
איך להתנייד בעיר ?
 

אתרים ומקומות לטייל בהם:
: LA BOCA ושכונת  SAN TELMO שכונת-
שכונות עתיקות ומסורתיות של העיר (ירידים של
פריטים ישנים ומזכרות, טנגו, טיילת ואיצטדיון
 (הכדורגל של קבוצת הכדורגל בוקה ג'וניורס

כרטיסי סים מקומיים
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מדריך ומידע על העיר – מקומות, זמנים, מסעדות וכל מידע

שימושי אחר שיעזור לכם להתנייד ולהתמצא בבואנוס איירס.
ברוכים הבאים לאחת הערים היפות בעולם, שיש לה כל כך

הרבה להציע שמרוב מגוון ואפשרויות קשה לסכם הכל
במדריך אחד !

המדריך הבא שלפניכם מורכב מחוויות של מוצ'ילרים בדיוק
כמוכם שביקרו כאן אצלנו בהוסטל, ככה שמידע כאן יעזור

לכם בדרך הטובה ביותר לטייל בעיר ולהתנייד בה.
צוות ההוסטל הבית של יעקב מאחל לכם שהות נעימה וטיול

מהנה ! 
בואו נתחיל! 

 
(EZEIZA – מהשדה התעופה הבינלאומי) דרכי הגעה להוסטל

• מוניות מכמה מקומות אפשריים:
 

- ON BAIRES TRANSFERS – שירות מוניות שממוקם בשדה
התעופה עצמו.

- סרחיו הגבר – נהג מונית ארגנטינאי דובר עברית (מומלץ) –
ניתן לחפש בפייסבוק "סרחיו הגבר" ולתאם מונית דרך

העמוד.
TAXI EZEIZA OFICIAL -

UBER , CABIFY ,מוניות •
 

מטרו, אוטובוס ורכבת (כדי להתנייד •
בתחבורה ציבורית בבואנוס איירס –
האופציה הכי מומלצת היא לרכוש
ולהטעין אותו בכסף  SUBE כרטיס

.(באחד הקיוסקים
 

BA אופניים (להוריד את אפליקציית •
ECOBICI)

 
 :אפליקציות שימושיות להתנייד בעיר •

 
- GOOGLE MAPS
- COMO LLEGO ?

- SUBTE BA
- TRENES ARGENTINOS

- BA ECOBICI
- UBER

- CABIFY

  CLARO כרטיסי סים מקומיים של החברות
 .MOVISTAR – ו

ניתן לרכוש כרטיסי סים אלה בחנויות של
החברות עצמן.

בואנוס איירס – המדריך למוצ'ילר
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MONSERRAT , SAN NICOLAS , PUERTO רובע -
MADERO :

היא אחת השכונות (MONSERRAT) שכונת מונסראט •
העתיקות בבואנוס איירס, ברובע מונסראט ניתן למצוא
שלל בניינים ומשרדים ציבוריים, מקום זה בולט בזכות

.המבנים והבניינים בעלי העניין היסטורי שלהם
בין המקומות החשובים במונסראט נמצאים הפלאזה
דה מאיו והקבילדו       (PLAZA DE MAYO), הבית הוורוד
  (LA CASA ROSADA) לה קאסה רוסאדה –
LA) וכיכר הקונגרס (LA CATEDRAL) והקתדרלה 
.(PLAZA DEL CONGRESO

פוארטו מדרו - (PUERTO MADERO) פוארטו מאדרו •
הוא אחד האזורים הנעימים ביותר בבואנוס איירס, בין

האטרקציות הבולטות של האזור הוא גשר האישה
(PUENTE DE LA MUJER) יצירת האומן – סנטיאגו

.קלאטרווה

סן ניקולס, אזור - (SAN NICOLAS) סאן ניקולאס •
המכונה גם מיקרוסנטרו, הוא הלב הפועם של העיר

בעסקים ובאומנויות הבמה. שדרת ה-9 ביולי, שהיא מן
השדרות הרחבות בעולם, עוברת משני צדי האובליסק,

שהוא ציון דרך לאומי ונקודה פופולרית לחובבי
.תמונות הסלפי

 
רקולטה היא – (RECOLETA) שכונת ריקולטה •
אזור אמיד שנעים לצעוד בו ברגל, שמוכר בזכות
בתים בסגנון פריזאי, ארמונות עבר מפוארים

וחנויות אופנתיות. אטרקציה מרכזית באזור היא
בית הקברות של ריקולטה, שם קבורים בקברים

מפוארים סמלים לאומיים כמו אווה פרון.
המוזיאון הלאומי לאומנות יפה מציג יצירות מופת
של אומנים ארגנטינאים, בעוד מרכז התרבות של

