים 806-9  
מסעדות 809-11  

פסטיבלים ואירועים מיוחדים   
806

פעילויות 806  
קניות 813  

שירותי חירום 813  
שירותים רפואיים 813  
תחבורה 815, 816-17  

לימודים, ראו שיעורי בישול, שיעורי 
מחול, שיעורי שפה

 Lambayeque )ָלמָּבֶייֶקה )פרו
875

342-4 Lençóis )ֶלנסֹויס )ברז
לסביות, מטיילות ראו גם להט"בים 

לשכות מידע לתיירים 1055, ראו 
גם תחת שמות המדינות והערים

759 Lethem )ֶלֶת'ם )גיא

מ
 Valle del )ָמאּוֶלה, ואלה ֶדה )צ'יל

468-9 Maule
 124 Malargüe )מאלארגּוֶאה )ארג

 Maldonado )מאלדֹונאדֹו )אור
953

742-3 Mana )מאָנה )גצר
 ,692-3 Manta )מאנָטה )אקו

694-5
 Manizales )מאניסאֶלס )קול

585-7
876-9 Máncora )מאנקֹוָרה )פרו

350-1 Maceió )מאֶסיֹו )ברז
 ,125 Mapuche מאּפּוֶצ'ה, בני

480 ,127
 703-4 Machala )מאצ'אָלה )אקו

 Machu Picchu )מאצ'ּו ּפיצ'ּו )פרו
6-7 ,858 ,864 ,857-60 ,846 ,6

688 Macas )מאקאס )אקו

 Mar del )מאר ֶדל ּפלאָטה )ארג
108-10 Plata

 Fleuve de )מארֹוני, נהר )גצר
740 Maroni

 ,926 ,740 Maroons ה(מארּונים(
 927

ְמָּבָרקאיּו, השמורה הביוספרית 
 Refugio biológico )פרג(

783 Mbaracayú
ִמבשלות־בירה

ּבלּוֶמָנאּו )ברז( 314  
ואלדיבָיה )צ'יל( 481  
סנטה ֶפה )ארג( 71  

ֶּפטרֹוּפֹוליס )ברז( 281  
מגורים 1048, ראו גם תחת שמות 

המדינות והערים
 ,577-83 Medellín )ֶמֶדִיין )קול

581 ,578
515 ,514 moai מֹוָאי

 Museo del )מוזיאון הּפיסקֹו )פרו
848 Pisco

959 Mujica, José מּוחיָקה, חֹוֶסה
249 Mojeńo מֹוֶחנֹו, בני

544 Muisca מּויסָקה, בני
 572-3 Mompós )מֹומּפֹוס )קול

690 Mompiche )מֹומּפיֶצ'ה )אקו
743 ,736 ,22 Hmong מֹונג, בני

)ה(מונדיאל, אליפות העולם 
 396 Copa Mundial בכדורגל
 Montevideo )מונטווידאו )אור

938-9 ,936-43
אתרים 936  

בידור 941  
ברים ומועדונים 941  
הגעה ועזיבה 942-3  

לימודים 937  
לשכות מידע לתיירים 942  

מגורים 937-40  
מסעדות 940-1  

פסטיבלים ואירועים מיוחדים   
937

פעילויות 936  
קניות 941-2  

שירותי חירום 942  
שירותים רפואיים 942  

תחבורה 941  
 Montecristi )מֹונֶטּכריסטי )אקו

692
 Montañita )מֹונָטנִייָטה )אקו

696-7
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 Suriname )סורינאם, נהר )סור

926-7 Rivier
סורינאם, שמורת הטבע של מרכז 

 Centraal Suriname )סור(
927 ,11 Natuurreservaat

676 Sígsig )סיגסיג )אקו
סיגרים 1010

 Ciudad )סיודד בוליבאר )ונצ
1018 ,1017-19 Bolívar

 Ciudad )סיודד גּוָאיאָנה )ונצ
1019-21 Guayana

 Ciudad )סיודד ֶדל ֶאסֶטה )פרג
781-2 del Este

 Ciudad )סיודד ֶּפרדיָדה )קול
562-3 Perdida

839 Sillustani )ִסיּוסטאני )פרו
 Sierra )סֶייָרה ֶדה ָלה ֶונטאָנה )ארג

113 de la Ventana
 Sierra de )סֶייָרה ֶדה רֹוָצ'ה )אור

957 Rocha
600-1 Silvia )סילביה )קול

875 Sipán )סיּפאן )פרו
543 Zipaquirá )סיּפאקיָרה )קול

סכנות, ראו בטיחות
סלבדור )ברז(, ראו ָסאּוָבדֹור

סלולריים, טלפונים ראו ניידים, 
טלפונים

 ,615 ,595-6 ,592 salsa סלסה
646-7 ,636-7

ֶסמאָנה סנטה )השבוע הקדוש 
 Semana )שלפני הפסחא

19 Santa
ָאיאקּוצ'ֹו )פרו( 864  

וואראס )פרו(881  
מֹומּפֹוס )קול( 572  
ּפֹוּפאיאן )קול( 598  

קיטו )אקו( 638  
 ,283-4 ,270-1 Samba סמבה

394 ,341
 Samaipata )ָסָמייּפאָטה )בול

235-6
סמים 223, 620-1, 1054

סן ָאגּוסטין ֶדה ואֶז'ה ֶפרטיל )ארג( 
 San Agustín de Valle Fértil

123
 San Agustín )סן ָאגּוסטין )קול

601 ,601-3
 San )סן איגנאסיֹו ֶדה מֹוחֹוס )בול

243 Ignacio de Moxos

 San )סן איגנאסיֹו מיני )ארג
80-1 Ignacio Miní

 San Andrés )סן אנדרס )קול
576-7

 San )סן אנטוניו ֶדה ָאֶרקֹו )ארג
64 Antonio de Areco

 San )סן ברנרדינו )פרג
774-5 Bernardino

 Sendero ֶסנֶדרֹו לּומינֹוסֹו
905 ,903 Luminoso

סנובורד 103, ראו גם סקי
 St )סן ז'ֹורז' ֶדה ל'אֹויאּפֹוק )גצר
738 Georges de l’Oyapock
122-3 San Juan )סן חואן )ארג

