
 

 

  

  

  
  

  
  
  

כי אם  הרכבזגוגיות לא עוד התבוננות במתרחש בחוץ דרך . בדגש ספורטיביגיאוגרפיים הינם מסעות  ספורטיבי   
ישירה ובלתי בדרך  האתרים והאנשים , את התרבותנו שואפים אל קירבאנו  .השתתפות פעילה ואקטיבית

נזיע ונתאמץ , דרך המקומות, רך האנשיםד, נפדל ונרכב דרך ההמון, נשוט ונחתור, נצעד ונטפס, אמצעית
  .בכדי להגביר את עוצמת החוויה

  
לחוויה יוצאת , כדי לענות על דרישה של כה רבים מאיתנו למשהו אחרב Xtripצוות י "נבנה ע ספורטיבי    
 היכרות מעמיקה, 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 . וותסדרת מסעות אילו מתאימה לרוצים לעשות בכדי לראות ולח, צעירות ובריאות, התחדשות

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

, ארץ של עלילות מיתולוגיות,  ארכיאולוגיה, היא ארץ של היסטוריה , ערש התרבות המערבית -יוון 
 ביוון פסגות ההרים המשוננות נוקבות את הרקיע. ים תיכוני ושלווה עילאית –אור שמימי , נופים אידילים

פונים , הערוצים דרמטיים. הכחול לצד מפרצי טורקיז שתלתלי עצים ירוקים זורמים עד שפת המים
בזוויתיות ולעומד על רכס מושלג וצופה מטה לא קשה לדמיין את קרב האיתנים שהתרחש בין 

  . הטיטאנים לאלים האולימפים ואת תהפוכותיה של הארץ אחרי זעמו של טייפון
  

קניונים , הרים, יוון של טבע מדהים. אל יוון הפרועה נעמיק רכס הרי הפינדוס -וריהמסע זה מתרכז בחבל זג
, נחלים, הרים, נקפוץ בין מסלולי הליכה מהיפים ביוון. תצפיות מדהיות וכפרים שבהם הזמן עצר מלכת

ל קניונים ואגמי טורקיז מדהימים וכמובן לא נפסח על האוכל היווני המיוחד ואתריה המיוחדים של חב
  .אבריטניה

  



 

 

  

    מסלול המסע

  
  יואנינה    –אתונה  –תל אביב , 1יום 

בירת חבל , בטיסה אל יואנינהנמשיך . בירת יוון, נטוס בטיסת בוקר מוקדמת ולאחר כשעתיים ננחת באתונה
מבין הכפרים  ננחת לקראת צהרים וניסע אל בית המלון הממוקם בכפר מונודנדרי. אפירוס שבצפון מערב יוון

לאחר התארגנות . הכפרים המבודדים של זגורוכוריה שברכס הרי הפינדוס 46פים והמקסימים ביותר שב הי
מהמנזר נשקפים . מטר מעל לקניון העמוק 400הבנוי כ ,פרסקווי . אל מנזר סטעצמאי במלון נצא לסיור רגלי 

  .נופים מרהיבים על קניון ויקוס
 מונודנדרי: לינה  

 
    קוקולי –קיפי  –נדרי מונוד: טרק רגלי . 2יום 

הכפר  .היושב למרגלות הר טימפישעות ממונודנדרי דרומה אל הכפר הקטן קיפי  5-4נצא לטרק רגלי של כ 
נטייל על הגשרים היפים שבכפר  .ואפשר להשקיף ממנו על הנהר העובר מתחת, מעל לקניון ויקוס" תלוי"

קוקולי ומשם נעלה הציורי י בהליכה דרך הכפר אל מונודנר שובנ. ומאנית'שנבנו בתקופת האימפריה העות
  .ארוחת בטברנה מקומית. חזרה למלוןדרך עצי אורנים ומדרגות האבן העתיקות ונרד לאורך קניון ויקוס 

 מונודנדרי: לינה  
  

  קניון ויקוס  : טרק רגלי . 3יום 
ס הנחשב לתופעת טבע מטר בקניון ויקו 1,060- מטר ל 500שעות בגבהים שבין  7-לפנינו יום הליכה של כ

בפארק הלאומי בעלי חיים  .הוא רשום בספר השיאים של גינס כקניון העמוק והצר ביותר בעולם. ייחודית
נצא עם בוקר ממונודנדרי צפונה לכיוון . נלך במסלול החוצה את הקניוןאנחנו . רבים ומסלולי הליכה מגוונים

ולאורך , מטר 1000של כ רותיו הצרים המתנשאים לגובה נרד אל תחתית הקניון ונלך בין שני קי, הכפר ויקוס
בהתאם לזמנים . מקום הלינה הבא שלנו, מהכפר ויקוס נמשיך בהליכה אל הכפר פאפינגו . גדת הנהר אאוס 

