***
כותרות מקיף ברצלונה ומופע המזרקות:
סיפורה המלא של ברצלונהברצלונה האמיתית – סיור מקיף ומזרקות הקסםסיור שקיעה בברצלונה – שישי 16:00אווו ברצלונה ברצלונה – סיור מתחת לפני השטח )?(*הסיור מתקיים מידי יום שישי בשעה €25 16:00
*נקודת המפגש :כיכר קטלוניה בכניסה להארד רוק קפה
* Plaza Cataluña – Hard Rock Cafe

סיור היכרות עם ברצלונה ,סיפוריה ואתריה המפורסמים .בעקבות אמני המודרניסטה והאדריכל אנטוניו
גאודי בשדרה המפוארת "פסאו דה גרסייה" אשר מעוטרת ביצירותיו – "קאסה מילה" ו"קאסה באטיו"
ברובע ה"אישמפלה" ,נמשיך אל עבר ספינת הדגל ועבודת חייו – ה"סגרדה פמילייה" – כנסיית המשפחה
הקדושה וסמל העיר ברצלונה.
נצפה על שער הניצחון ונבקר בפארק ה"סיוטדלה" – פארק פראי בסמוך לשכונת "בורן" הייחודית ,סיור
רגלי בסמטאות הציוריות של העיר העתיקה ,הרובע הגותי ,קתדרלת סנטה אולליה ,כיכר "סנט ג'אומה"
)כיכר השלטון ומרכז החיים הפוליטים( ואיזור הרובע היהודי העתיק.
לקינוח ,נעלה לתצפית מרהיבה על כל ברצלונה מהר היהודים "מונטג'ואיק" ונהנה ממופע המזרקות
המפורסם שמשלב מוסיקה בסגנונות שונים ,אורות ומים .במהלך הסיור יינתנו טיפים רבים והמלצות.
***
כותרות קוסטה בראבה:
קוסטה בראבה – הנה אנחנו באים!שייט לחופי הקוסטה בראבה וטעימות יקב ספרדיעיירות לבנות ,שייט וטעימות יין בקוסטה בראבה*הסיור מתקיים מידי יום שלישי ושבת בשעה €38 9:00
*נקודת המפגש :כיכר קטלוניה בכניסה להארד רוק קפה
* Plaza Cataluña – Hard Rock Cafe

יום טיול לרצועת החוף המפורסמת הקוסטה בראבה ,נבקר בעיירה התוססת  – Lloret de Marעיר עם
מוניטין של חיי יום ולילה סוערים ,יינתן זמן חופשי להסתובבות ,קניות וסתלבט בחוף הים .משם נצא
לשייט חופים דרך נופי הקוסטה בראבה והמצוקים הגולשים אל תוך הים התיכון.
נעגון בעיירה  , Tossa de Marכפר דייגים לבן ואותנטי עם ים בצבע טורקיז .נטפס אל המצודה העתיקה
הניצבת על קו החוף וסיור מרתק בעיר העתיקה .נהנה מהפסקת צהריים וזמן חופשי לפני שנסיים בטעם
טוב עוד יותר – יקב מקומי -מסע טעימות של ליקרים ,סנגריה ומנעמים מקומיים ,סאלוט!
***
כותרות עמק נוריה ואאוטלט:
פנינת הטבע של הרי הפירנאיםסיור יום "בין ספרד לצרפת" – הפירנאיםהעמק הנעלם – וואל דה נוריה ברכס הפירנאיםטבע פראי – סיור בהרי הפירנאים ועמק נוריה*הסיור מתקיים מידי יום רביעי בשעה €43 9:00
*נקודת המפגש :כיכר קטלוניה בכניסה להארד רוק קפה
* Plaza Cataluña – Hard Rock Cafe

יום טיול לעבר רכס הרי הפרנאים המתנשא לגבהים ש  3,400מ' מעל פני הים ומהווה גבול טבעי בין ספרד
לצרפת ,עשיר בטבע ירוק פורץ ומקורות מים שוצפים .עצירת התרעננות בעיירה "ריבס דה פרייסר" ,נעלה
על רכבת שיניים ייחודית המפלסת את דרכה בין הרים ובין גבעות למסע נופים עוצמתי של  40דק' עד
ל"עמק נוריה"  שמורת טבע מדהימה ,אתר סקי בחורף והעמק הגבוה ביותר בעולם .נסייר במרכז
המבקרים ונצא לסיור הליכה קליל לנקודת התצפית אל מעל האגם הגדול ,נאזין  לסיפור העמק וחשיבותו
לתושבי האיזור ,כולל עלייה ברכבל )במידה ויפעל( .הפסקת צהריים לפיקניק בטבע ובדרכנו חזרה לעיר
ברצלונה נקיים הפסקה  90דקות באאוטלט המותגים הגדול בקטלוניה ¨  ¨LA ROCA VILLAGEובסיום
חזרה למרכז העיר.

כותרות מקיף ברצלונה:
סיפורה המלא של ברצלונה-מסע בעקבות אמני המודרניסטה

אוי ברצלונה ברצלונה – סיור מתחת לפני השטח*הסיור מתקיים מידי יום שני בשעה €25 14:00
*נקודת המפגש :כיכר קטלוניה בכניסה להארד רוק קפה
* Plaza Cataluña – Hard Rock Cafe

סיור היכרות עם ברצלונה ,סיפוריה ואתריה המפורסמים .בעקבות אמני המודרניסטה והאדריכל אנטוניו
גאודי בשדרה המפוארת "פסאו דה גרסייה" אשר מעוטרת ביצירותיו – "קאסה מילה" ו"קאסה באטיו"
ברובע ה"אישמפלה" ,נמשיך אל עבר ספינת הדגל ועבודת חייו – ה"סגרדה פמילייה" – כנסיית המשפחה
הקדושה וסמל העיר ברצלונה.
נצפה על שער הניצחון ונכנס אל פארק ה"סיוטדלה" – פארק פראי בסמוך לשכונת "בורן" הייחודית ,סיור
רגלי בסמטאות הציוריות של העיר העתיקה ,הרובע הגותי ,קתדרלת סנטה אולליה ,כיכר "סנט ג'אומה"
)כיכר השלטון ומרכז החיים הפוליטים( ואיזור הרובע היהודי העתיק .במהלך הסיור יינתנו טיפים רבים
והמלצות.
***
כותרות לרכס הרי המונטסראט:
שמורת הרי המונטסראט ותצפית עוצרת נשימההר הקטאלנים -חצי יום לרכס הרי המונטסראט*הסיור מתקיים מידי יום שני ושישי בשעה €25 9:00
*נקודת המפגש :כיכר קטלוניה בכניסה להארד רוק קפה
* Plaza Cataluña – Hard Rock Cafe

נצא מערבה אל עבר רכס הרי ה"מונטסראט" )הר שיני המסור( ,במרחק נגיעה מברצלונה ממוקם רכס
ההרים שנחשב כאתר קדוש ומוקד עליה לרגל עבור העם הקטלאני ,פן חברתי ודתי ...תופעה גיאולוגית
מרשימה בה נוצרו רכסי הרים המתנשאים לגובה של  1,236מ' מעל פני הים עם תצפית פנורמית
מרהיבה .נצא לסיור מרתק בעקבות המנזר הנסתר בין ההרים והבזיליקה המפוארת עם נוכחות פסל
ה"מדונה השחורה" .נראות ההרים היוו מקור ההשראה לעבודת חייו של אנטוניו גאודי בבניית ה"סגרדה
פמילייה" והצריחים המזדקרים .יינתן זמן חופשי לאטרקציות השונות באתר ולשוק הגבינות ,דבש,
ומנעמים מקומיים בתוצרת ביתית.
***
כותרות סיור משולב )מקיף+מונטסראט(:

אם כבר ,אז כבר! – מקיף ברצלונה ורכס הרי המונטסראט – סיור משולבברצלונה והסביבה ביום אחד! האתרים המפורסמים והרי המונטסראטהסיור המורחב של ברצלונה – מקיף עיר ורכס הרי המונטסראט*הסיור מתקיים מידי יום שני בשעה €35 9:00
*נקודת המפגש :כיכר קטלוניה בכניסה להארד רוק קפה
* Plaza Cataluña – Hard Rock Cafe

את חלקו הראשון של היום נקדיש לרכס הרי ה"מונטסראט" )הר שיני המסור( ,במרחק נגיעה מברצלונה
ממוקם רכס ההרים שנחשב כאתר קדוש ומוקד עליה לרגל עבור העם הקטלאני ,פן חברתי ודתי ...תופעה
גיאולוגית מרשימה בה נוצרו רכסי הרים המתנשאים לגובה   1,236מ' מעל פני הים עם תצפית פנורמית
מרהיבה .נצא לסיור מרתק בעקבות המנזר הנסתר בין ההרים והבזיליקה המפוארת עם נוכחות פסל
ה"מדונה השחורה" .נראות ההרים היוו מקור ההשראה לעבודת חייו של אנטוניו גאודי בבניית ה"סגרדה
פמילייה" והצריחים המזדקרים .יינתן זמן חופשי לאטרקציות השונות באתר ולשוק הגבינות ,דבש,
ומנעמים מקומיים בתוצרת ביתית.
נחזור אל העיר הגדולה בכדי להכיר את סיפוריה ואתריה המפורסמים .בעקבות אמני המודרניסטה
והאדריכל אנטוניו גאודי בשדרה המפוארת "פסאו דה ברסייה" אשר מעוטרת ביצירותיו – "קאסה מילה"
ו"קאסה באטיו" ברובע ה"אישמפלה" ,נמשיך אל עבר ספינת הדגל ועבודת חייו – ה"סגרדה פמילייה" –
כנסיית המשפחה הקדושה וסמל העיר ברצלונה.
נצפה על שער הניצחון ונכנס אל פארק ה"סיוטדלה" – פארק פראי בסמוך לשכונת "בורן" הייחודית ,סיור
רגלי בסמטאות הציוריות של העיר העתיקה ,הרובע הגותי ,קתדרלת סנטה אולליה ,כיכר "סנט ג'אומה"
)כיכר השלטון ומרכז החיים הפוליטים( ואיזור הרובע היהודי העתיק.
***
כותרות מוזיאון דאלי והעיר ג'ירונה:
*הסיור מתקיים מידי יום ראשון וחמישי בשעה €40 9:00
*נקודת המפגש :כיכר קטלוניה בכניסה להארד רוק קפה

* Plaza Cataluña – Hard Rock Cafe

נצא לכיוון צפון חבל קטלוניה למסע בעקבות האמן הסוריאליסטי הנודע סלבדור דאלי ,נבקר בעיירת
הולדתו "פיגראס" ונכנס אל המוזיאון-תיאטרון אשר הוקם ע"י האמן בעצמו -הצגת חייו עומדת להתחיל!
הסיור ילווה עם המדריך עם הסברים מאלפים על היצירות הרבות ,פסלים ,ציורי קיר ענקיים ועבודות
תיקרה ייחודיות ,יינתן זמן חופשי נוסף למעוניינים להמשיך לסייר במוזיאון .לאחר הפסקת הצהריים
נמשיך אל עבר עיר הבירה של המחוז – "ג'ירונה" -עיר בעלת אלף הכיבושים אשר נבנתה על צומת דרכים
חשוב המחבר את ספרד וצרפת בין הנהרות טייר ואונייר ,מקורות המים החשובים באיזור .העיר שימשה
מרכז יהודי חשוב בתולדות ההתיישבות של הקהילה היהודית בספרד .נצא לסיור רגלי ברובע היהודי
העתיק ,ביקור במרכז היהודי "בונסטוק ספרטה" אשר נבנה ע"י הרמב"ן ורבי סגי נהור ,כיום משמש
כמוזיאון חשוב המציג את שרידי הקהילה היהודית שפעלה עד שחרור צו הגירוש .יינתן זמן חופשי במרכז
העיר העתיקה אשר שימשה גם עבור צילומי "משחקי הכס".
***
כותרות סיור רגלי "לא רגיל":
רגלי זה הכי ,אחי!כי אין כמו זוג רגליים שמגיעות לכל פינה*הסיור מתקיים מידי יום ראשון ,שלישי ושבת בשעה €20 15:00
*נקודת המפגש :כיכר קטלוניה בכניסה להארד רוק קפה
* Plaza Cataluña – Hard Rock Cafe

ברצלונה טומנת סיפורים מעניינים שלעיתים חומקים ממסלול התיירים המוכר ,מדריכי "ברצלונה
למטיילים" מאמינים כי את הכל יש להכיר בכדי להתחבר אל האיזור ,התושבים ומה שבאמת הולך פה.
נצא למסע בעקבות ברצלונה האמיתית ואל מתחת לפני השטח באיזור העיר העתיקה ,דרך מבני
המודרניסטה שעוד נותרו באיזור ,קתדרלת סנטה אולליה הגותית שתחבר אותנו אל סגנון הבנייה המוכר
של הרובע הגותי .נהלך בין הסמטאות הציוריות אל עבר הרובע היהודי העתיק ונכיר את סיפורי הקהילה
מקרוב ,נמשיך אל שכונת "בורן" התוססת ,גרפיטי עירוני ,ונסיים בביקור בפארק הסיוטדלה הברצלונאי
ושדרת שער הניצחון המפורסמת של העיר.
נסיים בטעם טוב עם כוס בירה/סנגריה/קאווה מקומיים לצד פינצ'ו כחלק מהאווירה העירונית של העיר,
כלול בעלות הסיור .יותר טוב מזה -נמות.

