
   ימים8 פלמנקו ושאנסון וקפיצה לצרפת -ברצלונה 
  
    ברצלונה–תל אביב  :1יום  

עם הנחיתה היכרות . השוקקת והתוססת בערי הים התיכון, ג וטיסה לברצלונה"ראה מנתב
  .פנורמי להכרות ראשונית עם העיר והעברה לבית המלון סיור, עם מדריך הקבוצה

  
  )יום בחירה (ור דאלי עם ונציה הספרדיתד סלב-פיגרס ואמפוריה ברווה   :2יום 

, עיר הולדתו של האומן הסוריאליסטי, לעיירה פיגארס )בתשלום(המעוניינים יוכלו לצאת 
המוקדש לעבודותיו המיוחדות של האמן ונתרשם מהקוטביות  נבקר במוזיאון.סלבדור דאלי 

, ע באמפוריה ברווהניסע להירג בתום הביקור. ופיצול האישיות שניכרים כל כך בעבודותיו
בווילות  מ של תעלות מלאכותיות גרים עשירי אירופה" ק35על פני ". וונציה של הספרדים"

   .נשוט בין התעלות ונתרשם מהחיים הטובים. יוקרתיות
  . למופע פלמנקו)בתשלום( אפשרות לצאת –בערב 

  
   ברצלונה  :3יום 

 אל מבני האדריכלות המייצגים את נצפה. יום סיור מרתק בין האתרים החשובים של ברצלונה
המשפחה " כנסיית - "הסגרדה פמיליה:"הקטלאני אנטוניו גאודי פרי יצירותיו של האמן

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

  .וחזרה למלון, בתום הסיור לשיטוט והתרשמות עצמאית
  

   )היום בחיר(טוסה דה מאר , חירונה: ערים עתיקות וכחול הים  : 4יום 
ויושב על שפת . ליום גדוש ומרתק באזור קוסטה ברווה  )בתשלום(המעונינים יוכלו לצאת 

יר בה שגשגה קהילה הע, חירונה" עיר הגאונים"נמשיך ל לאחר מכן. אגם בדומה לכנרת
נשמע . את חותמה עד היום יהודית מן החשובות בספרד של תקופת ימי הביניים והשאירה

 נהלך בסמטאות הצרות של העיר העתיקה. ן שפיתח את תורת הקבלה"את סיפורו של הרמב
נעלה אל . 'גן העדן הכחול,'משם נמשיך לטוסה דה מאר . ברובע היהודי וברמבלאס ,

באם הזמן יאפשר . עוצרי הנשימה המקיפים את העיירה  ונצפה אל הצוקיםהמצודה הרומית
  .נוכל לבקר ביקב מקומי טיפוסי לטעימת יינות מקומיים

  
   טעימה צרפתית  :5יום 

. נחצה את הגבול הצרפתי וניכנס לפירנאים המזרחיים הגובלים עם קטלוניה. יום קסום לפנינו
למקום יש . צאת לחופי הים התיכון בדרום צרפתהציורית קויורה שנמ נבקר תחילה בעיירה

נמשיך לבירת . המיוחדים של הבתים  של אומנים והיא מאופיינת בצבעיםאניתוירה בוהמיוא
העיר . מבצר העיר הגדולה ביותר באזור אשר שימשה כעיר,  פרפיניאן-הפירנאים הצרפתיים

  .מיוחדת בסמטאות העתיקות ובאווירה הצרפתית שבה
  

   )היום בחיר(קסטלפויט דה לה רוקה ורופית , בסאלו, ם קסום לאגם בניולסיו  :6יום 
נתחיל את היום בנסיעה לכיוון אגם בניולס :  ליום קסום)בתשלום(המעונינים יוכלו לצאת 
ה 'לקסטלפויט דה לה רוקה עיירה שנמצאת באזור לה גרוצ נמשיך, הגדול ביותר בקטלוניה

  ! האזור מעבר לצוק לנוף עוצר נשימה נצפה על. )אזור שמוקף בהרי געש לא פעילים(
גדולה  בה התקיימה קהילה יהודית, משם נמשיך לעיירה ימי ביניימית יפהפייה בסאלו

