
 דרידמ

 
 1יום 

צא לסיור מודרך בעיר המדהימה. נעבור לראות בירת ספרד, נ -מפגש בנמל התעופה בן גוריון טיסה ישירה למדריד  

ור לתצפית מבנים מיוחדים כמו האצטדיון של ריאל מדריד , אצטדיון תחרויות השוורים. שעדיין נערכים במדריד. נעב

 של המחתרת הבאסקית  2004לאחר שבה התרחש אחד הפיגועים ב כולל עצירה בתחנת הרכבת הידועה ששופצה 

) במקביל היו מספר פיגועים בתחנות רכבת( והאסונות הגדולים. במקום אנדרטה מיוחדת מאוד וכן בתוך מתחם 

התחנה נמצא גן בוטני ייחודי. משם נמשיך עם הנוסעים לרחוב הגראן ויה וניתן זמן חופשי לצהריים.  נחלוף על פני 

". נמשיך "לפלאסה סיבלס" GRAND VIAות מרהיבות ולא נפסח על הארמונות והבניינים העתיקים בשדרות "שדר

מונומנטים  4קולומבוס  המרשימה ונצפה במסעות קולומבוס ליבשת החדשה.  כיכר  –נבקר בכיכר קולון  לתצפית. 

 המסעות של קולומבוס ובמרכזה פסלו. 4שמסמלים את 

 קבלת חדרים  –    MADRID HOTELRIU הגעה למלון 

 

 מדריד - 2יום 

מצרי עתיק שהועתק  מקדש הוא מקדש דבודארוחת בוקר במלון. נצא ליום טיול רגלי בעיר .  נתחיל בסיור רגלי ב

למדריד. המבנה מהווה את אחת הדוגמאות הספורות של אדריכלות מצרים העתיקה שמוצגות מחוץ למצרים והוא 

יפה ומשם לכיכר השמש פוארטה משם נמשיך לכיוון הככרות של מדריד. נתחיל בכיכר אספניה ה   .יחיד מסוגו בספרד

את נקודת האפס בה נמדדים מרחקים  בעבר הכיכר שימשה כשער כניסה מזרחי לעיר ומכאן שמה. נראה –דל סול 

, מזרקת הפסל של מלך סמלה של מדריד  –בספרד. בית הדואר, מגדל השעון המפורסם, פסל הדב הנוגס בעץ התות  

נראה את . נמשיך ונבקר בכיכר ספרד  שבה מונומנט אדיר ומרשים שמוקדש ליצירה הידועה דון קישוט. 3-קרלוס ה

ארמון בסגנון ניאו קלאסי ובו בעבר התגוררו שליטי ספרד. בו נמצא גם מוזיאון הצבא המלכותי.  – ארמון המלך

מאיור היפה ובה מופעי רחוב של אמנים מחופשים, במקום גם נקודת תצפית מרהיבה על העיר.   נמשיך לביקור בכיכר 

 צבעוני ומרהיב.

 יינתן זמן חופשי.בתום הסיור בעיר 

 

 טולדו -3יום 

 וזמן חופשי.ארוחת בוקר במלון 

טולדו המכונה ירושלים של ספרד, אחת מהערים המרשימות בעולם ואבן דרך בתולדות העם יציאה ליום טיול ב

היהודי בגלות ספרד. נערוך סיור מודרך מהחומה העתיקה לרובע היהודים "החודריה", נכנס לביקור מרגש בבית 

ל רבי שמואל הלוי, המשמש היום כמוזיאון למורשת יהדות ספרד. נמשיך לתצפית מיוחדת הכנסת "אלטרנזיטו" ש

ונסיעה חזרה מעבר לנהר הטאחו אל העיר, היושבת על מצוק. זמן חופשי במקום. משם נמשיך למרכז קניות גדול 

 .למלון

 

  -4יום 

 ארוחת בוקר במלון וזמן חופשי.

 .חזרה ארצה בשעות הצהריים יציאה לשדה התעופה וטיסה


