
 

 

  

  
  

  
  

  
  
  

 הרכבלא עוד התבוננות במתרחש בחוץ דרך זגוגיות . בדגש ספורטיביגיאוגרפיים הינם מסעות  ספורטיבי   

ישירה בדרך  האתרים והאנשים , את התרבותנו שואפים אל קירבאנו  .כי אם השתתפות פעילה ואקטיבית

נזיע , דרך המקומות, דרך האנשים, נפדל ונרכב דרך ההמון, נשוט ונחתור, נצעד ונטפס, ובלתי אמצעית

  .ונתאמץ בכדי להגביר את עוצמת החוויה

  

לחוויה יוצאת , כדי לענות על דרישה של כה רבים מאיתנו למשהו אחרב Xtripצוות י "נבנה ע ספורטיבי    

ה היכרות מעמיק, המסלולים נבנו בקפידה מתוך ניסיון עתיר שנים .לקשר עם גופנו כמו גם עם נפשנו, דופן

  .עם תוואי השטח ותשומת לב יתרה לשילוב של פעילויות ספורטיביות תוך התאמתן לכושרם של המטיילים

  

מאמץ פיזי  ותחושת , י עשיה אקטיבית"נועד לכל מי שחפץ להעצים את חוויות הטיול ע ספורטיבי   

זהו מסע . חוותסדרת מסעות אילו מתאימה לרוצים לעשות בכדי לראות ול, צעירות ובריאות, התחדשות

  .אינטראקטיבי אל תוך עצמנו ואל תוך העולם עמו אנו באים במגע

  

קניונים תצפיות , הרים, יוון של טבע מדהים. אל יוון הפרועה מתרכז בחבל אבריטניה נעמיקזה מסע 

קניונים , נחלים, הרים, נקפוץ בין מסלולי הליכה מהיפים ביוון. מדהיות וכפרים שבהם הזמן עצר מלכת

וכמובן לא נפסח על האוכל היווני מסע קיאקים באגם קרימסטון אל טיולי , גמי טורקיז מדהימיםוא

  .המיוחד ואתריה המיוחדים של חבל אבריטניה

  
  
  



 

 

  
  
רק מעטים מכירים את יוון . נתפסת כארץ של אתרים ארכאולוגיים ואתרי נופש, בשמה המקומי ,Hellas, ווןי

יוון של כפרים אותנטיים ומבודדים ושל מנזרים . ל רכסים אלפיניםיוון של נהרות גועשים וש: האחרת

יוון . יוון המספקת לנו חוויה קולינרית בכל טברנה ומוסיקה סוחפת בכל מועדון. הממוקמים באזורים שכוחי אל

  .של עבודות יד פשוטות ויפות ושל אווירה ים תיכונית כמו שרק היא יכולה להעניק

" האורקל"כשעל מדרונות הרכס ישב . אבק לאונידס הספרטני בגייסות הפרסיםשם נ, נבקר ברכס הפרנסוס

נמשיך אל אגמים הכלואים בין רכסים אלפינים רמים אשר שולחים זרועות תמנון אל . חורץ הגורלות של יוון

 גבינות: נטפס אל הפסגות של רכס הפינדוס שם נשהה ונטעם מאכלים ביתיים נפלאים .קניונים צרים ועמוקים

ומאכלי , פשטידות תרד וגבינה בניחוח אורגנו שרק יצאו מן התנור, יין הילולים אדום, פטה בטעם כפרי מיוחד

נגיע לנהרות הגועשים של . כפרים אשר בנויים מאבן מקומית ונראים כאילו צמחו מן האדמה. בשר על האש

נבקר במנזר . מעינות זכים חבל אבריטניה היוצרים קניונים מפותלים ונקיקים נסתרים שבתוכם נובעים

המהווה פרוסוס המבודד שבחבל אבריטניה בו שמור איקונין הבתולה הקדושה שאוצר בתוכו כוחות ריפוי 

