
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

כי אם  הרכבבדגש ספורטיבי. לא עוד התבוננות במתרחש בחוץ דרך זגוגיות גיאוגרפיים הינם מסעות  ספורטיבי   
, נצעד ישירה ובלתי אמצעיתבדרך  את התרבות, האתרים והאנשים נו שואפים אל קירבאנו  השתתפות פעילה ואקטיבית.

 , נזיע ונתאמץ בכדי להגביר את עוצמת החוויה.האנשים, דרך המקומות , נפדל ונרכב דרך ההמון, דרךונטפס, נשוט ונחתור
 

כדי לענות על דרישה של כה רבים מאיתנו למשהו אחר, לחוויה יוצאת דופן, לקשר עם ב Xtripצוות נבנה ע"י  ספורטיבי   
תוואי השטח ותשומת לב  המסלולים נבנו בקפידה מתוך ניסיון עתיר שנים, היכרות מעמיקה עם גופנו כמו גם עם נפשנו.

 יתרה לשילוב של פעילויות ספורטיביות תוך התאמתן לכושרם של המטיילים.
 

נועד לכל מי שחפץ להעצים את חוויות הטיול ע"י עשיה אקטיבית, מאמץ פיזי  ותחושת התחדשות, צעירות  ספורטיבי   
זהו מסע אינטראקטיבי אל תוך עצמנו ואל תוך . ובריאות, סדרת מסעות אילו מתאימה לרוצים לעשות בכדי לראות ולחוות

 העולם עמו אנו באים במגע.

 

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

 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 של הבידוד בלב 

הרכס. העמים שחיו באזור היו מנותקים בשל הקושי לעבור את ההרים ופיתחו פולקלור, מנהגים ושפות 

 ייחודיות אשר יוצקים תוכן מרתק אל הנוף המרשים.

 

נסיעת  חצית מעברי הרים מהגבוהים ברכס הפרינאים, שמורות טבע מדהימות,מסלול הטיול משלב בתוכו ביקור ב

. טרק קצר )יום וחצי( בשמורת אגיאס טורטס כולל לינה ברפוחיו, שטח בדרכי נוף בין משכני רועים וכפרים עתיקים

וקים מרהיבה פעילות טיפוס צדופן ומיוחדת הנקראת "וויה פרטה" / , חוויה יוצאת פעילות קניוניג רטובה ומהנה

 מגלשות טובוטרונק ועוד.ביותר, 

  מסע ג'יפים אקספורטיבי ברכס הפירנאיםמסע ג'יפים אקספורטיבי ברכס הפירנאים

ימיםימים  88  ––ספרד ספרד   



 

 
 תכנית המסע

  ברצלונה –תל אביב יום , 1יום 
סיעה צפונה אל עבר רכס הפירינאים בנמחוץ לברצלונה  נטוס אל ברצלונה. לאחר ההגעה נתארגן בג'יפ ונצא

 יושבת בנוף הרים מדהים ובה נלון.והעיירה סורט ה
 לינה בסורט 

 
 חילת הטרקקניונינג ות, 2יום 

מסלול הליכה במגמת ירידה בתוך קניון מצוקי זורם מים. המסלול מחייב ירידה  -את היום אתגרי נפתח בקניוניג 
מסלול יוצאים כאשר אל הירידה במגלשות טבעיות.  במפלים בעזרת חבלים )"סנפלינג"(, קפיצות למים לתוך גבים,

נעלי הליכה למים, קסדות ורתמות גלישה. למסלול מצטרפים אנו עם בגדי ים ומעליהם חליפות ניאופרן )צלילה(, 
הטבע אגיאס טורטס הנחשבת לאחת היפות אל שמורת נמשיך  מדריכים מקצועים לשימוש נכון בחבלים.