סן חואן ֶדה לאס גאלדֹונאס )ונצ( 
 San Juan de las Galdonas

1012-13
549-51 San Gil )סן ִחיל )קול

378-9 Santarém )ָסנטאֵריי )ברז
 Santa )סנטה אלנה ֶדה וואיֶרן )ונצ

 ,1025-7 Elena de Uairén
1026

 Santa Marta )סנטה מרתה )קול
556 ,554-7

 ,69-72 Santa Fe )סנטה ֶפה )ארג
70

סנטה ֶפה ֶדה ָאנטיֹוקָיה )קול( 
 Santa Fe de Antioquia

583-4
1009 Santa Fe )סנטה ֶפה )ונצ
 Santa Cruz )סנטה קרּוס )בול

232-5
 Santa Cruz )סנטה קרּוס )צ'יל

466-7
סנטואריו נסיונאל לגונס ֶדה ֶמִחָיה 

 Santuario Nacional )פרו(
825 Lagunas de Mejía

 Santos, Juan סנטוס, חואן מנואל
611-12 Manuel

סנטיאגו ֶדל ֶאסֶטרֹו )ארג( 
92 Santiago del Estero

 ,410-27 Santiago )סנטיאגו )צ'יל
420-1 ,412-13
אתרים 410-15  

בטיחות 425  
בידור 423-4  

ברים ומועדונים 423  
הגעה ועזיבה 426  

טיולים מאורגנים 416  
לימודים 416  

לשכות מידע לתיירים 425-6  

מגורים 416-27  
מסלולים מומלצים 411  

מסעדות 418-23  
פסטיבלים ואירועים מיוחדים   

416
פעילויות 415-16  

קניות 424-5  
שירותי חירום 425  

שירותים רפואיים 425  
תחבורה 427  

 San Cristóbal )סן ּכריסטֹוָּבל )ונצ
1006-7

114 San Luis )סן לואיס )ארג
 St )סן לוראן דּו מארוני )גצר

 ,740-2 Laurent du Maroni
741

 San )סן מרטין ֶדה לֹוס ָאנֶדס )ארג
128-9 Martín de los Andes

 San Cipriano )סן סיּפריָאנֹו )קול
593

 San )סן סלבדור ֶדה חּוחּוי )ארג
 ,103-5 Salvador de Jujuy

104
 San )סן פדרו ֶדה ָאָטקאָמה )צ'יל

 ,451-6 Pedro de Atacama
452

סנפלינג
ּבֹוניטּו )ברז( 332  

ִוָיה ֶדה ֵלייָבה )קול( 546  
ֶמריָדה )ונצ( 1001  
סן ִחיל )קול( 549  

ּפּוקֹון )צ'יל( 478  
סנפלינג ראו גם קניונינג

ספורט, ראו כדורגל, ותחת שמות 
המדינות

ספינות־נהר, שיט ב 376, 1062 
ספרדית 1076-80

ספרות 15
אורוגוואי 962  

ארגנטינה 162-3  
ברזיל 394  

ונצואלה 1035  
פרגוואי 792  

פרו 907  
צ'ילה 519  

קולומביה 615  
ספרים, ראו גם ספרות תחת 

שמות המדינות
872 Sechín )ֶסצ'ין )פרו

משאית, ראו אוטובוס
משטרה 1054

משקאות, ראו תחת שמות 
המדינות

נ
126-7 Neuquén )ֶנאּוֶקן )ארג

360-1 Natal )נאָטאּו )ברז
 ,822-5 Nazca )נאסָקה )פרו

822-3
 Nevados )ֶנבאדֹוס ֶדה ִצ'ָיאן )צ'יל

470-1 de Chillán
נהיגה, ראו מכונית, אופנוע

נחושת, מכרות 451
 Nieuw Nickerie )ניּו ניֶקרי )סור

927-8
נכים, מטיילים 1055-6, ראו גם 

תחת שמות המדינות
נמלי־תעופה 1058

437 Neruda, Pablo נרודה, פבלו
נשים מטיילות 1057, ראו גם תחת 

שמות המדינות

ס
 ,334-42 Salvador )ָסאּוָבדֹור )ברז

31 ,23 ,336
377-8 Salvaterra )ָסאּוָבֶטָרה )ברז

737 Saül )ָסאּול )גצר
 São Luís )סאו לואיס )ברז

368 ,367-70
 São Paulo )סאו פאולו )ברז

296 ,294-5 ,293-301
אתרים 293-5, 297  

בטיחות 300  
בידור 299-300  

ברים ומועדונים 298-9  
הגעה ועזיבה 300-1  

לשכות מידע לתיירים 300  
מגורים 296-7  

מסעדות 297-8  
פעילויות 293-5  

שירותי חירום 300  
שירותים רפואיים 300  

תחבורה 300, 301  
 Salar de )סאלאר ֶדה אּויּוני )בול

  9 ,212-13 ,9 Uyuni
 Salar )סאלאר ֶדה ָאָטקאָמה )צ'יל

456 de Atacama

 Salar סאלאר, טיולים מאורגנים ב
454 ,212 ,209

 ,98-102 Salta )סאלָטה )ארג
100-1

949-50 Salto )סאלטֹו )אור
 Salto Ángel )סאלטֹו ָאנֶחל )ונצ

12 ,1021-2 ,12
 Saltos )סאלטֹוס ֶדל מֹונָדאי )פרג

782 del Monday
 666 Salinas )סאלינאס )אקו

588-90 Salento )סאֶלנטֹו )קול
689-90 Same )סאֶמה )אקו

678-9 Zamora )סאמֹוָרה )אקו
575 Sapzurro )סאּפסּורֹו )קול

677 Saraguro )סאראגּורֹו )אקו
677 Saraguro סאראגּורֹו, בני

689 Súa )סּוָאה )אקו
378 Soure )סֹואּורי )ברז

543 Suesca )סּוֶאסָקה )קול
סוסים, רכיבה על

אֹוָטבאלֹו )אקו( 653  
אּוסוואָיה )ארג( 154  

אֹוסֶטל ֶאסטאנִסָיה ֶאל גאלֹוֶּפה   
)אור( 937

ֶאל ּבֹולסֹון )ארג( 135  
ּבארילֹוֶצ'ה )ארג( 131  

ג'ורג'טאון )גיא( 751  
ִוָיה ֶדה ֵליָבה )קול( 546  

וילָקָּבמָּבה )אקו( 679  
ויקּונָיה )צ'יל( 444  
טּוּפיָסה )בול( 214  

242 Trinidad )טרינידד )בול  
מאנקֹוָרה )פרו( 877  

מֹונָטנִייָטה )אקו( 696  
ֶמנדֹוָסה )ארג( 118  
ֶמריָדה )ונצ( 1002  
סאלָטה )ארג( 99  

סֶייָרה ֶדה רֹוָצ'ה )אור( 957  
סן ִחיל )קול( 549  

סן פדרו ֶדה ָאָטקאָמה )צ'יל(   
453

ּפארֶקה נסיונאל טֹוֶרס ֶדל ָּפייֶנה   
)צ'יל( 510

ּפּוֶארטֹו ואראס )צ'יל( 486  
ּפּוֶארטֹו לֹוֶּפס )אקו( 693  

ּפּוֶארטֹו מאדרין )ארג( 141  
ּפּוֶארטֹו נאטאֶלס )צ'יל( 506  
ּפּונָטה ֶדל דיָאּבלֹו )אור( 958  

ּפּוקֹון )צ'יל( 477, 479  
ּפיסקֹו ֶאלקי )צ'יל( 445  

קּוֶאנָקה )אקו( 671-3  
קולוניה ֶדל סקרמנטו )אור( 944  

קּוסקֹו )פרו( 846  
קיטו )אקו( 637  

ראָּפה נּוי )צ'יל( 514  
ִריֹוָּבמָּבה )אקו( 667  

224 ,223-8 Sucre )סּוקֶרה )בול
202-4 Sorata )סֹוראָטה )בול

 ,917-32 ,35 Suriname סורינאם
919

אוכל 918, 931  
איכות הסביבה 929  

אקלים 917  
אתרי אינטרנט מועילים 918  

בריאות 930  
גישה לאינטרנט 930  

דת 929  
הגעה ועזיבה 918, 931-2  

היסטוריה 929  
ויזות 918, 931  

חגים 931  
חופשות 931  
חיות־בר 929  

חשמל 930  
טלפון 931  

כלכלה 928-9  
כסף 924, 925  

מגורים 930  
מוקדי עניין עיקריים 919  

מטבע 918  
ממשל ופוליטיקה 928-9  

מסלולים מומלצים 918  
מתי לנסוע 917  

נשים מטיילות 931  
ספרים 930  

עם ואוכלוסייה 929  
פעילויות 930  

קונסוליות 930  
שגרירויות 930  

שעון 918  
שעות פתיחה 930  

שערי חליפין 918  
שפה 930-1  

תחבורה 932  
תכנון הטיול 917-18  

תקציב 918  
תרבות 929  
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סקי 1049, ראו גם סנובורד 
אּוסוואָיה )ארג( 154  

ּבארילֹוֶצ'ה )ארג( 131  
לאס ֶלניאס )ארג( 124  

לֹוס ֶּפניֶטנֶטס )ארג( 121  
סן מרטין ֶדה לֹוס ָאנֶדס )ארג(   

128
סנטיאגו )צ'יל( 416  

ּפארֶקה נסיונאל ִוָיאריָקה )צ'יל(   
481

ּפארֶקה נסיונאל ויֶסנֶטה ֶּפֶרס   
רֹוסאֶלס )צ'יל( 488

ּפארֶקה נסיונאל נאֶוול וואּפי   
)ארג( 135

ּפארֶקה נסיונאל ּפּוֶייֶווה )צ'יל(   
485

צ'ילה 428  
 Saqsaywamán )ָסקָסיוואָמן )פרו

852
 Cerro )ֶסרֹו ֶדה מֹונֶסראֶטה )קול

533 de Monserrate
סרטים

אורוגוואי 962  
ארגנטינה 163  

ברזיל 393-4  
ונצואלה 1035  
פסטיבלים 22  

צ'ילה 519  

ע
עבודה 1057, ראו גם תחת שמות 

המדינות 
עלויות ראו תקציב 

עם ואוכלוסייה, ראו גם תחת 
שמות המדינות

עמידה על המקח 1052
 Valle )ה(עמק הקדוש )פרו(

Sagrado 852-5, 854-5, ראו 
גם קּוסקֹו

עצלן, בעל חיים 736
עקיצות חרקים 1069-70 

עתיקות, ראו אתרים ארכיאולוגיים, 
אתרי אינקה

פ
פאֶבלאס, שכונות הפחונים 

271 favelas
561-2 Palomino )ּפאלֹומינֹו )קול

ּפאמּפאס, טיולים מאורגנים ב 
242 ,237 Pampas

 Pan de )ּפאן ֶדה ָאסּוָּכר )אור
952 Azúcar

73-4 Paraná )ּפאראָנה )ארג
291-3 Paraty )ּפאראצ'י )ברז
 Faro de פארֹו ֶדה ָמָרקאיּבֹו

