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 יוון בטיול ג'יפים 
 בהרי הפינדוס טיול ימי 8

 
 

פו של לחו, הממוקמת בקצה הדרומי של הבלקן, מזרח אירופה-מדינה בדרום ;(Greece)יוון 

. זוהי מדינה מזרחי של חצי האי האגאי-הדרוםהנמצאת בקצה , בירתה היא אתונה. הים התיכון

, פלגי מים זכים ושוצפיםהמשלבת בתוכה חופים מדהימים, נופים מרהיבים, צוקים תלולים, 

מתוך " "צומחיםבטבע ובנוף משתלבים כפרים מסורתיים ה. יערות ירוקי עד וטבע עוצר נשימה

שרות אווירה עתיקת יומין על קפלות וקטורת קדושים מ, כנסיות, סמטאות צרות. סלעי ההרים

המקום ואתרים ארכיאולוגיים מרשימים מעידים על עבר מפואר ועשיר ועל מסורת חיים 

טברנות עשירות בשילוב , מוסיפים לאווירה המיוחדת הכפרים והעיירות בדרכי ההרים. שורשית

טיול ליוון  –א בש ובצחוק ברי מתובלות במשחקי שש, בחוויות מזון יווניות עם יינות תוצרת בית

   ג'יפים!טיולי הוא טיול חובה לאוהבי 

 

יוון מאפשר לכם לחוות מקרוב אווירה מיוחדת זו יחד עם טיול שטח מעמיק. בטיול ג'יפים 

תאפשר לנו לחוש את הטבע ולראות את יוון ההררית גם דרך שביליה  4X4 -ברכבי ה הנסיעה

  .ומזוויות בלתי שגרתיות
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 בהרי הפינדוסיוון בג'יפים מסלול טיול 
 

 מאתונה אל עמק דלפי בשילוב תצפיות מרהיבות 1יום 
נעמיס את הציוד על . יפים'נקבל את הג , לאחר הנחיתהנצא בטיסת בוקר לאתונה בירת יוון

( ELikonas)רכס הרי הליקונס בצהרים נעלה בדרכי עפר אל  .ונצא בנסיעה צפונה הג'יפים

נטייל בין כפרים ומנזרים בהר ונרד בדרך מרהיבה בין כרמי זיתים . קורינתוסהצופים לעבר מפרץ 

 .(Arahova) ארחובהאו  (Delphi) דלפילינה באזור . עמק דלפיאל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (vrytaniaE) בדרך ההרים לחבל אבריטניה 2יום 
משכנה של  –מוקדם בבוקר ולפני עומס התיירים נבקר במוזיאון ובאתר של דלפי העתיקה 

בהמשך נסיעה בעמק כרמי הזיתים של העיירה . האורקל ומקום מקדשו של האל אפולו

לאגם ועלייה דרך יערות האשוחים ודרכי המכרות והציידים של הרי גיונה  Amfisa)) אמפיסה

המשך נסיעה . ארוחת פיקניק באזור במידה ומזג האוויר מאפשר, התמנוני (Mornos) מורנוס

נעבור . (vrytaniaE) אבריטניהאל חבל הארץ הפראי הקרוי בדרכנו , דרך יערות האורן והאשוח

בשבילי ההרים אל תצפיות נחצה פלגי מים ונטפס , בכפרי רועים התלויים על מדרונות ההרים

כפר ציורי בחבל אבריטניה. לינה  ;(Ano Chora)אנו חורה נגיע ל לקראת ערב. מרהיבות

 .באנו חורהואורחת ערב 

 
 של קרפניסי" האיזור האלפיני" 3יום 

, ומשם נצפין דרך כבישים ושבילים מפותלים (Ano Chora) אנו חורהבבוקר נסייר בכפר 

נעלה לתצפיות מעל קו העצים .   (Evinos)אבינוסנהר  לאזור צפונה נצא. לעומק חבל אבריטניה

 דשא מכרי ומשתנה נמשכת דרכנו (Krikelopotamos) הקריקלופוטאמוסוניגלוש לעמק נהר 

 ,המחוז בירת (;Karpenisi) קרפניסי עד נגיע איתם, מרהיבים ומורדות למישורים אלפיניים
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לינה בכפר קטן באזור העיירה  .מטרים 960 של בגובה טימפריסטוס הר למרגלות נמצאת

  .(Karpenisi) קרפניסי

 

 

 שוויץ היוונית – אבריטניהחבל  4יום 
( המכונה Evrytania) אבריטניה חבל – נצא לאחד מימי נסיעות השטח המרהיבים ביותר היום

 הינו המיוער האזור. יוון מרכז במחוז משנה מחוז המהווה יוון במרכז הררי "שוויץ של יוון"; חבל

 של במרכזו נמצאים כי שדומה עד רב כה בו האשוח עצי מספרוון ובי במים ביותר והרווי ביותר

 בנסיעהנתחיל  בהתאם למצב השלגים  .ממריץ אוויר ומזג מכושף נוף עם ואינסופי נהדר יער

חילאדונה או  מטר 1950 -כ(, גובהו Kaliakouda) הקליאקודה רכס ונקיף את, דרומה

(Chiladona)אנכיים צוקים אל וצופה ונחלים יערות חוצה דרךה; נשימה עוצרות בדרכים . נסע .

 Prousos) פרוסוס מנזר עד( Mavri Spilia) ספיליה מאוורי קניון דרך עפר בדרכי ניסע .