אספוט הממוקם קרוב לגבולה המערבי של השמורה. נעלה על ג'יפים של השמורה בכפר והמיוחדות באירופה. 
בנקודת עזיבת גוזפ מריה בלאנק הנמצא לשפת אסטן )אגם קטן( טורט דה פגרה. שיקחו אותנו לכיוון רפוחיו 

 מ' 2318הרפוחיו נמצא בגובה  ." בקטנת הריםרפוחיוהג'יפים נצעד כשעתיים עד ההגעה ל"
 רפוחיו )בקתה בהרים(לינה ב 

 
  אגם מאוריציוס –טרק בשמורת אגיאס טורטס , 3יום 

מ'.  2984פסגת פגרה בגובה  –נמצא למרגלות הפסגה הגבוהה בפארק היום נצא לכיוון אגם נגרה דה פגרה ה
המשך דרכנו תעבור בין אגמים קטנים, פלגי מים רבים ומסביבנו פסגות נישאות. נקיף מדרום את פסגות אלס 

לאגם מאוריציוס צמד פסגות תאומות שהפכו לאחד מסמלי ההיכר של הפארק ונגיע  –המכושפים  –אנקנטטס 
על האגם ות תצפית מרהיבדרך נקודות קיף את אגם מאוריציוס נ . בהתאם לכוחו והרצוןמטרים 1893גובה ב

 מנוחה. ללמלון בסורט בסיום היום יחכה לנו המיניבוס שיחזיר אותנו וסביבתו. 
 לינה בסורט 

 
 אל עמק אראן , 4יום 

ניסע על קו פרשת מטר.  2000-לכיוון הדרך הפריפריאלית שמקיפה את פארק האיגואס טורטס בגובה של כ יציאה
לאורך רכסים וכפרים נמשיך צפונה המים בדרך בה הנוף עוצר נשימה ומאפשר תצפית ארוכת טווח לכל עבר. 

בכנסייה של מונטגרי נעבור  . עמק אראןונכנס דרך השוח לאחר העמקים החבויים והיפים בפרינאים ציוריים 
 מן המלחלמות. לקראת ערב נגיע לעמק אראן ללינה. הנתיב ששימש את הפליטים בז –לאורך דרך החופש 

 לינה עמק אראן  
 

 אל עבר אנדורה , 5יום 
לכיוון מפל הפי שבעמק אראן ומשם לכיוון עמק בגרג'ה לארוך נתיב  נעלה לכמה מהדרכים הגבוהות בפירנאים

רכס ונתרשם מהנוף נעלה על הדרך החוצה את הות נטושות, נחצה נחלים זורמים נבקר בכנסי. המכרות הנטושים
לכיוון עמק נמשיך  המרהיב המשובץ בחוות בודדות, יערות ירוקים ומשטחי אחו בהם רועות פרות ענודות פעמונים.

לשטח ליד הכפר טור בין העתיקים חזרה נסיעת כביש קצרה ואז הסוסים המשובץ מפלים אגמים ורכסי הרים. 
 לתוך אנדורה בדרכי המבריחים. שבכפרי הפירנאים. טיפוס 

 לינה באנדורה 



 

 

  טיולים באנדורה -מסלול וויה פרטה  , 6יום 
מסלול , פעילות טיפוס צוקים מרהיבה ביותרהבוקר נצא לחוויה יוצאת דופן ומיוחדת הנקראת "וויה פרטה" זו 

ש הפסגה נרד ברגל נעפיל לראמעפילים הטיפוס מאובטח על ידי כבלי פלדה בשילוב עם סולמות. לאחר ש
 נקדיש לאנדורה שהיא תופעה בפני עצמה. את שעות אחה"צ לתחילת המסלול.