1003 Maracaibo
 Parque )ּפארֶקה ָמָננטיָאל )פרג

780 Manantial
ּפארֶקה נסיונאו ג'י ָאָּפראדֹוס ָדה 
 Parque Nacional )ֶסָרה )ברז

317 de Aparados da Serra
ּפארֶקה נסיונאו ָדה ֶסָרה דֹוס 

 Parque )אֹורָגאֹוס )ברז
 Nacional da Serra dos

287 Órgãos
ּפארֶקה נסיונאו ָדה שאּפאָדה דֹוס 

 Parque )גיָמראֵייס )ברז
 Nacional da Chapada dos

330-1 Guimarães
ּפארֶקה נסיונאו ָדה שאּפאָדה דֹוס 

 Parque )ֶוָאֵדיירֹוס )ברז
 Nacional da Chapada dos

326 Veadeiros
ּפארֶקה נסיונאו דֹוס ֶלנסֹויס 
 Parque )ָמָרנֶיינֶסס )ברז
 Nacional dos Lençóis

370-1 Maranhenses
ּפארֶקה נסיונאו מאריניּו ג'י פרננדּו 

 Parque )ג'י נֹורֹונָיה )ברז
 Nacional Marinho de

355 Fernando de Noronha
ּפארֶקה נסיונאל ֶא ָאֶרָאה ֶדה אּוסֹו 

מּולטיּפֶלה ָאמּבֹורֹו )בול( 
 Parque Nacional e Área de

236 Uso Mútiple Amboró
ּפארֶקה נסיונאל איגּוָאסּו )ארג( 
 Parque Nacional Iguazú

11 ,83-4
ּפארֶקה נסיונאל ֶאל ָאביָלה )ונצ( 

 Parque Nacional El Ávila
988-9

ּפארֶקה נסיונאל ָאָמקאיקּו )קול( 
 Parque Nacional Amacayacu

610
ּפארֶקה נסיונאל אנרי ּפיטֶייר )ונצ( 

 Parque Nacional Henri
993-4 Pittier

ּפארֶקה נסיונאל ברנרדו או'היגינס 
 Parque Nacional )צ'יל(

511 Bernardo O’Higgins
ּפארֶקה נסיונאל ֶדל צ'יָקמֹוָצ'ה 

 Parque Nacional del )קול(
552 Chicamocha

ּפארֶקה נסיונאל ֶדל קפה )קול( 
 Parque Nacional del Café

588
ּפארֶקה נסיונאל ָווסָקראן )פרו( 

 Parque Nacional Huascarán
26 ,884

ּפארֶקה נסיונאל ֶוורֶקֶווה )צ'יל( 
 Parque Nacional

480-1 Huerquehue
ּפארֶקה נסיונאל ִוָיאריָקה )צ'יל( 
 Parque Nacional Villarrica

481
ּפארֶקה נסיונאל ויֶסנֶטה ֶּפֶרס 

 Parque )רֹוסאֶלס )צ'יל
 Nacional Vicente Peréz

488 Rosales
ּפארֶקה נסיונאל טֹוֶרס ֶדל ָּפייֶנה 

 Parque Nacional )צ'יל(
 ,508-12 ,10 Torres del Paine

10 ,510
ּפארֶקה נסיונאל טֶייָרה ֶדל פּוֶאגֹו 

 Parque Nacional Tierra )ארג(
159 del Fuego

ּפארֶקה נסיונאל יאסּוני )אקו( 
683 Parque Nacional Yasuní

ּפארֶקה נסיונאל ָלאּוָקה )צ'יל( 
465 Parque Nacional Lauca

ּפארֶקה נסיונאל לאנין )ארג( 
 Parque Nacional Lanín

28 ,127-8
ּפארֶקה נסיונאל לגונה ֶדל לאָחה 

 Parque Nacional )צ'יל(
472 Laguna del Laja

ּפארֶקה נסיונאל לֹוס ָאֶלרֶסס 
 Parque Nacional Los )ארג(

138 Alerces
ּפארֶקה נסיונאל לֹוס גָלסָיאֶרס 

 Parque Nacional Los )ארג(
18 ,151-2 Glaciares

ּפארֶקה נסיונאל מאדידי )בול( 
 Parque Nacional Madidi

241-2
ּפארֶקה נסיונאל מאנּו )פרו( 
 Parque Nacional Manu

895-6

ּפארֶקה נסיונאל מאצ'אִלָיה )אקו( 
 Parque Nacional Machalilla

693
ּפארֶקה נסיונאל מֹוצ'יָמה )ונצ( 

 Parque Nacional Mochima
1008-10

ּפארֶקה נסיונאל מֹורֹוקֹוי )ונצ( 
 Parque Nacional Morrocoy

994-5
ּפארֶקה נסיונאל נאֶוולּבּוָטה )צ'יל( 

 Parque Nacional
472 Nahuelbuta

ּפארֶקה נסיונאל נאֶוול וואּפי )ארג( 
 Parque Nacional Nahuel

134-5 Huapi
ּפארֶקה נסיונאל ֶנבאדֹו טֶרס 

 Parque )קרּוֶסס )צ'יל
 Nacional Nevado Tres

446 Cruces
ּפארֶקה נסיונאל נֹוֶאל ֶקמּפף 

 Parque )ֶמרקאדֹו )בול
 Nacional Noel Kempff

237 Mercado
ּפארֶקה נסיונאל נטורל ֶאל קֹוקּוי 

 Parque Nacional )קול(
548-9 Natural El Cocuy

ּפארֶקה נסיונאל נטורל טאירֹוָנה 
 Parque Nacional )קול(

 ,560-1 Natural Tayrona
560-1

ּפארֶקה נסיונאל נטורל לֹוס 
 Parque )ֶנבאדֹוס )קול

 Nacional Natural Los
588 Nevados

ּפארֶקה נסיונאל סנטה ֶטֶרָסה 
 Parque Nacional Santa )אור(

958 Teresa
ּפארֶקה נסיונאל סנטואריו ֶדה 

 Parque )איגּוָאֶקה )קול
 Nacional Santuario de

548 Iguaque
ּפארֶקה נסיונאל סן ָרפאל )פרג( 

 Parque Nacional San Rafael
780-1

ּפארֶקה נסיונאל ֶסרֹו קֹוָרה )פרג( 
 Parque Nacional Cerro Corá

785
ּפארֶקה נסיונאל ּפאן ֶדה ָאסּוָּכר 
 Parque Nacional Pan )צ'יל(

447-8 de Azúcar

ּפארֶקה נסיונאל ּפֹודֹוקארּפּוס 
 Parque Nacional )אקו(

679 Podocarpus
ּפארֶקה נסיונאל ּפּוֶייֶווה )צ'יל( 

 Parque Nacional Puyehue
484-5

ּפארֶקה נסיונאל ּפּוראֶסה )קול( 
601 Parque Nacional Puracé

ּפארֶקה נסיונאל צ'ילֹוֶאה )צ'יל( 
 Parque Nacional Chiloé

495-6
ּפארֶקה נסיונאל ֶקאּולאט )צ'יל( 
 Parque Nacional Queulat

499
ּפארֶקה נסיונאל קאחאס )אקו( 

677 Parque Nacional Cajas
ּפארֶקה נסיונאל קֹוטֹוּפאקסי )אקו( 

 Parque Nacional Cotopaxi
657-8

ּפארֶקה נסיונאל קֹונִגִייאֹו )צ'יל( 
 Parque Nacional Conguillío

476
ּפארֶקה נסיונאל ָקָנִאיָמה )ונצ( 

 Parque Nacional Canaima
1023 ,1022-4

ּפארֶקה נסיונאל ראָּפה נּוי )צ'יל( 
 Parque Nacional Rapa Nui

515
 Parque )ּפארֶקה ּפּומאלין )צ'יל

496 Pumalín
ּפארֶקה ּפֹור ָלה ּפאס )צ'יל( 

415 Parque por la Paz
ּפארֶקה פרובינסיאל 

 Parque )איסצ'יגּוָאָלסטֹו )ארג
 Provincial Ischigualasto

123-4
ּפארֶקה פרובינסיאל ָאקֹונָקגּוָאה 

 Parque Provincial )ארג(
122 Aconcagua

פארקים לאומיים ושמורות טבע, 
ראו גם תחת שמות הפארקים 

והשמורות
אקוודור 718-19  

ארגנטינה 69, 118, 165  
בוליביה 252  

ברזיל 397  
ונצואלה 1037  

פרגוואי 788-9, 793  
פרו 908  

צ'ילה 521-2  
קולומביה 617  

 Puente )ּפּוֶאנֶטה ֶדל אינקה )ארג