נחזה . נגיע  אל מצוקי מטאורה עליהם בנויים המנזרים התלויים .חולים רבים מרחבי יווןמקום עליה לרגל ל

 .ת על המקום בשעת השקיעהבנזירים המתבודדים ונחוש באווירה המיסטית היורד

  

  
    מסלול המסע

  
   קרפניסי –אתונה  –תל אביב , 1יום 

השוכנת  דלפינמשיך בנסיעה אל עבר . בירת יוון, נטוס בטיסת בוקר מוקדמת ולאחר כשעתיים ננחת באתונה
ם נצא להליכה ולאחר ארוחת צהריי" אוראקל"מקום מושבו של הבאתר דלפי נבקר . על רכס הרי הפרנסוס

   . חבל אבריטניה -" שוויץ של יוון"ואל תוך צ נמשיך לעבר קרפיסי "בשעות אחה". בעמק מיליון הזייתים" רגלית
 מגלו כוריו/ לינה בקרפיסי  

  
 

   הכפר סטורנה –הקליקודה רכס / טרק רגלי , 2יום 
, קליאקודהנטפס למרומי ה. רכס הפינדוס לת הטרק בן היומיים שנערוך במרומינצא בנסיעה קצרה אל תחי

   .טיול בתוך הקניון אותו יצר הנהרונערוך  מוס בדרך מרהיבהנהר קריקלופוטנגלוש אל עבר 
  ון את הלילה לעת ערב נגיע לכפר הפסטורלי סטורנרה בה נל

 לינה בכפר סטורנרה 
  

   ווחי רמפי הפנד –קניון הטריקלופוטומוס / טרק רגלי , 3יום 
ברגל ובמים עד למפלי לאורך הנהר ובתוך הנהר נלך , ומוסענו בתוך ערוץ הטריקלופוטסמשיך את מנ
נעבור בין כפרים החיים כמו לפני מאות שנים נפגוש את הכפריים ולעת ערב  .הגשם הניצחי" הפנדוורחי"

  לקרפניסי שיחזיר אותנו נפגוש את האוטובוס 
  מגלו כוריו/ יסי נלינה בקרפ 

  



 

 

  
  

  אופניים וקיאקים ב - פריםאגמים כ, תצפיות –אבריטניה במיטבה   4יום 
תצפיות מרהיבות דרך  מסטוןילאגם קרנגלוש לעת צהריים  .לאורך נהר טברופוסמסע אופניים להיום אנו נצא 

לאחר , ולעת ערב נחזור לקרפינסיהקסום  יים נצא לשייט קיאקים על האגםלאחר ארוחת צהר .אגםהעל 
  .לארוחת ערב יוונית משובחת לצלילי המוזיקה המקומית צא לטברנהמנוחה נ

 מגלו כוריו/ יסי נלינה בקרפ . 
  

  מטאורה –אבריטניה , 5יום 
שבגלל , מנזר מבודד בו שמור איקונין של הבתולה הקדושהזהו –נתחיל את יומנו בביקור במנזר פרוסוס 

לאחר הביקור . ומבקשים מרפא מן הבתולה כוחות הריפוי שהוא אוצר בתוכו מגיעים אליו חולים מכל רחבי יוון
נעלה על רכס . במעלה נהר הטברופוס ונבקר בכפרים שתיירים מגיעים אליהם רק לעיתים רחוקותנצפין 

בדרך למישור תסאליה נעלה לתצפית על אגם פלסטירה !! מטר 2,000 –אגרפה המתנשא לגובה שמעל ל 
  .ערב בכפר קסטראקי בו גם נלון נצא לארוחת .ונגיע לצפות בשקיעה ממצוקי מטאורה

  לינה במטאורה  
  

  הטיסה הביתה –אתונה  –מטאורה , 6יום 
נצא בשעות הצהריים  .נלך ברגל ממרומי המצוקים עד לעיירה קלמבקה, בבוקר נשלים את ביקורינו במטאורה