נחצה את הגשר . העיירה השתמרה בצורה אותנטית ויפהפיה מהתקופות הקדומות. וחשובה
רה ונסתובב הגשר שהיווה את הכניסה היחידה לעיי, מהתקופה הרומית העתיק שנשתמר

נבקר . הבנויה על פני תהום מרשים ביופיו נמשיך לרופית. בסמטאות המיוחדות של המקום
   .בסמטאות העיר ונחצה את הנחל על גבי גשר תלוי ומיוחד

  . לסיור ערב בברצלונה)בתשלום( אפשרות לצאת -בערב
  
  
  



    ברצלונה–מונסרט   :7יום 
בינות צוקי ענק משוננים , ב תופעת טבע ייחודיתהשוכן בל, היום נצא לביקור במנזר מונסראט

ובתום הסיור , בחצר הפונה לנוף הרים מרהיב, הציבורי והכנסייה נבקר במתחם. ורבי עצמה
  .נשוב לברצלונה להשלמת ביקורים

  
    תל אביב–ברצלונה  :8יום 

   .העברה לשדה התעופה וטיסה חזרה לארץ
  

מל והיטלים כפי שהם ידועים וכפופים לכל שינוי  מיסי נ-טיסת שכר לברצלונה  :המחיר כולל
   .של חברת התעופה

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

   סיורים ודמי כניסה כמפורט במסלול, העברות
   מלווה קבוצה ישראלי

  מי בטיחותל לא כולל סבלות מטע"תשר לנותני שירותים בחו
  

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

  
  . מצורף מטה סיורי בחירה לטיול

ההרשמה ותשלום עבור סיורי הבחירה  .יש באפשרותכם להצטרף לסיורים אלו או לחלקם
הקבוצה קבלה המעידה   לקבל ממלווהאנא הקפידו. על ידי מלווה הקבוצה, יעשו בארץ היעד

   .על מלא התשלום ששילמת
   .סדר הביקורים באתרים במהלך סיורי הבחירה עשוי להשתנות, להזכירכם

  
    חשוב לדעת

  .  משתתפים30מחיר הסיורים מותנה במינימום 
  . לפני מועד היציאה לטיול  שעות48-ניתן לבטל סיור בחירה עד ל

    .אינו זכאי להחזר כספי, ל"הנ  השעות לפני מועד הסיור48נוסע שיודיע על ביטול הרשמתו 
   יורו לכל סיור למעט סיורי הערב10 הנחה של 12ילד עד גיל 

  
חבל  .אנו בטוחים כי בחרנו בסיורים מהנים אשר השתתפותכם בהם תוסיף לחוויית הנסיעה

בין אתרי אומנות , ין טבע קסום של נוף הרים ויםקטלוניה המגוון ומלא באתרי ביקור הנעים ב
חבל ארץ העשיר . לבין ערים ועיירות ציוריות יפיפיות עוד מתקופת ימי הביניים, לבקר שחובה

בעלי נופח יהודי שורשי מתקופת תור הזהב של יהדות ספרד  לא פחות באתרי ביקור
  .הפורחת

  
    מוזיאון דאלי-פיגארס , חירונה

סלבדור , עיר הולדתו של האומן הסוריאליסטי הידוע, נבקר בעיירה פיגארס: יום מרתק לפנינו
העיר , משם נמשיך לחירונה.המוקדש לעבודותיו המיוחדות של האמן דאלי ונבקר במוזיאון

של תקופת ימי הביניים והשאירה את  בה שגשגה קהילה יהודית מן החשובות בספרד
   .המשוחזר יר העתיקה וברובע היהודינהלך בסמטאות הצרות של הע. חותמה עד היום
   יורו60 -המחיר לאדם

  
   עמק נוריה ופסגות הפירנאים הקטלוניים

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

בריבס דה פרסר על רכבת ההרים  לאחר מכן נעלה. ית והקטלונית של המקוםהייחוד
הטבע  ונטפס עמה לשמורת, זהו אמצעי התחבורה היחיד להגעה אל העמק, המשוננת