122 del Inca

 Puerto )ּפּוֶארטֹו ָאיאקּוצ'ֹו )ונצ
1029 ,1028-31 Ayacucho

 Puerto )ּפּוֶארטֹו איגּוָאסּו )ארג
82 ,81-3 Iguazú

 Puerto )ּפּוֶארטֹו ָאיֹוָרה )אקו
709-10 Ayora

ּפּוֶארטֹו ּבאֶקריסֹו מֹוֶרנֹו )אקו( 
 Puerto Baquerizo Moreno

711
 Puerto )ּפּוֶארטֹו ואראס )צ'יל

486 ,485-7 Varas
 Puerto La )ּפּוֶארטֹו ָלה קרּוס )ונצ

1008 Cruz
 Puerto )ּפּוֶארטֹו לֹוֶּפס )אקו

693-6 López
 Puerto )ּפּוֶארטֹו מאדרין )ארג

142 ,141-3 Madryn
 Puerto )ּפּוֶארטֹו מאלדֹונאדֹו )פרו

894 ,893-5 Maldonado
 Puerto )ּפּוֶארטֹו מֹונט )צ'יל

490 ,489-91 Montt
 Puerto )ּפּוֶארטֹו נאטאֶלס )צ'יל

506 ,505-8 Natales
 Puerto )ּפּוֶארטֹו נאריניֹו )קול

611 Nariño
 Puerto )ּפּוֶארטֹו ּפּויּווואּפי )צ'יל

498-9 Puyuhuapi
 Puerto )ּפּוֶארטֹו קולומביה )ונצ

993-4 Colombia
 Foz do )פֹוז דּו איגּוָאסּו )ברז

11 ,319 ,318-21 ,11 Iguaçu
229 ,228-32 Potosí )ּפֹוטֹוסי )בול

498 Futaleufú )פּוָטֶלאּופּו )צ'יל
464-5 Putre )ּפּוטֶרה )צ'יל

687-8 Puyo )ּפּויֹו )אקו
769 Pombero )ּפֹומֶּברֹו )פרג
837 ,835-8 Puno )ּפּונֹו )פרו
 Punta )ּפּונָטה ָאֶרנאס )צ'יל

503 ,502-5 Arenas
 Punta )ּפונָטה ּבאֶז'ָנה )אור

954 Ballena
 Punta )ּפּונָטה גאִיינאס )קול

564 Gallinas
 Punta del )ּפּונָטה ֶדל ֶאסֶטה )אור

956 ,954-6 Este
 Punta )ּפּונָטה ֶדל דיָאּבלֹו )אור

957-8 del Diablo
79-80 Posadas )ּפֹוסאדאס )ארג
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 Popayán )ּפֹוּפאיאן )קול

598 ,597-600
331 Poconé )ּפֹוקֹוֶנה )ברז

478 ,477-80 Pucón )ּפּוקֹון )צ'יל
896-7 Pucallpa )ּפּוָקייָּפה )פרו

 Guerra de las פֹוקלנד, מלחמת
161 Malvinas

 Pukapukara )ּפּוָקּפּוקאָרה )פרו
852

512-13 Porvenir )ּפֹורֶבניר )צ'יל
 Fortaleza )פֹורטאֶלָזה )ברז

364-5 ,362-4
 Porto Alegre )ּפֹורטּו ָאֶלגרי )ברז

316 ,315-18
פורטוגלית 400, 1071-5 

português
 Porto Velho )ּפֹורטּו ֶוליּו )ברז

388
 Porto )ּפֹורטּו ָמָרבילָיה )ברז

270 Maravilha
 Porto Seguro )ּפֹורטּו ֶסגּורֹו )ברז

347-8
 Fortín )פֹורטין ּבֹוֶקרֹון )פרג

788 Boquerón
 Fortín )פֹורטין טולדו )פרג

788 Toledo
 Porlamar )ּפֹורלאמאר )ונצ

1013-15
79 Formosa )פֹורמֹוָסה )ארג

Patagonia פטגוניה
ארגנטינה 138-52, 139  

מסלולים מומלצים 28  
צ'ילה 496-512, 497  

281 Petrópolis )ֶּפטרֹוּפֹוליס )ברז
1028 Piaroa ִּפיָארֹוָאה, בני

876 Piura )ּפיּוָרה )פרו
948-9 Paysandú )ָּפייסאנדּו )אור

פֶייסָטה ֶדה ָלה וירֶחן ֶדה ָלה 
 Fiesta de la Virgen קאנֶדָלרָיה

836 ,19 de la Candelaria
775 Pilar )ּפילאר )פרג

787-8 Filadelfia )פילדלפיה )פרג
111-12 Pinamar )ּפינאמאר )ארג

 Pinochet, פינושה, אוגוסטו
517 Augusto

852-3 Pisac )ּפיסאק )פרו
פיסול

אורוגוואי 955  
ברזיל 306  

ונצואלה 1036  
קולומביה 616  

848 ,445 ,444 Pisco ּפיסקֹו
 Pisco Elqui )ּפיסקֹו ֶאלקי )צ'יל

445
817-19 Pisco )ּפיסקֹו )פרו

 Pizza פיצה ָּפאּוליסָטָנה
298 Paulistana

467 Pichilemu )ּפיצ'יֶלמּו )צ'יל
 Fitz Roy, )פיץ רֹוי, ֶסרֹו )ארג

29 ,2-3 ,146 Cerro
 Piriápolis )ּפיריָאּפֹוליס )אור

 951-2
775 Piribebuy )ּפיריֶּבּבּוי )פרג
 Pirenópolis )ּפיֶרנֹוּפֹוליס )ברז

326
 Playa )ּפלאָיה בלנקה )קול

571 Blanca
 Playa )ּפלאָיה ֶמדיָנה )ונצ

1012 Medina
 Playa Pui )ּפלאָיה ּפּואי ּפּוי )ונצ

1012 Puy
 Playa )ּפלאָיה קולורדה )ונצ

1009 Colorada
 Playa )ּפלאָיה ֶקֶרּפאֶרה )ונצ

1012 Querepare
פלֹוריָאנֹוּפֹוליס )ברז( 

314-15 Florianópolis
פלֹוֶרסָטה נאסיונאו דּו טאּפאז'ֹוס 
 Floresta Nacional do )ברז(

 379-80 Tapajós
1024 Pemón ֶּפמֹון, בני

350 Penedo )ֶּפֶנדּו )ברז
 Pantanal, El ָּפנָטָנאּו/ָּפנָטנאל, ֶאל

ברזיל 326-9, 330, 327  
פרגוואי 785-6  

692 Panama hats פנמה, כובעים
 Isla de Pascua )פסחא, האי )צ'יל

513 ,513-15
)ה(פסטיבל הבינלאומי למחול 

 Festival y Mundial de Baile
51 ,21

 Festival del פסטיבל החמור
573 Burro

פסטיבלים 18, 19-22, ראו גם 
תחת שמות הערים והפסטיבלים 

עצמם 
פעילויות 17, 1048-50, ראו גם 
תחת שמות הפעילויות ותחת 

שמות המדינות
807 Pachacamac )ָּפָצ'ָקָמק )פרו

 Paraíba, )ָּפָרִאיָּבה, חוף )ברז
359 costa

 Praia da )ּפראָיה ָדה ּפיָּפה )ברז
358-60 Pipa

 ,765-97 ,34 Paraguay פרגוואי
767

אוכל 766, 792, 794  
איכות הסביבה 792-3  

אמנויות 792  
אקלים 765  

אתרי אינטרנט מועילים 766  
בטיחות 795  
בריאות 794  

בתי־שימוש 795  
גישה לאינטרנט 794  

דואר 795  
דת 791-2  

הגעה ועזיבה 766, 796  
היסטוריה 789-91  

התנדבות 796  
ויזות 766, 796  

חגים 795  
חופשות 795  

חיות־בר 792-3  
חשמל 794  

טיולים מאורגנים 797  
טלפון 795  

כלכלה 789  
כסף 794-5  

להט"בים 794  
לשכות מידע לתיירים 796  

מגורים 793  
מוקדי עניין עיקריים 767  

מטבע 766  
ממשל ופוליטיקה 789   
מסלולים מומלצים 766  

מפות 794  
מתי לנסוע 765  

נשים מטיילות 796  
ספורט 792  
ספרים 793  

עם ואוכלוסייה 791-2  
קונסוליות 794  
שגרירויות 794  

שעון 766  
שעות פתיחה 794  
שערי חליפין 766  

תחבורה 796  
תכנון הטיול 765-6   

תקציב 766  
תרבות 791-2  
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800-1 ,798-916 ,34 Peru פרו
אוכל 799, 906, 911  