נטייל , יוון כנס לבירתנ, בהתאם לזמן ולכוח. הנופש קמנה וורלה על הים לקפה נעצור בעיירתלעבר אתונה 
ניסע ". פסירי"החדש של אתונה בשכונת " סוהו"נאכל ב. הרובע התיירותי בעל החנויות לרוב –בפלאקה 

  . לשדה התעופה לטיסה חזרה ארצה
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  )לא כולל טיסות( 850€ - כחדר זוגי למטייל ב משתתפים 4 למינימוםשרותי הקרקע מחיר 
  

   םלמסע קבוצתי עם מדריך ישראלי בתאריכים  ספציפיילקבלת מחיר למספר משתתפים שונה או 
  3393320-050/  5102025-03או בטלפון   info@xtriptravel.comנשמח לעמוד לרשותכם במייל 

  
  מחיר הטיסות

כוללים מיסי (מחירים אילו , מחירי טיסות בודדים משתנים בהתאם למחלקות הפנויות ביום הטיסה הרלוונטי
  .הינם הערכה בכמה ניתן להשיג את כרטיסי הטיסה למסע הרלוונטי) נמל ודלק

 $    380 – 550בין  טיסות בחברת אאגיאן 
  

חברת , כמות המטיילים, חודשי השנה, ארוחות, מחיר המסע משתנה בהתאם לבחירת בתי מלון שונים 
  .הפקות ואירועים למינהן, התעופה

תקלות מכאניות וכמובן החלטות , מזג אוויר ,שעות אור, יול עלול להשתנות בשל אילוצי זמניםמסלול הט 
 . המדריך בשטח

מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripהסטנדרטים של חברת  
  .טיולכרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר ה. ובטוחה

  
  :אה מומלציםמועדי יצי

 ועד אוקטובר אפרילמחודש   
  

  מחיר המסע כולל 
 דרגת תיירות טובהבלינה בבתי מלון  �
  בקתות כפריותבלינה בימי הטרק  �
 פנסיון מלא : כלכלה  �
  ממוזגתיירים ברכב העברות  �
 ציוד בטיחות לכל הפעילויות  �
 כניסה לאתרים �
 מדריך מקומי לפעילויות כנדרש  �
  

  המחיר אינו כולל
 א "ת  -אתונה  –א "ות תטיס �
 ביטוח נסיעות ומטען �
 תשר לנתוני שירות מקומיים  �
 שתייה והוצאות אישיות �
 תוספת למטייל בחדר יחיד �
  כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל �
 

  
  

ם מושפעת מכל הפרמטריהו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה אותמסע מסלול זה הינו דוגמא ל
  ,המוזכרים מעלה

  
  מאווייכם ותקציבכם, רצונכם, פ אופייכם"נשמח להתאים עבורכם מסלול זה או מסלולים אחרים ע

  info@xtrip.co.ilאו במייל  5102025-03בטלפון אלינו קבלת הצעת מחיר אנא פנו או /יעוץ ול

Xtrip מרמת  ליהנותלאלו הרוצים . ההרפתקאות והאתגרים, יעה מסעות שנועדו לכל חובבי הטיוליםמצ
חברות , משפחות, בריםחחוגי , קבוצות סגורות, למטיילים עצמאיים, ביצוע גבוהה ודאגה לפרטים

  .וארגונים
התאמה , מתכנון מדויק וקפדני, הכוללים את כל הנדרש בטיולאנו לרשותכם להתאמת מסעות וטיולים 

ליווי צמוד , הכנה ותדרוך לפני היציאה, הזמנות כול השירותים, פ אופייכם רצונכם ותקציבכם"אישית ע
  . והערותל ועד חזרתכם ארצה להארות "י צוות המשרד בארץ והסוכן בחו"לאורך כול הטיול בשטח ע

  .הסעה או הסעדה, שירותי הדרכה, ןבתי מלו, תכנון ויעוץכמו איננו מוכרים שירותים בנפרד 