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

   יורו60 -המחיר לאדם
  

    ונציה הספרדית-השוק הנודד ואמפוריה ברווה: טבהקוסטה ברווה במי
בתום הזמן , של אזור קוסטה ברווה' שיטוט באחד משווקי ימי א, יום מקסים הכולל ביקור
מ של תעלות " ק35על פני ". וונציה של הספרדים", ברווה החופשי ניסע לאמפוריה

החיים 'לות ונתרשם מחיי התע נשוט בין. מלאכותיות גרים עשירי אירופה בווילות יוקרתיות
   .'הטובים

   יורו55: המחיר לאדם
  

    ברצלונה–מונסראט 
השוכן בלב תופעת טבע ייחודית של צוקי ענק משוננים , היום נצא אל עבר מנזר מונסראט

בתום . הפטרונית של חבל קטלוניה" המדונה שחורה "הכנסייה  נבקר במתחם. ורבי עוצמה
   .יקורים או קניותהסיור נשוב לברצלונה להשלמת ב

   יורו50 -המחיר לאדם
  

   מופע פלמנקו
   .פלמנקו ריקודים ספרדיים, מוסיקה, הערב נחזה ונשתתף בערב טיפוסי ספרדי הכולל

    יורו40-  12ילד עד גיל ,  יורו45 –המחיר לאדם כולל ארוחת ערב והסעה 
  

   מופע מזרקות מזמרות ואתרי העיר המוארים
נראה . מסתורי, קסום, מלכותי משהו, יר ברצלונה לבוש אחרעם רדת החשיכה לובשת הע

נצפה במופע המזרקות המזמרות בהם נעים המים , העיר את אתריה המוארים של
את הערב באזור הבילויים של  נסיים. הצבעוניים לצלילי המוסיקה המוכרת יותר או פחות 

  )בהתאם לעונה(העיר בשדרות הרמבלס או בפורטו אולימפיקו 
עלת המזרקות כפופה לעיריית ברצלונה והשינויים בתכנית יכולים להיות מרגע לרגע ואין הפ(

   )הפעלתם לקווי חופשה אחריות על
   יורו40 –מחיר לאדם 

  
  יום מושלם קאמפ נואו וקניות

' ה'ברצ'של קבוצת הכדורגל האגדית הלא היא ' מקדשה'נתחיל בביקור ב. יום מושלם לפנינו
התלבושות ונחווה חוויה מיוחדת של , הגביעים, המוזיאון, המגרש ה אתנרא.  בקאמפ נואו–

ממרכזי הקניות של ברצלונה  בתום הביקור ניסע לאחד. להיות במגרשה של הענקים
   .עיר קוסמופוליטית מדהימה שיש בה הכל מכל וכל, להשלמת החוויה של עיר גדולה

  יורו 70 –המחיר לאדם 
  

   קסטלפויט דה לה רוקה ורופית, בסאלו, יום קסום לאגם בניולס
נמשיך לקסטלפויט דה , נתחיל את היום בנסיעה לכיוון אגם בניולס הגדול ביותר בקטלוניה

ונצפה על ( אזור שמוקף בהרי געש לא פעילים)ה 'באזור לה גרוצ לה רוקה עיירה שנמצאת
בה , יה בסאלולעיירה ימי ביניימית יפהפי משם נמשיך! האזור מעבר לצוק לנוף עוצר נשימה

ויפהפיה  העיירה השתמרה בצורה אותנטית. התקיימה קהילה יהודית גדולה וחשובה
הגשר שהיווה , נחצה את הגשר העתיק שנשתמר מהתקופה הרומית. מהתקופות הקדומות
נמשיך לרופית . לעיירה ונסתובב בסמטאות המיוחדות של המקום את הכניסה היחידה

העיר ונחצה את הנחל על גבי גשר תלוי  נבקר בסמטאות. פיוהבנויה על פני תהום מרשים ביו
   .ומיוחד

  יורו 50 –המחיר לאדם 
  
 


