
 
 

 .הביקורים והימיםהמסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר  *

 

 ולנסיה, ברצלונה והפירנאים
 

 ולנסיה  –ברצלונה  –תל אביב  – 1יום 
עיר נמל החשובה ביותר בים  אל עבר ולנסיה, נפגש בנתב"ג ונטוס בטיסת בוקר לברצלונה. נצא בנסיעה ישירה דרומה לאורך חוף הים התיכון

קבוצות כדורגל בליגה הראשונה  3ת העיר מייצגות מבחינה ארכיטקטונית. א בעשורים האחרוניםהתיכון בספרד. העיר עברה התפתחות 
ולנסיה, ויאריאל ולבנטה. עם ההגעה נחל בסיור עיר ראשוני, נטייל במרכז העיר והעיר העתיקה, נראה את הקתדרלה והשוק. עם  –בספרד 

 סיום הסיור העברה למלון לארוחת ערב ולינה.  
 

 ולנסיה – 2יום 
ר האומנות והמדע. זהו מקום מיוחד מבחינה ארכיטקטונית, זוהי אומנות מודרנית נפלאה אשר תוכננה נגיע לביקור בעילאחר ארוחת הבוקר 

ר עולם שלם של דגים אש -נחל בביקור בעולם המים ע"י האדריכל סנטיאגו קלטרבה )אדריכל גשר המיתרים בירושלים( יליד העיר ולנסיה. 
לם נראה את מיני הדגים הבולטים והמפורסמים בכל אוקיינוס. נמשיך לביקור מעניין . בכל אונוס בעולםמחולק למספר אולמות לפי כל אוקי

טייל במקום אשר נקרא גם עיר הלבנה אשר בנויה בין בריכות נ מטר מרובע שם מקרינים סרטי תלת מימד. 13,000בהיכל גדול מרשים בשטח 
נצא לסיור לילי שם  ,ולאחריה  נחזור למלון להתארגנות וארוחת ערב .הבוולנסינמשיך את הסיור  ככל שנספיק מלאכותיות אשר נבנו במקום.

למלון נצפה בעיר העתיקה והחדשה המוארות וכמו כן נראה את המחזה היפה של עיר האומנות והמדע המוארת בשעות הלילה. חזרה 
 לינה.וארוחת ערב ל
 

 ברצלונה -טראגונה  –ולנסיה  – 3יום 
סיעה צפונה אל עבר ברצלונה. נעצור לביקור בעיר טראגונה, עיר עתיקה אשר נבנתה על ידי נעזוב את ולנסיה ונצא בנלאחר ארוחת הבוקר 
שנים. נסייר בעיר המרשימה בין הבתים והסמטאות העתיקות. נמשיך בנסיעה לברצלונה, בירת הקהילה  2,000-היוונים לפני יותר מ
רומית ונחשבת לאחת הערים היפות והתוססות בכל רחבי אירופה. עם העיר הוקמה בתקופה העיר הגדולה במחוז זה. ההאוטונומית קטלוניה ו

עיר זו. לפנות ערב המיוחדת המאפיינת  הארכיטקטורהשישלב טעימה ולימוד ראשוני בפרטי נחל בסיור פנורמי ראשוני ובהתאם לזמן ההגעה 
 הגעה למלון לארוחת ערב ולינה.

 
  פובול  –חירונה  -  4יום 
 יהודיים, נבקר במוזיאון היהודי עם המצבות בעברית.ובה שרידים עירו של הרמב"ן  . חירונה הינהחירונהצפונה לעיר  ר ארוחת הבוקר נצאלאח

. ים בגווני פסטל רכים על גדת הנהרבתים צבעונייחד עם מראות משובבים של  ימי הבינייםעוד מתקופת רחובות הצרים שנשתמרו בנסייר 
מוזיאון. דאלי תכנן את הבית, משמש כיום המקום בתו גאלה, הוהנה לאבדאלי סלבדור בית האחוזה שבנמשיך לכפר הקטן פובול, שם נבקר 

עם סיום הביקור חזרה פסלים של פילים עם רגלי חרקים. במוזיאון ישנם יצירות רבות של דאלי. פזורים בה שהחצר ואת  אחוזת הקבראת 
    לברצלונה למלון לארוחת ערב ולינה.