איכות הסביבה 907-9  
אמנויות 907  

אקלים 798  
אתרי אינטרנט מועילים 799  

בטיחות 873, 912  
בתי־שימוש 913  

גישה לאינטרנט 911  
דואר 912  

דת 906  
הגעה ועזיבה 799, 914  

היסטוריה 903-5  
התנדבות 913-14  

ויזות 799, 913  
חגים 912  

חופשות 912  
חוק ומשפט 911  

חיות־בר 908  
חשמל 910  

טיולים מאורגנים 916  
טלפון 912-13  

כלכלה 903  
כסף 911-12  

להט"בים 910-11  
לשכות מידע לתיירים 913  

מגורים 909  
מוקדי עניין עיקריים 800-1  

מטבע 799  
מטיילים נכים 913  

ממשל ופוליטיקה 903   
מסלולים מומלצים 799  

מפות 911  
משקאות 906  

מתי לנסוע 798  
נשים מטיילות 914  

ספורט 906-7  
עבודה 914  

עם ואוכלוסייה 905  
פעילויות 909-10  

קונסוליות 910  
שגרירויות 910  

שעון 799  
שעות פתיחה 910  
שערי חליפין 799  
תחבורה 914-16  

תכנון הטיול 798-9   
תקציב 799  

תרבות 905-6  

 Providencia )ּפרֹוביֶדנסָיה )קול
576-7

485 Frutillar )ְפרּוִטָיאר )צ'יל
 Perón, Juan y פרון, חואן ואוויטה

160-1 ,47-50 Evita
 Fray Bentos )פָריי ֶּבנטֹוס )אור

947
588 Pereira )ֶּפֵרייָרה )קול

 Paramaribo )ָּפָרָמריּבֹו )סור
922-3 ,920-5

אתרים 920  
בטיחות 924  

בידור 924  
ברים ומועדונים 924  
הגעה ועזיבה 924-5  

טיולים מאורגנים 920-1  
לשכות מידע לתיירים 924  

מגורים 921-2  
מסעדות 922-3  

פעילויות 920  
שירותים רפואיים 924  

תחבורה 925  
310 Paranaguá )ָּפָרנאגּוָאה )ברז

 875 Ferreñafe )ֶפֶרנָיאֶפה )פרו
 Franco, Federico פרנקו, פדריקו

789
739 Papillon פרפר, הספר

819 Paracas ָּפָרקאס, בני

צ
 Chavín )צ'אבין ֶדה וואנטאר )פרו

886 de Huántar
 Chávez, Hugo צ'אֶבס, הוגו

1033 ,1031
 Mal de Chagas צ'אגאס, מחלת

1068-9
872 Chan Chan )צ'אן צ'אן )פרו

786-9 Chaco, El )צ'אקֹו, ֶאל )פרג
צ'אקֹו, הלגונות של מרכז )פרג( 

788 Chaco Central, lagunas
 Guerra del ה(צ'אקֹו, מלחמות(

790 ,788 ,247 Chaco
צבא 1054

)ה(צבא המהפכני של קולומביה 
614-15 ,613 ,611-12 FARC

 ,90 Che Guevara צ'ה גווארה
451

 Che )צ'ה גווארה, מסלול )בול
235 Guevara trail

958-9 Chuy )צ'ּוי )אור

202 Chulumani )צ'ּולּומאני )בול
צ'ּוקיָקָמָטה )צ'יל( 

451 Chuquicamata
676 Chordeleg )צ'ֹורֶדֶלג )אקו

469-70 Chillán )ִצ'ָיאן )צ'יל
833-4 Chivay )צ'יבאי )פרו

587 chiva צ'יבה
ציורי־קיר 434

ציור
אקוודור 660, 717  

הציורים בכפר טיגּוָאה 660  
ונצואלה 1036  

פרו 907  
ציורי־הקיר בוואלָּפָרִאיסֹו )צ'יל(   

434
קולומביה 616  

 ,410 ,408-527 ,33 Chile צ'ילה
466 ,450 ,440

אוכל 409, 519-20, 524  
איכות הסביבה 520-2  

אמנויות 434, 519  
אקלים 408  

אתרי אינטרנט מועילים 409  
בטיחות 435, 525  

ביטוח 523  
בריאות 523  

בתי־שימוש 525  
גישה לאינטרנט 523  

דואר 524  
דת 519  

הגעה ועזיבה 409, 526  
היסטוריה 516-18  

התנדבות 525  
ויזות 409, 525  

חגים 524-5  
חופשות 524-5  

חוק ומשפט 523  
חיות־בר 521  

חשמל 522  
טיולים מאורגנים 527  

טלפון 525  
כלכלה 515-16  

כסף 524  
להט"בים 523  

לשכות מידע לתיירים 525  
מגורים 522, 523  

מוקדי עניין עיקריים 410  
מטבע 409  

ממשל ופוליטיקה 515-16   
מסלולים מומלצים 409  
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קאֶרֶטָרה ָאּוסטראל )צ'יל( 
497 ,496 Carretera Austral

756 Carib קאריּב, בני
 Cabanaconde )ָקָּבָנקֹונֶדה )פרו

835
ֶקּבראָדה ֶדה אּוָמוואָקה )ארג( 

 Quebrada de Humahuaca
105-8

ֶקּבראָדה ֶדה ָקָפז'אֶטה )ארג( 
97 Quebrada de Cafayate
 Fiebre amarilla קדחת צהובה

