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SPAIN

שפה : HEלילות : 6ימים: 7תאריך יציאה : 12/10/2017

 Guarantee טיסותקוד : SBCN12סוג :

כוכבי ברצלונה וקוסטה ברווה

מסלול

COSTA BRAVA 1 יום

תל אביב – ברצלונה :: נצא בטיסה לברצלונה. עם ההגעה נצא לסיור פנורמי שיכלול: סיור להר
היהודים (מונג`ואיק), ביקור באצטדיון האולימפי שהינו חלק מהקריה האולימפית שהוקמה

לאולימפיאדה שנערכה בעיר בשנת 1992, לא נחמיץ את התצפית המפורסמת "המירדור", הצופה
על הנמלים והעיר ברצלונה. בגמר הסיור העברה למלוננו שבקוסטה ברווה, אשר נוף ההרים

הייחודי זיכה אותה בכינוי "חוף הפרא", שהיה אתר נופש מועדף של אמנים רבים ביניהם פיקאסו,
שגאל ודאלי. לינה באזור.

HB : בסיס אירוח

COSTA BRAVA 2 יום

ברצלונה :: היום נצא לסיור בעיר המקסימה. נתחיל בכנסיית המשפחה הקדושה, פרויקט חייו של
אנטוניו גאודי "הסגרדה פמיליה", נקיף את הפרויקט העצום והמיוחד בעולם, תוך כדי הסבר על

אגפיו השונים. בסיום הסיור נמשיך לנמל האולימפי, אחת מפינות החמד של העיר. לאחר
האתנחתא נמשיך במסע בזמן לסיור מקיף ברובע העתיק של ברצלונה "באריגוטיקו", נבקר בחצרו
של ארמון מלכי ארגון ולא נחמיץ את הרובע היהודי העתיק של העיר. נמשיך לביקור מיוחד ברחוב
מעצבי הטכסטיל הספרדיים, נטפס במעלה שדרת "פסאה דה גרציה" ונצפה בבניינים המפורסמים

של גאודי "קאזה מילה" "וקאזה באיו". לקינוח נערוך סיור בשוק המפורסם של העיר שוק
"הבוקריאה" המצוי בלב שדירת הרמבלס התוססת. 

בערב אפשרות לצאת (בתשלום) למועדון לילה "לה סיאסטה", למופע פלמנקו מלהיב, באווירה
בינלאומית - שתייה חופשית: סנגריה, שמפניה, מים ומיץ. לחיים!

HB : בסיס אירוח

COSTA BRAVA 3 יום

יום חופשי (שמורת הטבע "וואל דה נוריה") :: יום חופשי להנאות אישיות. המעוניינים יוכלו לצאת
(בתשלום) ליום טיול מופלא לאחד משמורות הטבע היפות שנמצאות בהרי הפירנאים. נתחיל את

סיורנו מהעיירה "ריבס דה פריזר" ממנה נטפס ברכבת הרים מיוחדת לאתר הטבע המדהים "וואל
דה נוריה". עם ההגעה נצא לסיור רגלי בשבילי הטיפוס המיוחדים ונצפה במפלי המים הגועשים

של נהר הפריזר, נמשיך ונטפס לפסגה ברכבל ציורי ונותיר זמן חופשי ליהנות משלל האטרקציות
בלב ההרים. חזרה למלון בשעות הערב.

HB : בסיס אירוח

COSTA BRAVA 4 יום

"החוף הפראי "קוסטה ברווה :: . לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור לאורכו של החוף הפראי. נבקר
בעיירות המיוחדות, "יורט דל מאר" עם המדרחוב הציורי שלל החנויות והגלריות בסיום הביקור

נמשיך לטוסה דל מאר, פנינת הקוסטה ברווה.נערוך סיור רגלי ממרכז העיירה עד למצודה
האימתנית הבנויה על גבעה המשקיפה על העיר,נצפה בנוף הנהדר ונספר את סיפורה המרתק של

העיירה הציורית. בגמר הסיור נשוב למלוננו. 
בלילה, אפשרות לצאת (בתשלום) לסיור לילה בברצלונה המוארת.

HB : בסיס אירוח

כוכבי ברצלונה וקוסטה ברווה 7ימים
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COSTA BRAVA 5 יום

יום חופשי (חירונה – פיגראס) :: יום חופשי לבילויים והנאות אישיים. המעוניינים יוכלו לצאת
(בתשלום) ליום טיול לחלק הצפון מזרחי של קטלוניה, לעיר אלף הכיבושים – חירונה, למסע

במנהרת הזמן, להתחקות אחר עקבותיה של הקהילה היהודית, אשר חיה ופעלה במשך 600
שנים והיתה הלב הפועם של העם היהודי בגולה. נתחיל את סיורנו בעיר העתיקה ברחוב פורסה ,
לביקור במוזיאון היהודי ע"ש רבי יצחק שגיא נהור, אשר הקים את מרכז הקבלה הראשון בספרד.

נתרשם ונתרגש מהממצאים והיופי של המקום. מחירונה נמשיך בנסיעה לעיר פיגראס. נבקר
במוזיאון תיאטרון המיוחד והמדהים של גדול אמני הסוריאליזם, סלבאדור דאלי. בתום הביקור

נשוב למלוננו.

HB : בסיס אירוח

יום 6

יום חופשי (נגיעה צרפתית העיירה colluire ושייט באימפוריה בראבה) :: יום חופשי לבילויים
אישיים. המעוניינים יוכלו לצאת (בתשלום) ליום טיול שיתחיל במעבר הגבול בין ספרד לצרפת

נחצה את הגבול ונעשה דרכנו לעיירה הציורית קוליור השוכנת על חוף הים של מפרץ לאון נערוך
סיור בעיר העתיקה מעגן היכטות ונבלה בזמן חופשי בסמטאותיה הציוריות של העיירה לאחר

הביקור נמשיך בנסיעה לביקור בוונציה של הקוסטה בראווה העיירה "אמפוריה בראווה" מרינה
מאוכלסת אשר נבנתה סביב תעלות מלאכותית היוצאות דרך הנמל אל הים התיכון הכל מעשה ידי

אדם ,נצא לשייט בתעלות ונתרשם מהוילות והיאכטות לאורך התעלות - "לה דולצ`ה ויטה.

HB : בסיס אירוח

יום 7

מונסראט – ברצלונה - תל אביב :: לאחר ארוחת הבוקר נעשה את דרכנו מערבה בדרך מיוחדת,
אל עבר רכס המונסראט (ההר הקדוש), טיול שכולו יופי ונופים עוצרי נשימה, כאשר הטבע לוקח

לעצמו את תפקיד האומן והפסל ויוצר לנו יצירה נפלאה. רכס המונסראט שימש מקור השראה
ליצירותיו של אנטוניו גאודי. מנזר המונסראט משמש כמוקד עליה לרגל לדת הנוצרית הקתולית.
נבקר בכנסיית המנזר, אשר נבנתה כחלק מהמנזר הבנדיקטי המצוי במקום לא נחמיץ את הפסל
"המדונה השחורה". אחד מאתרי העלייה לרגל החשובים בעולם הנוצרי הקתולי. עם תום הסיור

העברה לשדה התעופה לטיסה לתל-אביב.