 
 לונהברצ -  5יום 

על  20-אשר נבנה בתחילת המאה ה SAU PAUבבית החולים העתיק  מעניין ליום סיור מלא בברצלונה. נחל בביקור נצא לאחר ארוחת הבוקר
המקדימה את זמנה דרך מחשבה ארכיטקטונית מונטנאו ראה את הנולד ובידי אחד מגדולי הארכיטקטים בברצלונה, לואיס דומיניק מונטנאו. 

 ףבסו בית פרטי אשר בנה האדריכל המפורסם גאודיזהו פלאו גואל, ביקור ב. נמשיך ליצר מבנה מענייןבניה פרקטית של רעיונות מחוכמים 
פארק סיטדלה, פארק אשר ממוקם במרכז העיר נמשיך לטייל ב .אותם הזמניםב ממשפחות עשירי העיראחת , למשפחת גואל 19-המאה ה

נהרסה. נבקר גם במונטז'וויק הלא הוא הר ו 19-. המצודה פעלה עד אמצע המאה השלטו על העירממנה המצודה ושמו נקרא על שם 
. באם הזמן יאפשר נבקר גם בכפר האולימפי שם התרחשה ונלמד על סיפור המקום ונהנה מהתצפית המרשימה על העירהיהודים, 

 .. חזרה למלון להתארגנות וארוחת ערב1992אולימפיאדת 
 

 בסלו  – פירנאים הספרדייםה – 6 יום
ת הרים גדולה אשר ממוקמת בגבול בין צרפת רנאים המרשימים. זוהי שרשת ברצלונה בנסיעה אל עבר הרי הפירנצא א לאחר ארוחת הבוקר

שר אשר עולה ומטפסת על ההרים בנוף עוצר נשימה. נגיע לעמק נוריה א מיוחדתלספרד. נגיע בנסיעה לריבס דה פרסר, שם נעלה ברכבת 
לתצפית במידה ופעיל(, ובסופה נגיע ברכבל קטן )מ'  100נמשיך בעלייה של , זהו העמק הגבוה ביותר ברכס הפירנאים. מ' 2,000שוכן בגובה 
. נחזור חזרה למטה עם הרכבת ונמשיך באוטובוס לבסלו, עיר ולעינינו פרוש נוף מרהיב אשר נמצאת ליד הגבול בין צרפת לספרדגבוהה יותר 

שנים אחורה. נבקר במוזיאון  1,000אל ימי הביניים חזרה הטיול בה הוא מסע בזמן אשר ירדה מגדולתה, היתה עיר דוכסות  שבעברעתיקה 
רק דרך מיקרוסקופ. לאחר סיום הסיור שאת חלקן ניתן לראות , יצירות אומנות קטנטנות יפהפיות. במקום מגוון של יצירות תמיניאטורוקטן של 

 לון לארוחת ערב ולינה.  חזרה לברצלונה למ
 

 תל אביב –ברצלונה  –וה וקא יקב – מונסראט -  7 יום
 .ביופיה תצורת הסלעים המדהימהמקום ייחודי אשר מתאפיין ב .ההר המשונן מונסראטנצא בנסיעה מברצלונה אל עבר  לאחר ארוחת הבוקר
פטרונית הלא היא ', ה"מה השחודונבמנזר ה"מ נבקרשם  ני היםמטר מעל פ 700לגובה בנופים מדהימים ועוצרי נשימה  נעלה עם האוטובוס

וה וים ומייצרים את יין הקאת הענב, שם מגדלים אSant Sadurní d'Anoiaלמטה עם האוטובוס ונמשיך אל אזור בנסיעה נחזור . 'קטלוניה
וה. לאחר סיום וכה לטעימות קטנות מהקאשם נלמד על הליך הפקת משקה זה וכמובן נז מקומי המפורסם של קטלוניה. נכנס לביקור ביקב

הביקור נמשיך בנסיעה אל עבר שדה התעופה של ברצלונה. באם הזמן יאפשר נעצור לקניות אחרונות של מזכרות מקומיות לפני הטיסה 
 .8ארצה. נחיתה בתל אביב לפנות בוקר של יום 