רקולטה מציע מופעים זמניים חדשניים.
במדשאות של פלאזה פרנסיה אפשר למצוא שוק

.עבודות יד שפעיל בסוף השבוע
 

ניתן למצוא בשכונת ריקולטה את מרכז התרבות
(Centro Cultural Recoleta) ואת בית הקברות
.(CEMENTERIO DE LA RECOLETA)

• שכונת פאלרמו (PALERMO) – פאלרמו
ששטחה גדול יותר מ16 קמ היא השכונה הגדולה
ביותר בעיר והיא מחולקת לשתי חלקים נפרדים:
פאלרמו הקטנה – אזור של ארמונות ומגורים,
שבה חיים חלק גדול מהחברה הגבוהה של
בואנוס איירס.
פאלרמו הישנה – איזור זה שוחזר על מנת להקים
בו בתי קפה, מסעדות והרבה בוטיקים.
 בין היתר בשכונת פאלרמו ניתן למצוא את הגן
הבוטני (JARDIN BOTANICO) ואת גן החיות של
.(ZOO DE BUENOS AIRES) בואנוס איירס
עוד בין הדברים שניתן למצוא בפאלרמו הוא
כיכר סרנו (PLAZA SERRANO) – אזור מלא
בפאבים מועדונים וברים שפעיל בעיקר בסופי
שבוע.
ALTO PALERMO) – קניון בשכונת פאלרמו
.(SHOPPING

• שכונת בלגרנו (BELGRANO) – בשכונת בלגרנו
BARRIO) תוכלו למצוא את הרובע הסיני
CHINO), שכונה שנבנתה בעקבות גל הגירה מיפן
וטייואן בשנת 1980, בשכונה זאת תוכלו למצוא
מסעדות וחנויות בסגנון אסיאתי.
הגן היפני – (JARDIN JAPONES) ממוקם
בשכונת בלגרנו, אחד ממקומות התיירות
הנפוצים בבואנוס איירס – יש לשים לב שלעומת
אתרי תיירות אחרים הכניסה לגן היפני כרוכה
בתשלום.

– ו BELGRANO , PALERMO שכונת -
RECOLETA 



מסעדות כשרות בבואנוס איירס
 

מקומות שמהן ניתן להגיע לערים אחרות
בארגנטינה או לרפובליקה המזרחית של
אורוגוואי:

 
 

-Aeroparque Internacional JorgeNewbery – שדה תעופה בבואנוס
.איירס המשמש לטיסות פנים ארציות בלבד

 
-Terminal de Ómnibus Retiro – טרמינל אוטובוסים לנסיעות בין ערים

."בארגנטינה – "רטירו
 

-Terminal Buquebus – נמל ממנו ניתן לקחת שייט לאורוגוואי ולאחר מכן
.אוטובוס לעיר ספציפית בתוך אורוגוואי

 

טיגרה (TIGRE) – עיר הממוקמת
בפרובינציית בואנוס איירס
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טיגרה היא עיר מחוז של הבירה בואנוס איירס. היא
מצטיינת ביופייה והיא ללא ספק אחת הערים

התיירותיות ביותר במחוז בואנוס איירס.
בטיגרה ניתן כאמור לבקר בפארק השעשועים

שנחשב לאחד מפארקי השעשועים הגדולים ביותר
והמהנים ביותר באמריקה הלטינית, לשוט על נהר
ה"ריו טיגרה" שהוא אחד מנהרות הדלתא היוצרים
את האי עליו בנויה העיר, לבקר במוסדות התרבות,
ובאצטדיון הכדורגל של הקבוצה המקומית שהי
אחת הקבוצות הבולטות בליגה הארגנטינאית.

 
התחבורה לאזור טיגרה קלה מאוד. הדרך היעילה
ביותר להגיע לטיגרה הוא באמצעות רכבת ישירה
מבואנוס איירס היוצאת מתחנת "רטירו" הנסיעה
אורכת לא יותר מ-45 ומביאה אתכם אל טיגרה
ביעילות ובנוחות. כמובן שישנם גם אוטובוסים
העושים את הקו הזה (בואנוס איירס- טיגרה)

לאורך רוב שעות היום.

:בשרים -
• El Paisano Kosher House

• Al Galope
• Parrilla Kosher Junior

• Lo de Victor parrilla Kosher
 

:פיצות ופסטות -
• Soultani Pizzas

• La empanadería  Kosher
• La Bakery confitería

 
:(אוכל מסורתי (ישראלי -

• Ajim Deli
• Mc Donald”s Kosher

• Yafo Kosher
• Glitter Restaurant Glatt Kosher

• Midbar cocina judía professional
• Motzart Kosher

- LA CASA BELGRANO
BEIT) בית חבד אוז'רוס -

JABAD OLLEROS)

בתי כנסת ליד
ההוסטל:


