
 

 

 
 

רי וטיול ג'יפים מסע אתג

 במרומי רכס הפירנאים
 לילות 7ימים  8 –ספרד 

 אמצע אוקטובר  –בחודשים אמצע מאי מתאים המסלול 

 
 

במזרח, ק"מ, מהאוקיינוס האטלנטי במערב ועד לים התיכון  450רכס הרי הפירנאים משתרע על פני 

ומשמש כגבול טבעי בין צרפת וספרד. טיול בהרי הפירנאים מפגיש אותנו עם נופים אלפינים, אגמים, 

נחלים, מפלים שופעי מים ומצוקים, המהווים תפאורה מרהיבה לתרבויות הייחודיות שהתפתחו בחסותו 

ם ופיתחו פולקלור, של הבידוד בלב הרכס. העמים שחיו באזור היו מנותקים בשל הקושי לעבור את ההרי

 מנהגים ושפות ייחודיות אשר יוצקים תוכן מרתק אל הנוף המרשים.

 

 על המסע:

מסלול הטיול משלב בתוכו ביקור בשמורות טבע מדהימות, חצית מעברי הרים מהגבוהים ברכס 

אגיאס בשמורת  טרק קצר )יום וחצי(בדרכי נוף בין משכני רועים וכפרים עתיקים.  טיול ג'יפיםהפרינאים, 

"וויה רטובה ומהנה, חוויה יוצאת דופן ומיוחדת הנקראת  פעילות קניוניגטורטס כולל לינה ברפוחיו, 

 ועוד. מגלשות טובוטרונקפעילות טיפוס צוקים מרהיבה ביותר,  פרטה"

 

 



 

 

 מסלול המסע  

 

  סורט - ברצלונה –תל אביב יום , 1יום 

בהגעה  לעבר הר המסור הוא מונסרט.מחוץ לברצלונה בנסיעה צפונה אל  נצאנטוס אל ברצלונה. לאחר ההגעה 

נטפס עם הפוניקולר לפסגה  תצפית על עמק היובריגט ולאחריו ניכנס לקפלה בה נמצאת המדונה השחורה.

העיירה סורט היושבת בנוף הרים הגבוהה של ההר וממנו נצא לטיול רגלי של כשעה. נמשיך אל רכס הפירנאים ו

 נלון.מדהים ובה 

 סורטלינה ב 

 ארוחות  

     במסעדה מקומית צהריים  

 בית המלון בערב  

 הפקות 

 עלייה בפוניקולר לכנסייה  

 סיור רגלי 

 מתנת כרית + סיפור לילה 

 

  תחילת הטרק -/ רפטינג סורט: קניונינג , 2יום 

מים. המסלול מחייב ירידה מסלול הליכה במגמת ירידה בתוך קניון מצוקי זורם  -את היום אתגרי נפתח בקניוניג 

במפלים בעזרת חבלים )"סנפלינג"(, קפיצות למים לתוך גבים, ירידה במגלשות טבעיות. אל המסלול יוצאים 

כאשר אנו עם בגדי ים ומעליהם חליפות ניאופרן )צלילה(, נעלי הליכה למים, קסדות ורתמות גלישה. למסלול 

 ם.ם לשימוש נכון בחבליימצטרפים מדריכים מקצועי

. נגיע הטבע אגיאס טורטס הנחשבת לאחת היפות והמיוחדות באירופהאל שמורת לאחר ארוחת צהרים נמשיך 

קחו אותנו לכיוון ילכפר אספוט הממוקם קרוב לגבולה המערבי של השמורה. נעלה על ג'יפים של השמורה שי

שעה נפרד מהג'יפים בנקודה רפוחיו גוזפ מריה בלאנק הנמצא לשפת אסטן )אגם קטן( טורט דה פגרה. בהתאם ל

 מ' 2318הרפוחיו נמצא בגובה  לאורך הדרך ונמשיך רגלית ללינה ברפוחיו.

 רפוחיו )בקתה בהרים(  לינה 

 ארוחות  

 בוקר בבית המלון  

 פיקניק בשטחצהריים  

 ברפוחיוערב  

 הפקות 

 גלישה במפלים עם חבלים -קניונינג 

 משחקי התמצאות / ניווט / משימות  

 תה ופינוקים במהלך הדרךהפסקות קפה /  

 ( םלאוזניי)ואטמים  מגבות וסדינים לחברי הקבוצה ברפוחיו 

 + סיפור לילה שוקולד על הכרית 

 



 

 
 

 סורט – אגם מאוריציוס –טרק בשמורת אגיאס טורטס  3יום 

 מ'. 2984פסגת פגרה בגובה  –היום נצא לכיוון אגם נגרה דה פגרה הנמצא למרגלות הפסגה הגבוהה בפארק 

המשך דרכנו תעבור בין אגמים קטנים, פלגי מים רבים ומסביבנו פסגות נישאות. נקיף מדרום את פסגות אלס 

צמד פסגות תאומות שהפכו לאחד מסמלי ההיכר של הפארק ונגיע לאגם מאוריציוס  –המכושפים  –אנקנטטס 

ריציוס דרך נקודות תצפית מטרים. ארוחת צהרים בשטח בהתאם לכוחו והרצון נקיף את אגם מאו 1893בגובה 

מרהיבות על האגם וסביבתו. בסיום היום יחכה לנו המיניבוס שיחזיר אותנו למלון בסורט למנוחה בספא וארוחת 

נשוב אל  שעות נטו. 5-6 -מ' וחצי מהיום בירידה, סה"כ כ 570חצי מהיום בעליה מצטברת של  –ק"מ  10 -ערב. כ

 צה. המלון בסורט ונתפנק בספא במיוחד לקבו

 לינה בסורט 

 ארוחות  

  ברפוחיובוקר  

     פיקניק בשטחצהריים  

 מלוןערב  

 הפקות 

 צ'ופרים , קפה , תה במהלך הטרק  

 ספא מפנק 

 מתנת כרית + סיפור לילה 

 

 אל עמק אראן  ג'יפים: תחילת מסע  ,4יום 

-לכיוון הדרך הפריפריאלית שמקיפה את פארק האיגואס טורטס בגובה של כ עם בוקר נקבל את הג'יפים ונצא

מטר. ניסע על קו פרשת המים בדרך בה הנוף עוצר נשימה ומאפשר תצפית ארוכת טווח לכל עבר. נמשיך  2000

יה נאים עמק אראן. נעבור  בכנסיריהעמקים החבויים והיפים בפ דלאחצפונה לאורך רכסים וכפרים ציוריים ונכנס 

מות. לקראת ערב נגיע לעמק אראן חהנתיב ששימש את הפליטים בזמן המל  –של מונטגרי לאורך דרך החופש 

 ללינה. 

 לינה עמק אראן  

 ארוחות  

 במלוןבוקר  

 מסעדה מקומיתצהריים  

 מלוןערב  

 הפקות 

 ג'יפים ממותגים  

 בכל ג'יפ: חבילת צ'ופרים, מכשיר קשר, מים מינרלים  

 ופינוקים במהלך הדרךהפסקות קפה / תה  

 מתנת כרית + סיפור לילה 

 

 



 

 
 

 אל עבר אנדורה , 5יום 

נעלה לכמה מהדרכים הגבוהות בפירנאים לכיוון מפל הפי שבעמק אראן ומשם לכיוון עמק בגרג'ה לארוך נתיב 

המכרות הנטושים. נחצה נחלים זורמים נבקר בכנסיות נטושות, נעלה על הדרך החוצה את הרכס ונתרשם 

ענודות פעמונים. נמשיך  מהנוף המרהיב המשובץ בחוות בודדות, יערות ירוקים ומשטחי אחו בהם רועות פרות

לכיוון עמק הסוסים המשובץ מפלים אגמים ורכסי הרים. נסיעת כביש קצרה ואז חזרה לשטח ליד הכפר טור בין 

 העתיקים שבכפרי הפירנאים. טיפוס לתוך אנדורה בדרכי המבריחים. 

 לינה באנדורה 

 ארוחות  

 מלוןערב  - פיקניק בשטחצהריים  -במלון בוקר  

 הפקות 

 קפה / תה ופינוקים במהלך הדרךהפסקות  

 מתנת כרית + סיפור לילה 

 

 טיולים באנדורה  - + פארק חבלים/ קניונינג מסלול וויה פרטה, 6יום 

הבוקר נצא לחוויה יוצאת דופן ומיוחדת הנקראת "וויה פרטה" זו פעילות טיפוס צוקים מרהיבה ביותר, מסלול 

סולמות. לאחר שמעפילים נעפיל לראש הפסגה נרד ברגל הטיפוס מאובטח על ידי כבלי פלדה בשילוב עם 

 ..לתחילת המסלול. את שעות אחה"צ נקדיש לאנדורה שהיא תופעה בפני עצמה

  : אנדורה לינה 

 ארוחות  

 מסעדה מקומית  ערב  - מסעדה מקומיתצהריים  - בבית המלון בוקר  

 הפקות 

 טיפוס צוקים  –ויה פראטה  

 מתנת כרית + סיפור לילה 

 

 ברצלונה  – אנדורה, 7יום 

נבקר בפארק "נטורלנדיה" ובו בעת הפרישיות )קהילות( באנדורה, אחת מש ,  Sant Julia de Loriנטפס אל עבר 

ק"מ וגובה  5.3הארוכה בעולם )אורכה רים רכבת הזוהי נהנה מהאטרקציה המרכזית והייחודית ה"טובוטרונק". 

מ'(, היא משלבת תצפית מדהימה לנוף אנדורה הירקרק וחווית אדרנלין מרגשת )אל דאגה, את  400ירידתה 

מהירות הנסיעה יוכל לקבוע כל קרון בנפרד(. לאחר שנסיים נמשיך עם הג'יפים דרך השטח דרומה לברצלונה. 

 בשעות אחר הצהרים המאוחרותם, נעבור בכפרים בלב ההרים, ונגיע נעלה לנקודת תצפית גבוהה מעל הפירנאי

בערב נצא ברגל לסיור טעימות טאפאס, המאפיינים אזורים שונים בספרד, במסעדות המיוחדות של לברצלונה.  

 ברצלונה. את המנה העיקרית וקינוח נאכל במסעדה מקומית.

 : ברצלונה  לינה 

 ארוחות  

   ארוחת טאפאס וסיום מופע פלמנקוערב  -  סעדה מקומיתמצהריים  - בוקר בבית המלון 

 הפקות 

 טובוטרונק 

 וסיום במופע פלמנקוסיור טאפאס במסעדות מיוחדות של ברצלונה  



 

 
 

  טיסה חזרה ארצה  – , יום סיור ברצלונה 8יום 

נתחיל את היום בפגישה באולם הפגישות של המלון במהלכו תהיה הפסקת קפה. אחרי הפגישה נצא 

לארוחת צהרים. בצאתנו מהמסעדה נמצא מסודרות לפנינו אופניים שיהיו אמצעי התחבורה שלנו שאיתו נעשה 

נסיית טיול במהלכו נבקר בשדרות פסיאו דה גרסיה עם הבתים המפורסמים שתכנן גאודי. נכיר את כ

המשפחה הקדושה שהפכה לאחד מסמלי ההיכר של העיר, נמשיך לאורך החוף של ברצלונה וסיים ליד 

כנסיית סנטה מריה דל מר. בנקודה זו נתחלק לקבוצות קטנות. כל קבוצה תתבקש לבצע מספר פעילויות 

והפתעות.  שמטרתן להכיר את ברצלונה ההיסטורית בצורה חוויתית. למשתתפים יצפו משימות, אתגרים

 לאחר ארוחת הערב נצא לשדה התעופה לטיסת לילה לת"א. 

 ארוחות  

 מסעדה מקומית בברצלונה –צהרים  

 מסעדה המתמחה בהכנת פאייה  –ערב  

 הפקות  

 אופניים ממותגים 

 סיור אופניים בעיר  

 משחק חפש את המטמון בברצלונה  

 

 

 

 

 2850$- : כזוגיבחדר שתתף לממטיילים  35טיול מבוסס על מינימום מחיר ה

 

מחיר המסע משתנה בהתאם לבחירת בתי מלון שונים, ארוחות, חודשי השנה, כמות המטיילים, חברת  

 התעופה, הפקות ואירועים למינהן.

המחיר עשוי להשתנות עקב שינויי שערי המטבע בין הדולר/אירו לשקל ולמטבעות המקומיים, וכן עקב  

 שינויים במיסי הנמל והדלק.  

מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripם של חברת הסטנדרטי 

 .טיולובטוחה. כרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 מחיר המסע כולל 

  ת"א  -ברצלונה   –ת"א במסלול טיסות בינ"ל 

 ( ונכון ליום שליחת ההצעה מיסי נמל, היטלי דלק והיטלי וביטחון)כפוף לשינויים 

 5  לינות על בסיסHB הטובים בנמצא  )ארוחת בוקר וערב מלאות( בבתי מלון בפירנאים 

  באולם שינה בבקתת הריםלינה לילה אחד בטרק  

  בברצלונהכוכבים  5במלון לילה 

 ממוזגתיירים  אוטובוסהעברות  ב  

  פנסיון מלא בכל ימי הטיול 

 4 ימי טיול ג'יפים 

 מכשיר קשר בכל ג'יפ 

  ג'יפ מוביל 

 במהלך הטרק איש צוות נוסף שדואג לכל המנהלות המיוחדות 

  ציוד בטיחות לכל הפעילויות 

  עם  מופע פלמנקו ספא, ויה פרטה, קניונינג, טובוטרונק, :כמצוין בתוכנית ופעילויות מיוחדותאטרקציות

 ארוחת ערב 

  מדריך ישראלי מצוותXtrip  

 לפעילויות כנדרש  מדריכים מקומיים מקצועיים 

 תשר לנותני השירותים המקומיים 

  הפקות כמצוין בתכנית 

 

 המחיר אינו כולל

 ביטוח נסיעות ומטען 

  שתייה והוצאות אישיות 

   ארוחת כשרות 

 מטיילים חופשיים 

 מיתוג כגון: דגלים, מדבקות, חולצות, וכדומה 

 הפקות ייחודיות בנוסף לכתוב 

 תשר למדריך הישראלי 

  כתוב תחת הסעיף המחיר כוללכל מה שאינו 

 

 

 

 מסלול זה הינו קניין חברת אקסטריפ ונבנה מידע רב שנצבר בחברה,

 מסלול זה אינו ניתן להעברה בשום דרך

 

מסלול זה הינו דוגמא לטיול תמריץ אותו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה שמושפעת מכל הפרמטרים 

 אופייכם, רצונכם, מאווייכם ותקציבכםהמוזכרים מעלה, לקבלת הצעת מחיר עדכנית ע"פ 

 info@xtrip.co.il או במייל 5102025-03אנא פנו למשרדנו בטלפון 

 

mailto:info@xtrip.co.il