1068
 Cueva )קּוֶאָבה ֶדל גּוָאצ'ארֹו )ונצ

1011 del Guácharo
 ,671-6 Cuenca )קּוֶאנָקה )אקו

672-3
 Líneas de )קווי נאסָקה )פרו

824 ,823 ,822 Nazca
891 Kuélap )קֶוולאּפ )פרו

839 Cutimbo )קּוטימּבֹו )פרו
329-30 Cuiabá )קּוָיאָּבה )ברז

 Coyhaique )קֹוָיִאיֶקה )צ'יל
499-501

 Colakreek )קולה קריק )סור
925-6

קולוניה ֶדל סקרמנטו )אור( 
 ,10 Colonia del Sacramento

10 ,944-5 ,943-6
 ,33 Colombia קולומביה

530-1 ,528-623
אוכל 529, 551, 616, 619  

איכות הסביבה 616-17  
אמנויות 615-16  

אקלים 528  
אתרי אינטרנט מועילים 529  

בטיחות 620-1  
בריאות 618  

בתי־שימוש 621  
גישה לאינטרנט 618-19  

דואר 620  
דת 615  

הגעה ועזיבה 529, 622-3  
היסטוריה 612-15  

התנדבות 622  
ויזות 529, 621-2  

חגים 620  
חופשות 620  

חוק ומשפט 619  
חיות־בר 617  

חשמל 618  
טיולים מאורגנים 623  

טלפון 621  
כלכלה 611-12  

כסף 619  
להט"בים 618  

לשכות מידע לתיירים 621  
מגורים 617  

מוקדי עניין עיקריים 530-1  
מטבע 529  

ממשל ופוליטיקה 611-12   
מסלולים מומלצים 529  

מפות 619  
מתי לנסוע 528   

נשים מטיילות 622  
ספורט 616  
עבודה 622  

עם ואוכלוסייה 615  
פעילויות 618  

קונסוליות 618  
שגרירויות 618  

שעון 529  
שעות פתיחה 618  
שערי חליפין 529  

שפה 619  
תחבורה 623  

תכנון הטיול 528-9   
תקציב 529  
תרבות 615  

קולנוע, ראו סרטים
 Valle de )קֹולצ'אגּוָאה, עמק )צ'יל

466-7 Colchaguay
1010-11 Cumaná )קּומאָנה )ונצ

קֹוֶמֵבייֶנה, נהר )סור( 
925  Commewijne Rivier

קומודורו ריָבדאבָיה )ארג( 
 145 Comodoro Rivadavia

306 Congonhas )קֹונגֹוניָאס )ברז
קונסוליות 1050, ראו גם תחת 

שמות המדינות
 Concepción )קֹונֶסּפסיֹון )פרג

784-5
 Concepción )קֹונֶסּפסיֹון )צ'יל

471
קֹונקיסָטדֹוֶרס, כובשי־הארצות 

conquistadores
אקוודור 714  
בוליביה 246  

ונצואלה 1031  
פרו 903-4  
צ'ילה 516  

קולומביה 612  

562 Costeño )קֹוסֶטניֹו )קול
 ,841-52 Cuzco )קּוסקֹו )פרו
842-3, 25, ראו גם העמק 

הקדוש 
אתרים 841-5  

בטיחות 849  
בידור 849  

ברים ומועדונים 849  
הגעה ועזיבה 850-1  

היסטוריה 841  
טיולים מאורגנים 846  

לימודים 846  
לשכות מידע לתיירים 850  

מגורים 847  
מסעדות 848  

פסטיבלים ואירועים מיוחדים   
846-7

פעילויות 845-6  
קניות 849  

שירותי חירום 849  
שירותים רפואיים 849  

תחבורה 851  
88 Cosquín )קֹוסקין )ארג

446-7 Copiapó )קֹוִּפיָאּפֹו )צ'יל
קֹוֶּפנאֶמה, שמורת הטבע )סור( 

 Coppename
928 Natuurreservaat

 Copacabana )קופקבנה )בול
194 ,193-7

 Praia de )קופקבנה, חוף )ברז
266-7 Copacabana

 Valle )קֹוצ'אמֹו, עמק )צ'יל
489 Cochamó

 Cochabamba )קֹוָצ'ָּבמָּבה )בול
220 ,218-22

681-2 Coca )קֹוָקה )אקו
223 coca )קֹוָקה )צמח

 Correa, Rafael קֹוֶרָאה, ָרפאל
715 ,712-13

480 Curarrehue )קּוראֶרֶווה )צ'יל
 ,84-9 Córdoba )קורדוּבה )ארג

86
 Cordilleras, Las קֹורִדֶייראס, לאס

בוליביה 199-204  
פרו 879-86  

קֹורדֶייָרה ָוואיוואש )פרו( 
886 Cordillera Huayhuash
200-2 Coroico )קֹורֹואיקֹו )בול

737-9 Kourou )קּורּו )גצר
995-7 Coro )קֹורֹו )ונצ

334 Corumbá )קֹורּומָּבה )ברז

צ'ילה, המשך
מפות 524  

משקאות 520  
מתי לנסוע 408   

נשים מטיילות 526  
ספורט 520  

עם ואוכלוסייה 518  
פעילויות 522  

קונסוליות 522-3  
שגרירויות 522-3  

שעון 409, 525  
שעות פתיחה 522  
שערי חליפין 409  

שפה 425  
תחבורה 526-7  

תכנון הטיול 408-9   
תקציב 409  

תרבות 518-19  
 Chile Chico )צ'ילה צ'יקֹו )צ'יל

501-2
 ,491-6 Chiloé )צ'ילֹוֶאה )צ'יל

492
צילום 1053

בוליביה 256  
249 Chipaya צ'יּפאָיה, בני

775 chipa צ'יָּפה
ציפורים, תחרות בשירת )סור( 

920 Surinaamse Zangvogel
 Chichiriviche )צ'יצ'יריביֶצ'ה )ונצ

995
249 Chiquitano צ'יקיטאנֹו, בני
874-5 Chiclayo )צ'יקלאיֹו )פרו
 Tiradentes )צ'יָרֶדנצ'יס )ברז

306-7
צלילה 1049, ראו גם שנירקול

אילָיה ג'י סנטה קטרינה )ברז(   
313

ָארצ'יּפֶיילאגֹו לֹוס רֹוֶקס )ונצ(   
989-90

בטיחות 558  
ָטָגנָגה )קול( 558  

טּוָקקאס )ונצ( 995   
מאר ֶדל ּפלאָטה )ארג( 108  

מֹוצ'יָמה )ונצ( 1010  
סן אנדרס )קול( 576  

ּפארֶקה נאסיונאו מאריניּו ג'י   
פרננדּו ג'י נֹורֹונָיה )ברז( 355

ּפּוֶארטֹו ָאיֹוָרה )אקו( 709  
ּפּוֶארטֹו ּבאֶקריסֹו מֹוֶרנֹו )אקו(   

711

ּפּוֶארטֹו לֹוֶּפס )אקו( 693  
ּפּוֶארטֹו מאדרין )ארג( 141  

פרובידנסיה )קול( 577  
ָקּפּורגאָנה )קול( 574  

ָקרָטֶחָנה )קול( 568  
ראָּפה נּוי )צ'יל( 514  

צניחה חופשית 61, 67, 87, 111
צפרות

איסלאס ּבאֶייסטאס )פרו(   
817-18

איסלה איסאֶּבָלה )אקו( 712  
ֶאל ָּפנָטָנאּו )ברז( 328, 330  

ֶאל צ'אקֹו )פרג( 786, 788  
ָּבִאָיה ֶדה קאראֶקס )אקו( 691  

ּבֹוניטּו )ברז( 332  
השמורה הביוספרית ְמָּבָרקאיּו   

)פרג( 783
ואֶייה ֶדה קֹוקֹוָרה )קול( 591  

ִוָיה ֶדה ֵלייָבה )קול( 546  
מינדֹו )אקו( 651-2  
מינָקה )קול( 559  

מיסאוואִיי )אקו( 686  
מלון טירול )פרג( 780  

ֶמריָדה )ונצ( 1002  
סנטה אלנה ֶדה וואיֶרן )ונצ(   

1027
סנטה קרּוס )בול( 233  

סנטואריו נסיונאל לגונס ֶדה   
ֶמִחָיה )פרו( 825

ּפארֶקה נסיונאל אנרי ּפיטֶייר   
)ונצ( 993

ּפארֶקה נסיונאל טֹוֶרס ֶדל ָּפייֶנה   
)צ'יל( 509

ּפארֶקה נסיונאל ָלאּוָקה )צ'יל(   
465

ּפארֶקה נסיונאל מאדידי )בול(   
241

ּפארֶקה נסיונאל סן ָרפאל )פרג(   
780-1

פֹוז דּו איגּוָאסּו )ברז( 318  
קרקאס )ונצ( 975  

ֶרֶסרָבה פרובינסיאל ֶאסֶטרֹוס ֶדל   
איֶּבָרה )ארג( 75

ֶרֶסרָבה פרובינסיאל ּפּונָטה   
טֹומּבֹו )ארג( 145

שמורת הטבע קֹוֶּפנאֶמה )סור(   
928

 Chachapoyas )ָצ'ָצ'ּפֹויאס )פרו
890-1

ק
 Kabalebo )קאּבאֶלּבֹו, נהר )סור

927 Rivier
 Cabo de )קאּבֹו ֶדה ָלה ֶוָלה )קול

563-4 la Vela
 Cajón del )קאחֹון ֶדל מאיּפֹו )צ'יל

429 Maipo
קאֶייֶטר, הפארק הלאומי )גיא( 

756-7 Kaieteur National Park
 Kaieteur Falls )קאֶייֶטר, מפל )גיא

756-7
 ,731-5 Cayenne )קאֶיין )גצר

732-3
אתרים 731  

בטיחות 734  
בידור 734  

ברים ומועדונים 734  
הגעה ועזיבה 735  

טיולים מאורגנים 731  
לשכות מידע לתיירים 735  

מגורים 733  
מסעדות 733-4  

פסטיבלים ואירועים מיוחדים   
731

קניות 734  
שירותי חירום 734  

שירותים רפואיים 734  
תחבורה 734, 735  

449 Calama )קאלאָמה )צ'יל
594 ,592-6 Cali )קאלי )קול

קאמינֹו ֶדה לאס יּונגאס )בול( 
 189 Camino de las Yungas

 Campo )קאמּפּו גראנג'י )ברז
331-2 Grande

690-1 Canoa )קאנֹוָאה )אקו
 Canoa )קאנֹוָאה ֶקּבראָדה )ברז

361-2 Quebrada
קאנו ראו גם קיאק

אּוסוואָיה )ארג( 154  
ִוֶיידָמה )ארג( 140  

242 Trinidad )טרינידד )בול  
ָיריָנקֹוָצ'ה )פרו( 897-8   

מאקאס )אקו( 688  
 Rio )ִריּו סֹולימֹוֶאס )ברז  

 30 ,381 Solimões
97-8 Cachi )קאצ'י )ארג

775 Caacupé )קאקּוֶּפה )פרג
872 Caral )קאראל )פרו

885-6 Caraz )קאראס )פרו
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בידור 282-4  
ברים ומועדונים 281-2  

