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    ברצלונה–תל אביב  :1יום 
עם הנחיתה נערוך . השוקקת והתוססת בערי הים התיכון, ג וטיסה לברצלונה"המראה מנתב
" ואיק'מונטז"ה, נעלה לגבעת היהודים. להיכרות ראשונית עם הבירה הססגונית סיור פנורמי

נמשיך דרך השדרות והכיכרות  .1992 אולימפיאדת ששימשו את לצפות במתקני הספורט
   .העיר המרכזיות של העיר ונתרשם מיופייה של

  
   )יום בחירה(עמק נוריה ופסגות הפירנאים הקטלוניים  :2יום 

ליום ) בתשלום(למעוניינים תהיה אפשרות לצאת . יום להשלמת סיורים עצמאיים באזור
נתחיל . שובץ בין פסגות הפירנאים הקטלונייםעמק נוריה היפהפה המ נצא אל עבר. במיוחד

למרגלות הפירנאים ונתרשם מן האווירה הייחודית  בביקור בעיירה ריפול הנמצאת ממש
זהו , על רכבת ההרים המשוננת לאחר מכן נעלה בריבס דה פרסר. והקטלונית של המקום

ובה המרהיבה  ונטפס עמה לשמורת הטבע, אמצעי התחבורה היחיד להגעה אל העמק
   .יערות ואטרקציות רבות נוספות, פסגות, מפלי מים, אגם קטן ופסטורלי, כנסייה

  
   ברצלונה :3יום 

נראה את האתרים החשובים של העיר ונצפה אל . ברצלונה, היום נערוך סיור בעיר המרתקת
 - "הסגרדה פמיליה:"האדריכלות המיצגים את פרי יצירותיו של האמן אנטוניו גאודי מבני

בשכונה , נבקר ברובע הגותי העתיק, קאזה בטיו, קאזה מילה, "הקדושה המשפחה "כנסיית
ארמון המלכים לשעבר וכיום מושב , נראה את בית העירייה היהודית ובפלסה חיימה שם

נקנח בשוק הלה בוקרייה המפורסם ובשדרות  לסיום. השלטון הקטלוני וקתדרלת סנטה יוליה
   .לה ראמבלה

  
   )יום בחירה ( מוזיאון דאלי- רס פיגא,  חירונה4יום 

לבקר ) בתשלום(למעוניינים תהיה אפשרות לצאת . יום להשלמת סיורים עצמאיים באזור
סלבדור דאלי ונבקר במוזיאון , עיר הולדתו של האומן הסוריאליסטי הידוע ,בעיירה פיגארס

ילה העיר בה שגשגה קה, משם נמשיך לחירונה.האמן המוקדש לעבודותיו המיוחדות של
נהלך . והשאירה את חותמה עד היום יהודית מן החשובות בספרד של תקופת ימי הביניים

   .בסמטאות הצרות של העיר העתיקה וברובע היהודי המשוחזר
  

   תל אביב–ברצלונה  :5יום 
   .העברה לשדה התעופה וטיסה חזרה לארץ

  
   :המחיר כולל

דועים וכפופים לכל שינוי של חברת  מיסי נמל והיטלים כפי שהם י-טיסת שכר לברצלונה 
   .התעופה

   .יש לשלם ישירות למלון מס עירוני, בקוסטה ברווה *3בית מלון בדרגת 
   .כלכלה על בסיס חצי פנסיון

תשר לנותני שירותים  מלווה קבוצה ישראלי סיורים ודמי כניסה כמפורט במסלול, העברות
  ל לא כולל סבלות מטעמי בטיחות"בחו

  
יש לקחת בחשבון כי יערכו שינויים בסדר . התוכנית מתארת את אתרי הביקור בלבד ! חשוב

  .בהתאם לצרכי האופרציה בשטח התוכנית
  

  . מצורף מטה סיורי בחירה לטיול
  .יש באפשרותכם להצטרף לסיורים אלו או לחלקם

פידו אנא הק. על ידי מלווה הקבוצה, ההרשמה ותשלום עבור סיורי הבחירה יעשו בארץ היעד
סדר , להזכירכם .ממלווה הקבוצה קבלה המעידה על מלא התשלום ששילמת לקבל

   .הביקורים באתרים במהלך סיורי הבחירה עשוי להשתנות



 ניתן לבטל סיור בחירה עד ל.  משתתפים30מחיר הסיורים מותנה במינימום  - חשוב לדעת
השעות לפני מועד  48מתו נוסע שיודיע על ביטול הרש. שעות לפני מועד היציאה לטיול 48

 יורו לכל סיור למעט סיורי 10 הנחה של 12ילד עד גיל . אינו זכאי להחזר כספי, ל"הסיור הנ
אנו בטוחים כי בחרנו בסיורים מהנים אשר השתתפותכם בהם תוסיף לחוויית . הערב

   .הנסיעה
בין אתרי , יםחבל קטלוניה המגוון ומלא באתרי ביקור הנעים בין טבע קסום של נוף הרים ו

חבל ארץ . לבין ערים ועיירות ציוריות יפיפיות עוד מתקופת ימי הביניים, שחובה לבקר אומנות
פחות באתרי ביקור בעלי נופח יהודי שורשי מתקופת תור הזהב של יהדות ספרד  העשיר לא
   .הפורחת

  
 חירונה ופיגארס
סלבדור , ן הסוריאליסטי הידועעיר הולדתו של האומ, נבקר בעיירה פיגארס: יום מרתק לפנינו

העיר , משם נמשיך לחירונה.במוזיאון המוקדש לעבודותיו המיוחדות של האמן דאלי ונבקר
החשובות בספרד של תקופת ימי הביניים והשאירה את  בה שגשגה קהילה יהודית מן

   .העתיקה וברובע היהודי המשוחזר נהלך בסמטאות הצרות של העיר. חותמה עד היום
    יורו60 -לאדםהמחיר 

  
  עמק נוריה ופסגות הפירנאים הקטלוניים

נצא אל עבר עמק נוריה היפהפה המשובץ בין פסגות הפירנאים . יום מסעיר ומיוחד לפנינו
בביקור בעיירה ריפול הנמצאת למרגלות הפירנאים ונתרשם מן האווירה  נתחיל. הקטלוניים

בס דה פרסר על רכבת ההרים לאחר מכן נעלה ברי .הייחודית והקטלונית של המקום
ונטפס עמה לשמורת הטבע , העמק זהו אמצעי התחבורה היחיד להגעה אל, המשוננת

ואטרקציות רבות  יערות, פסגות, מפלי מים, אגם קטן ופסטורלי, המרהיבה ובה כנסייה
   .נוספות

  יורו60 -המחיר לאדם


