
   

 

 
 
 

   

   לתערוכת הרכב בברצלונהלתערוכת הרכב בברצלונהלתערוכת הרכב בברצלונהנסיעת השתלמות נסיעת השתלמות נסיעת השתלמות 

   .11188851.51.51.51.51.51---111444בחג שבועות בחג שבועות בחג שבועות             

   
 

 ,בחג שבועות ברצלונהנסיעה לל יםמתארגנ "איגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה"איגוד המוסכים בשיתוף 

ות ובשילוב עם טיול מאורגן למשתלמים ובנ ביקור בתערוכת הרכב בברצלונהמטרת הנסיעה . ימים 5לילות  4
כמו כן שודרג המלון בקוסטה ברווה , לא להפסיד יום עבודהבכדי  –שימו לב שתאריכי הנסיעה הוזזו ביום ) זוגם

 .(למזדרזים בהרשמה כרטיסי כניסה לתערוכה ללא עלותמספר ובנוסף השגנו 
 

   תוכנית הטיולתוכנית הטיולתוכנית הטיול

 בברצלונה יסיור פנוראמ - 15יום 

נתחיל את . מי בעיראעם ההגעה נערוך סיור פנור
סיורינו בכפר האולימפי ובאצטדיון בו זכתה ישראל 

וייק 'נעלה למונט ג, לראשונה במדליה אולימפית
משם , ונערוך תצפית על העיר( הר היהודים)

המפורסמת   נמשיך לסיור רגלי בשדרת הראמבלס
נקנח בפלאזה קטלוניה ובסיום הסיור נעשה דרכינו 

ה לקבלת החדרים וולבית המלון בקוסטה בר
 .ולארוחת הערב

 

 סיור מקיף בברצלונה – 25יום 

לאחר ארוחת הבוקר נצא מקוסטה בראווה לכיוון ברצלונה ונערוך סיור מקיף המתחיל באחת מצירותיו 
ונצפה בה מבחוץ נבקר בקסה מילה גם ( המשפחה הקדושה)פאמילייה המפורסמות של גאודי כנסיית סגראדה 

ומשם נעשה דרכנו לפארק גואל בו נראה מיצירותיו של האומן המתחילות ( ללא כניסה)היא מיצירותיו של גאודי 
נראה את הקתדראלה , נסיים את הסיור ברובע הגותי, מעיצוב טבע ועד עיצוב בית השומר ומגדל המים המיוחד

בסיום הסיור נעשה את דרכינו , כיכר העירייה ונקנח בזמן חופשי, יר והרובע היהודי ובו בית הכנסת העתיקשל הע
 .לבית המלון לארוחת ערב

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 סיור בתערוכת הרכב בברצלונה – 5.יום 

 .הצהריים ואחרי כן חזרה למלוןאחר העברה לתערוכה בברצלונה עד  ,אחרי ארוחת בוקר
 .בעירוביקורים עצמאיים בעיר ברצלונה יום חופשי לסיורים -מעוניינים בתערוכה אלו שלא /לנשים

 יום חופשי  – 45יום 
 

 ....טיולים עצמאיים, סיור נוסף בתערוכת הרכב, בים, יום חפשי לבילוי במלון

 (חזרה לארץ)מונסרט  – 5.יום 

בבוקר נצא לסיור ברכס המונט סראט שמורת 
ר עתיק המתנשא לביקור במנז -טבע מדהימה

בקצהו של צוק תלול הטובל בנוף מגוון של 
". ההר הקדוש" - חודיייער צפוף ומסלע י

נעבור דרך הנוף היפה ביותר בקטלוניה 
ההופך את המנזר לאחר האתרים 

נטפס לגובה של , המפורסמים ביותר בספרד
לסיור במנזר הבנדיקטי שהוקם  'מ0,111

כמו כן נצפה במופע , לכבוד המדונה השחורה
ינתן זמן חופשי לארוחת י, של ילדי המקהלה

צהריים קלה בקפיטריה המקומית ונמשיך 
עם הגעתנו לברצלונה ניסע לכיכר . לברצלונה

קטלוניה להשלמות אחרונות של קניות 
 .הבתום הטיול נמשיך לשדה התעופ, וטיולים באזור

 



   

 

 

 

   תאור המלוןתאור המלוןתאור המלון

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 $881 :אדם בחדר זוגי   :::   מחיריםמחיריםמחירים
   

   : : : המחיר כוללהמחיר כוללהמחיר כולל
   

 . הלוך ושוב לברצלונהטיסה  

 .היטל ביטחון ודלק, מיסי נמל 

 .על בסיס חצי פנסיון* 4מלון לילות ב 4 
 העברות 

 .טיול פנוראמי בהגעה 
 (.למזדרזים בהרשמהבחינם כרטיס לתערוכה ) ימי טיול לפי פירוט כולל ביקור בתערוכה 3 
 .נציג מקומי דובר עברית 

 

   המחיר אינו כוללהמחיר אינו כוללהמחיר אינו כולל
   

 .מטען+ ביטוח רפואי  
 .הוצאות אישיות 
 .ל"טיפים לנותני השרות בחו 

 
 ומיםאפשרות לתשל 
 .לכל נוסעוהשתלמות  בתערוכהחשבונית מס מוכרת עבור סיור  

 

 5איש משלמים ..המחיר נכון למינימום  

 1.1 – 8881881,  .1 – 211..4. איגוד המוסכיםמזכירות  –רונית 5 1 להרשמהלהרשמהלהרשמה
 1.2-9211818:  סולי – אורטלחברת 5  2

 Santa)כוכבים אשר נמצא בעיירה סנטה סוזנה  4הוא מלון מצוין בדרגת ( Caprici Verd)מלון קפריצי ורדי 

Susanna .)המלון נמצא סמוך מאד . ולחוף הים  סמוך מאוד לתחנת הרכבת, המלון נמצא במיקום מצוין

השירות . האוכל במלון מעולה ובמלון בריכה חיצונית ובריכה פנימית מקורה. לטיילת הארוכה של העיירה
 .סנוקר ומשחקי מחשב, אינטרנט, המלון כולל פעילות מגוונת בלובי. נקי ומסודר, בקבלה אדיב מאוד