הגעה ועזיבה 286  
טיולים מאורגנים 270  

להט"בים 283  
לשכות מידע לתיירים 286  

מגורים 271-5  
מסעדות 275-81  

פסטיבלים ואירועים מיוחדים   
270-1

פעילויות 270  
קניות 284  

שירותי חירום 285  
שירותים רפואיים 285  

תחבורה 285, 286-7  
 Río )ִריֹו ְליּוקּוָרה, עמק )צ'יל

480 Liucura, valle del
 Río Puelo, )ִריֹו ּפּוֶאלֹו, עמק )צ'יל

489 valle del
 Río Paraguay )ִריֹו פרגוואי )פרג

785
 Río Caribe )ִריֹו קאריֶּבה )ונצ

1011-12
584 Río Claro )ִריֹו קלארֹו )קול
589 Risaralda )ריָסָרלָדה )קול

רישיון נהיגה 1063
רכבת 15, 1065

אל בוליביה וממנה 260  
אל פרו וממנה 914  

בתוך אקוודור 667, 727  
בתוך ארגנטינה 99, 173  

בתוך בוליביה 261  
בתוך ברזיל 407  

בתוך פרו 916  
בתוך צ'ילה 527  

Rémire- )ֶרמיר־מֹונז'ֹולי )גצר
735-6 Montjoly

 Resistencia )ֶרסיסֶטנסָיה )ארג
77-9

352 ,351-5 Recife )ֶרסיפי )ברז
ֶרֶסרָבה ֶדה ּפרֹודּוקסיֹון 

ָפאּוניסטיָקה קּוָיאֶּבנֹו )אקו( 
 Reserva de Producción

681 Faunística Cuyabeno
ֶרֶסרָבה נסיונאל ָאלטֹוס ֶדה לירָקיי 

 Reserva Nacional Altos )צ'יל(
470 de Lircay

ֶרֶסרָבה נסיונאל ֶדה ָּפָרקאס )פרו( 
 Reserva Nacional de Paracas

818

ֶרֶסרָבה נסיונאל לגונה בלנקה 
 Reserva Natural )פרג(

783 Laguna Blanca
ֶרֶסרָבה נסיונאל ּפאקאָיה־סאמירָיה 

 Reserva Nacional )פרו(
902-3 Pacaya-Samiria

ֶרֶסרָבה נסיונאל ראדאל סֶייֶטה 
 Reserva )טאסאס )צ'יל

 Nacional Radal Siete Tazas
470

ֶרֶסרָבה ָפאּוניסטיָקה ֶּפנינסּוָלה 
 Reserva )ואלֶדס )ארג

 Faunística Península Valdés
143-4

ֶרֶסרָבה פרובינסיאל ֶאסֶטרֹוס ֶדל 
 Reserva )איֶּבָרה )ארג

 Provincial Esteros del Iberá
75

ֶרֶסרָבה פרובינסיאל ּפּונָטה טֹומּבֹו 
 Reserva Provincial )ארג(

145 Punta Tombo
רעידות אדמה 518, 1054

רפטינג 1049
אֹוָטבאלֹו )אקו( 653  

ֶאל ּבֹולסֹון )ארג( 135  
ָאֶרקיָּפה )פרו( 828-9  

ּבאניֹוס )אקו( 663  
ּבארילֹוֶצ'ה )ארג( 131  

ֶטָנה )אקו( 683  
לּוָנוואָנה )פרו( 817  
מאקאס )אקו( 688  

מיסאוואִיי )אקו( 686  
ֶמנדֹוָסה )ארג( 118  

ֶמריָדה )ונצ( 1001, 1002  
סאלָטה )ארג( 99  

סּוֶאסָקה )קול( 543  
סן ָאגּוסטין )קול( 602  

סן ִחיל )קול( 550  
סנטה אלנה ֶדה וואיֶרן )ונצ(   

1026
ּפארֶקה נסיונאל ויֶסנֶטה ֶּפֶרס   

רֹוסאֶלס )צ'יל( 488
ּפּוֶארטֹו ָאיאקּוצ'ֹו )ונצ( 1030  

ּפּוֶארטֹו ואראס )צ'יל( 485  
פֹוז דּו איגּוָאסּו )ברז( 319  

ּפּוקֹון )צ'יל( 478  
קאחֹון ֶדל מאיּפֹו )צ'יל( 429  

קּוסקֹו )פרו( 846  
קיטֹו )אקו( 636, 637  

 Río )ִריֹו פּוָטֶלאּופּו )צ'יל  
17 ,498 Futaleufú

ִריֹו קלארֹו )קול( 584  

ש
389 Xapuri )שאּפּורי )ברז

שגרירויות 1050, ראו תחת שמות 
המדינות

שּו־ָאי, המרכז להגנת העצלן )גצר( 
 Chou-Aï défense et

 Protection du Mouton
 Paresseux Centre de Soins

736
688 Shuar שּוָאר, בני

שוד 1054 
)ה(שוק השחור 1041, 1052

שוקים
אֹוָטבאלֹו )אקו( 11, 652, 11  

ֶאל ּבֹולסֹון )ארג( 135  
אסונסיון )פרג( 773  
ָאֶרקיָּפה )פרו( 832  

ג'ורג'טאון )גיא( 750  
גּוָאיאקיל )אקו( 702  

ויָז'ה ֶחֶסל )ארג( 110  
228 Tarabuco )טאראּבּוקֹו )בול  

לה ּפאס )בול( 178  
לימה )פרו( 813  

מונטווידאו )אור( 936, 942  
סאו פאולו )ברז( 293  

סנטיאגו )צ'יל( 415  
ּפּוֶארטֹו ָאיאקּוצ'ֹו )ונצ( 1028  

ְּפיּוָרה )פרו( 876  
ָּפָרָמריּבֹו )סור( 920  

ִצ'ָיאן )צ'יל( 469  
צ'יקלאיֹו )פרו( 874  

קאֶיין )גצר( 731  
קאלי )קול( 596  

קּוסקֹו )פרו( 849  
קיטו )אקו( 647  

קרקאס )ונצ( 979  
 leishmaniasis שושנת יריחו

1069
שחייה

איָטקאֶרה )ברז( 345  
איסלה ֶדה מרגריטה )ונצ( 1016  

ויָז'ה ֶחֶסל )ארג( 110  
לימה )פרו( 806  

ֶלנסֹויס )ברז( 342  
ּפלאָיה ֶמדיָנה )ונצ( 1012  

ָקָנִאיָמה )ונצ( 1022  
שיט 15, 1059-60, 1061-2, ראו 

גם תחת שמות הערים
אל ברזיל וממנה 404  

75-7 Corrientes )קֹורֶיינֶטס )ארג
308-10 Curitiba )קּוריצ'יָּבה )ברז

468 Curicó )קּוריקֹו )צ'יל
 Réserve )קֹו, שמורת הטבע )גצר

736-7 naturelle de Kaw
 Cajamarca )ָקָחָמרָקה )פרו

888 ,886-9
 Relámpago de ָקָטטּומּבֹו, ברקי

1003 Catatumbo
 249 Kallawaya ָקיאוואָיה, בני

קיאק, ראו גם קאנו
ָאּוֶטר דּו ָשאּו )ברז( 380  

ָאנקּוד )צ'יל( 492  
ּבארילֹוֶצ'ה )ארג( 131  

ִוֶיידָמה )ארג( 140  
ֶלטיסָיה )קול( 606  
ֶמנדֹוָסה )ארג( 118  
ֶמריָדה )ונצ( 1002  