כפר מקסים ויפה , כחצי שעה הליכה, ולכוח נמשיך בהליכה על שביל אבנים עתיק אל הכפר מיקרו פאפינגו 
  . ו או בטברנה מקומיתנגארוחת ערב בבית המלון בפאפי. נים ובבתי אבןבמיוחד עטוף בסוכות גפ

 גונפאפי: לינה  
  

  אגם דראקולימני  :טרק רגלי. 4יום 
ין מובילה אל רפוחיו אסטרקה הממוקם בההכפר לאורך הדרך נצא מ. שעות 9-כ, יום הליכה ארוך לפנינו 

שברכס , ) 'מ 2497(משם בהליכה לעבר הפסגה אסטרקה שעל הר גמילה . פסגות ההרים אסטרקה ולפטוס
ונסייר באגם הקסום )  'מ 2251(מאסטרקה נמשיך אל פסגת לפטוס . טימפי בין הפסגות הגבוהות ביוון

 . אחד משלושה אגמים אלפינים שברכס הרי הפינדוס, אגם הדרקון, דראקולימני
 פאפינגו: לינה  

  
  טיסה ארצה  -סיור בעיר   :אתונה –יואנינה  5יום 

נסייר עצמאית ברובע הביזנטי . טורקית עשירה - ניפרד מפאפינגו וניסע אל יואנינה בעלת היסטוריה ביזנטית
בשוק , ארמונו של עלי פאשה שמשהש, במצודה הפנימית שברובע הפרוריון, ובסמטאות העתיקות המבוצר

סיור מודרך של כשעה : אפשרות נוספת(העיירה צורפי הכסף ולאורך הטיילת של האגם לגדותיו שוכנת 
נפגוש את המדריך המקומי ונצא לסיור , נהוניסע לשדה התעופה ונטוס אל את). במערת הנטיפים פראמה

  . חזרה לשדה התעופה וטיסה ארצה. מודרך באתונה העיר ובאקרופוליס



 

 

  
  )כולל טיסות לא(€ 800 - כחדר זוגי למטייל ב משתתפים 4 למינימוםשרותי הקרקע מחיר 

  
   םלקבלת מחיר למספר משתתפים שונה או למסע קבוצתי עם מדריך ישראלי בתאריכים  ספציפיי

  3393320-050/  5102025-03או בטלפון   info@xtriptravel.comנשמח לעמוד לרשותכם במייל 
  

  מחיר הטיסות
כוללים מיסי (מחירים אילו , נים בהתאם למחלקות הפנויות ביום הטיסה הרלוונטימחירי טיסות בודדים משת

  .הינם הערכה בכמה ניתן להשיג את כרטיסי הטיסה למסע הרלוונטי) נמל ודלק
  בהתאם למחלקה הפנויה ביום הזמנת הטיסה$ 380 -החל מ: א"ת - אתונה – א"ת -טיסה  
 בהתאם למחלקה הפנויה ביום הזמנת הטיסה 140$ - החל מ: אתונה –יואנינה  –אתונה טיסה  

  
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, מסלול הטיול עלול להשתנות בשל אילוצי זמנים 

 . טחהמדריך בש
מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripהסטנדרטים של חברת  

 .טיולכרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר ה. ובטוחה
  

  :מועדי יציאה מומלצים
 ועד אוקטובר אפרילמחודש   

  
  המחיר כולל

 בפאפינגו  על בסיס לינה וארוחת בוקר* 4לילות במלון  2, במונודנדרי * 3לילות במלון  2 �
 ערב בבתי המלון או במסעדות מקומיות, צהריים בסגנון פיקניק, בוקר בבתי המלון –פנסיון מלא  �
 דובר אנגלית ומדריך מקומי דובר אנגלית באתונה מדריך שטח מקומי �
 לאתרים ותכניס �
 ממוזגואן תיירים /ברכבהעברות  �
  

  המחיר אינו כולל
 טיסות �
 והוצאות אישיותשתייה  �
 ביטוח נסיעות ומטען �
   ל"תשר לנותני השירותים בחו �
 "המחיר כולל"כל מה שאינו תחת הסעיף  �
�  

  
  

מושפעת מכל הפרמטרים הו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה אותמסע מסלול זה הינו דוגמא ל
  ,המוזכרים מעלה
  מאווייכם ותקציבכם, ונכםרצ, 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, רותיםהזמנות כול השי, פ אופייכם רצונכם ותקציבכם"אישית ע
  . הערותול ועד חזרתכם ארצה להארות "י צוות המשרד בארץ והסוכן בחו"לאורך כול הטיול בשטח ע

  .הסעה או הסעדה, שירותי הדרכה, בתי מלון, תכנון ויעוץכמו איננו מוכרים שירותים בנפרד 
 