 לינה באנדורה 
 

 וטיול ג'יפים בדרך לברצלונה  "טובוטרונקה" רכבת ,7יום 
, שם נבקר בפארק "נטורלנדיה" אחת משבעת הפרישיות )קהילות( באנדורה,  Sant Julia de Lori אל עבר נטפס

הינה הרכבת האלפינית הארוכה בעולם  "טובוטרונק"אטרקציה המרכזית והייחודית ה"טובוטרונק". הובו נהנה מה
וחווית אדרנלין  הירקרק היא משלבת תצפית מדהימה לנוף אנדורהמ'(,  400ק"מ וגובה ירידתה  5.3ה )אורכ

 ם הג'יפים דרךעך נמשילאחר שנסיים . מרגשת )אל דאגה, את מהירות הנסיעה יוכל לקבוע כל קרון בנפרד(
, נעבור בכפרים בלב ההרים, נעצור בין ודת תצפית גבוהה מעל הפירנאיםנעלה לנק .דרומה לברצלונה השטח

 .  אגמים ומנזרים ונגיע בשעות הערב לברצלונה
 לינה בברצלונה 

 
 סיור בברצלונה וטיסה ארצה , 8יום 

שפחה שעיצב האדריכל גאודי, נבקר בקתדלת נצא לסיור מרתק ברחבי העיר, נצפה בבית המ לאחר ארוחת בוקר
בוקריה הידוע. מעט ה שדרות לה רמבלס, וכמובן שוק ליר ברובע הגותי, בית הכנסת העתיק, אולילה הקדושה, נסי

בשעות הצהריים נצא אל . ברצלונה הנחשבת אחת הערים היפות באירופהזמן חופשי לקניות ובילויים ברחובות 
  ה.עבר שדה התעופה לטיסה ארצ

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 )לא כולל טיסות( 0051€ -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   cominfo@xtriptravel.נשמח לעמוד לרשותכם במייל 

 
 מחיר הטיסות

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

 500$מ  איבריה  החל / אלעלוואליג / טיסות בחברת  
 

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

מזג אוויר, תקלות מכאניות וכמובן החלטות  מסלול הטיול עלול להשתנות בשל אילוצי זמנים, שעות אור, 
 המדריך בשטח. 

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

 :מועדי יציאה מומלצים

 מחודש מאי ועד אוקטובר  

 המחיר כולל:
 7 לינה ברפוחיוהטרק  במהלך, לילות על בסיס חצי פנסיון )ארוחות בוקר וערב מלאות( בבתי מלון בפירנאים.  
  ימים 7ברכב למשך  4השכרת ג'יפ )מסוג ניסן פטרול, ניסן פאטפיינדר, מיצובישי מונטרו או דומה( על פי 
 קניונינג, וייה פארטה, מגלשות טובוטרונקעם הדרכה מקומית :  לאתרים ות כניס 
 ותאישורי כניסה לשמורו כניסות לאתרים  

 המחיר אינו כולל:
 500$איבריה  החל מ  / עלטיסות בחברת אל 
  דלק 
  שתייה והוצאות אישיות 
  פעילויות וכניסות מלבד אלו המופיעות במסלול 
 תשר לנותני השירותים בחו"ל 
 ביטוח נסיעות ומטען 
 תוספת למטייל בחדר יחיד 
 כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל 

 

 
 

 ינו ניתן להעברה בשום דרךוא אקסטריפ ונבנה מידע רב שנצבר בחברהמסלול זה הינו קניין חברת 
 

מושפעת מכל הפרמטרים המוזכרים הו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה אותמסע מסלול זה הינו דוגמא ל
 מעלה,

 "פ אופייכם, רצונכם, מאווייכם ותקציבכםנשמח להתאים עבורכם מסלול זה או מסלולים אחרים ע
 info@xtrip.co.ilאו במייל  5102025-03בטלפון אלינו הצעת מחיר אנא פנו  קבלתיעוץ ו/או ל

Xtrip מרמת  ליהנותיעה מסעות שנועדו לכל חובבי הטיולים, ההרפתקאות והאתגרים. לאלו הרוצים מצ
ברים, משפחות, חברות חקבוצות סגורות, חוגי עצמאיים, למטיילים ביצוע גבוהה ודאגה לפרטים, 

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

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

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