נהר קאּבאֶלּבֹו )סור( 927  
ּפאראָנה )ארג( 73  

ּפאראצ'י )ברז( 292  
ּפארֶקה נסיונאל טֹוֶרס ֶדל ָּפייֶנה   

)צ'יל( 509
ּפּוֶארטֹו ָאיֹוָרה )אקו( 709  
ּפּוֶארטֹו לֹוֶּפס )אקו( 693  

ּפּוֶארטֹו מאדרין )ארג( 141  
פֹוז דּו איגּוָאסּו )ברז( 319  

פּוָטֶלאּופּו )צ'יל( 498  
ּפּוקֹון )צ'יל( 478  

ּפראָיה ָדה ּפיָּפה )ברז( 358  
קֹוָיִאיֶקה )צ'יל( 500  

רֹוסאריֹו )ארג( 67  
496 Quellón )ֶקיֹון )צ'יל

 ,629 ,628-50 Quito )קיטו )אקו
24 ,640-1 ,634-5 ,630-1

אתרים 628-33, 646  
בטיחות 647  
בידור 646-7  

ברים ומועדונים 645-6  
הגעה ועזיבה 648-9  

טיולים מאורגנים 637  
לימודים 636-7  

לשכות מידע לתיירים 648  
מגורים 638-41  
מסעדות 641-5  

פסטיבלים ואירועים מיוחדים   
637-8

פעילויות 633-6  
קניות 647  

שירותי חירום 648  

שירותים רפואיים 648  
תחבורה 649-50  

קייטסרפינג ראו תחת גלישת־קיט
קילֹוטֹוָאה, המסלול המעגלי )אקו( 

 El Circuito del Quilotoa
659-61

98 Quilmes )קילֶמס )ארג
קיצ'ּוָאה, ראו ֶקצ'ּוָאה

קירשנר, כריסטינה פרננדס ֶדה 
 Kirchner, Cristina Fernández

161-2 ,159 de
 Valle de )ָקָמָרָטה, עמק )ונצ

1024 Kamarata
1022-4 Canaima )ָקָנִאיָמה )ונצ

 ,335 Candomblé ָקנדֹומּבֶלה
338 ,337

 Cañón del )ָקניון ֶדל קֹולָקה )פרו
828-9 ,833-5 Colca

canioning קניונינג
אֹוָטבאלֹו )אקו( 653   

ּבאניֹוס )אקו( 663  
מאקאס )אקו( 688  

ֶמריָדה )ונצ( 1001, 1002  
ּפארֶקה נסיונאל ויֶסנֶטה ֶּפֶרס   

רֹוסאֶלס )צ'יל( 488
ּפּוֶארטֹו ואראס )צ'יל( 485  

ּפּוקֹון )צ'יל( 478  
קּוֶאנָקה )אקו( 671-3  

852 Q’enqo )ֶק'נקֹו )פרו
493-5 Castro )קסטרו )צ'יל

 636 ,338 Capoeira ָקּפּוֵאיָרה
 Capurganá )ָקּפּורגאָנה )קול

573-5
 ,95-7 Cafayate )ָקָפז'אֶטה )ארג

96
 Lenguas Quechuas ֶקצ'ּוָאה

1080
684 ,249 Quechua ֶקצ'ּוָאה, בני

736 Cacao )קקאו )גצר
קקאו, צמח 994

349 Caraíva )ָקָרִאיָבה )ברז
 Cruce )קרּוֶסה ֶדה לאגֹוס )צ'יל

488 de Lagos
 ,12 Cartagena )ָקרָטֶחָנה )קול

13 ,566-7 ,565-71
19 Carnaval ה(קרנבל(
אֹולינָדה )ברז( 355-6  

אֹורּורֹו )בול( 207  
ֶאנָקרנאסיֹון )פרג( 779, 13  

מונטווידאו )אור( 937  
ָסאּוָבדֹור )ברז( 338, 342  

קאֶיין )גצר( 731  
ָקָחָמרָקה )פרו( 887  

ריו דה ז'נירו )ברז( 270-1  
ֶרסיפי )ברז( 352  

 ,972-88 Caracas )קרקאס )ונצ
984-5 ,980-1 ,976-7 ,973

אתרים 972-5  
בטיחות 985  
בידור 982-3  

ברים ומועדונים 982  
הגעה ועזיבה 987-8  

לשכות מידע לתיירים 987  
מגורים 975-9  

מסעדות 979-82  
פסטיבלים ואירועים מיוחדים   

975
פעילויות 975  
קניות 983-5  

שירותי חירום 985  
שירותים רפואיים 986  

תחבורה 988, 989  

ר
 Rapa Nui )ראָּפה נּוי )צ'יל

513 ,513-15
513 Rapa Nui שפה  
759 ,20 rodeo רודיאו

 11 Ruta )רּוָטה 11, כביש 11 )צ'יל
464-5

 Ruta )רּוָטה ֶדה לֹוס מיסיֹוֶנס )צ'יל
464 de los Misiones

66 ,64-9 Rosario )רֹוסאריֹו )ארג
 Rousseff, Dilma רּוֶסף, דיְלמה

392 ,389-90
 Rupununi )רּוּפּונּוני, סוואנות )גיא

758-60 ,757 savannas
1024-5 Roraima )רֹוָרִאיָמה )ונצ

 Rurrenabaque )רּוֶרנאּבאֶקה )בול
240 ,237-41

 Riobamba )ִריֹוָּבמָּבה )אקו
668-9 ,666-70

 Rio Branco )ִריּו ּבראנקּו )ברז
388-9

 Río Gallegos )ִריֹו גאֶז'גֹוס )ארג
152

 Rio de )ריו דה ז'נירו )ברז
 ,268 ,267 ,266-87 ,8 Janeiro

8 ,278-9 ,276 ,272-3
אתרים 266-70  
בטיחות 284-5  
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שיט, המשך
אל גיאנה הצרפתית וממנה 746  

אל ונצואלה וממנה 1044  
אל סורינאם וממנה 932  
אל פרגוואי וממנה 796  

אל פרו וממנה 914  
אל קולומביה וממנה 622  

בתוך אקוודור 726  
בתוך בוליביה 260  

בתוך ברזיל 376, 406  
בתוך גיאנה 764  

בתוך גיאנה הצרפתית 746  
בתוך ונצואלה 1045  

בתוך סורינאם 926, 932  
בתוך פרגוואי 785  

בתוך פרו 915  
בתוך צ'ילה 527  

בתוך קולומביה 623  
897-8 Shipibo שיּפיּבֹו, בני

שירותים רפואיים 1067, ראו גם 
בריאות

שירת ציפורים 920
שלשול 1070

שמורת הטבע טֶרזֹור )גצר( 
 Réserve naturelle Trésor

736-7
שנירקול ראו גם צלילה
איָטקאֶרה )ברז( 345  

ָארצ'יּפֶיילאגֹו לֹוס רֹוֶקס )ונצ(   
989-90

ּבֹוניטּו )ברז( 332-3  
טּוָקקאס )ונצ( 995  

ּפּוֶארטֹו ָאיֹוָרה )אקו( 709  

ּפּוֶארטֹו ּבאֶקריסֹו מֹוֶרנֹו )אקו(   
711

ּפלאָיה בלנקה )קול( 571  
שעון 1055, ראו גם תחת שמות 

המדינות
שעות פתיחה 1050, ראו גם תחת 

שמות המדינות
שערי חליפין, ראו תחת שמות 

המדינות
שפה, לימודים 1051

אֹוָטבאלֹו )אקו( 653  
ָאֶרקיָּפה )פרו( 829  
ּבאניֹוס )אקו( 664  

ּבארילֹוֶצ'ה )ארג( 129  
בואנוס איירס )ארג( 50  

בוגוטה )קול( 537  
ואלָּפָרִאיסֹו )צ'יל( 433  

לה ּפאס )בול( 181  
מונטווידאו )אור( 937  
ֶמריָדה )ונצ( 1001-2  
סּוקֶרה )בול( 225-6  
סנטיאגו )צ'יל( 416  
קּוֶאנָקה )אקו( 673  

קּוסקֹו )פרו( 846  
קֹוָצ'ָּבמָּבה )בול( 219  

קורדוּבה )ארג( 87  
קֹורֹואיקֹו )בול( 200  

קיטו )אקו( 637  
רֹוסאריֹו )ארג( 67  

ִריֹוָּבמָּבה )אקו( 667  
שפות 1071-83, ראו גם שפה, 

לימודים ותחת שמות המדינות 
ָאיימאָרה 1080  

ספרדית 1076-80  
פורטוגלית 400, 1071-5  

ֶקצ'ּוָאה 1080  
ראָּפה נּוי 513  

 Charrière, Henry שרייר, אנרי
739

ת
 gnathostomiasis תולעים עגולות

1069
תיאטרון 19, 416, 537, 962

תיירות אחראית, ראו גם התנדבות
אורוגוואי 965  

ארגנטינה 170  
ברזיל 401  

פרגוואי 795  
פרו 912  

קולומביה 620  
תכנון הטיול 6-35, ראו גם תחת 

שמות המדינות
אתרי אינטרנט מועילים 15  

טיולי־נושא 16-18  
לוח אירועים 19-22  

מדינות 32-5   
מוקדי עניין עיקריים 6-13, 4-5  

מידע בסיסי 14-15  
מסלולים מומלצים 23-31  

מתי לנסוע 14, 19-22  
תקציב 14  

תעופה, חברות 1058
תקציב 14, 1050 ראו גם תחת 

שמות המדינות
תרבות, ראו גם תחת שמות 

המדינות
תרמיות 1053 



© שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע״מ.

עמודים אלו מוגשים לכם חינם, וללא הגבלות דיגיטליות. בתמורה, אנו חושבים שיהיה הוגן לבקש 
שהם יישארו לשימושכם האישי בלבד. במילים אחרות, אל תשתפו את הקובץ באינטרנט, אל 

תשלחו אותו לכל מי שאתם מכירים, ואל תמכרו אותו. 

נהניתם מעמודי הדוגמה?

רוצים עוד מידע 
על דרום אמריקה?

להזמנת הספר
לחצו כאן

למידע נוסף
לחצו כאן

http://www.haolam.co.il/item/3571440
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