Monastery) העתיקהמנזר  נראה את האיקונה הקדושה ונשמע את סיפור האגדה המרתק. שם 

 תלוי במרומי

 לא בדרכים נמשיך. חבויה פרטיזנים למערת שמוביל יפהפה בערוץ רגלי לסיור נצא .המצוקים

 לנהר במקביל ונסיעה קרמאסטון אגם של דופן יוצאי במראות צפייה כדי תוך, סלולות

 לקראתו ים יוונים המעטרים את הדרך והנוףנחלוף על פני כפר, (Karpenisiotis) קרפניסיוטיס

 .בקרפניסי למלוננו נשוב ערב
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 רכס אגרפה 5יום 

המתפתל , (Tavropos) הנהר טברופוסבנסיעה אל אפיק  יוון נתחיל היוםאת טיול הג'יפים ל

הרכס הבלתי , "(Agrfa) הרי אגרפהנחצה את הנהר ונעלה אל הרכס הנידח של . בין ההרים

זוהי נסיעה . , בתוך יערות האשוחים והכפרים הציוריים ועד לפסגות הקרחות'(מ 2000" )רשום

בדרכי העפר מצפון  נרד. לאורך הרכס כשמשני צדינו עמקי נהרות יפים ונוף של רכסים גבוהים

יוון. הדרך אחד האגמים היפים ביותר של  (Plastira lake); פלסטירהלרכס אל האגם הציורי 

ארוכה ויפה ומטפסת במעברי ההרים היפים של יוון בתוך יערות ובין פסגות לשם הינה 

 . לינה במטאורה. (Metéora) מטאורההמשך נסיעה אל  אלפיניות צחיחות.

 

 בעלת הצוקים האדירים לחצי האי פיליון ממטאורה 6יום 

 11 -ה במאה החל נבנו ; המנזרים(Metéora)מטאורה  במנזרי בסיור הבוקר את נתחיל

 הנזירים הצליחוהקרקע ומסיבה זו  מן אדירים כעמודים המתרוממים צוקים ראשי על, לספירה

פעילים העתיקים  מהמנזרים שישה דמים בעבר. שפיכות של מאירועים ולחמוק מבודדים להיות

תלולים המתנשאים מעל  סלע במטאורה יש כשישים עמודי. בהם ניתן לבקרו עד היום

נבנו מנזרים מבודדים אלה הנראים כתלויים באמצע השמיים  ימי הביניים המישורים. במהלך

כאתר מורשת עולמי על ידי  1988 הגדולים והחשובים ביוון. המקום הוכרז בשנת ונמנים עם

אונסק"ו וזאת בזכות השילוב בין תופעת הטבע שבה התמזגו המנזרים ובין החשיבות האמנותית 

של ציורי הקיר הביזנטיים שמעטרים את קירותיהם. בראש אחד הצוקים הוקם המנזר הראשון 

. נעצור 16 -וה 15 -היסוד של קהילה דתית שפרחה במאות המנזרים ואבן  24בשורה של 

מן המנזרים היפים  בשנייםהמיוחדים ונעלה לביקור רגלי צוקי הקונגלומרט לתצפיות על 

 בעבר בהם החיים שהביאו להקמתם, עלנלמד על הסיבות  אנו ביותר )מנזר גברים ומנזר נשים(.

נמשיך , מכאן .ועוד השטח של הגיאולוגי ההמבנ על, וחייהם פעילותם, הנזירים על, ובהווה

 של התבואה מישורי דרך ניסע הצהריים אחר(, Centaurus) קנטאורוס הרי בנסיעה אל רכס

( chania) לחאניה נמשיך ולאחר מכן (Pelio) פליון האי חצי את , נחצה(Thessaly) תסליה

 .בחאניה ערב ולינה ארוחת. ועוד ערמונים, אשור בעצי עשירה נופית בדרך
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יום  7

  מהר פיליון דרך כפרים מסורתיים אל עבר אתונה

 לוולוסונסייר בכפרי האזור. נעבור בכפרים מקומיים עד הגיענו  הפליון הבוקר נגלה את רכס הר

(Volos .עיר הנמל שלחוף הים האגאי ;)בכביש המהיר , לקראת הצהרים נצא בנסיעה דרומה

 נצא לסיור לילי. לאחר החזרת הרכבים  ערבאליה נגיע ב (Athens) אתונהלאורך החוף אל 

שוקקת חיים ומלאה בבתים ששופצו ושוחזרו , השכונה העתיקה ביותר באתונה ;בפלאקהרגלי 

  .בטברנות מקומיות ובחנויות מזכרות, בשנים האחרונות

 

 תל אביב  –אתונה  8יום 

חצי יום של סיור רגלי באתרי העיר הקלאסית נקיף את יוון נסיים בטיול ג'יפים באת 
אל ה"אגורה", עיר בני האנוש התחתונה שלמרגלות  האקרופוליס )עקב הפסחא האתר סגור( 

, מונאסטראקיהסמוך לשוק הפשפשים של  המתחם היהודיהאקרופוליס. משם נמשיך אל 
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 19 -בסוף המאה ה, בו חודשו המשחקים האולימפיים ולאצטדיון השיש סינטגמהלכיכר 
 תל אביב. חזרה לניסע לשדה התעופה לטיסה )ככל שיותיר הזמן(. בצהריים 

 

 יווןביפים 'טיול ג
 

מדהימים, עיירות קטנות  באזורי נופים, יוון בנהיגה עצמית בחיק הטבעביפים 'טיול ג :אופי הטיול

 .וכפרים מסורתיים

 

מחברות ( Vאו דומה מקטגוריה ) 4Toyota Ravאו  4X4 TRAIL-NISSAN Xרכבי  :תחבורה

 . )נהיגה עצמית( ברכבמטיילים  4, על בסיס השכרה ביוון

 . מכשיר קשר בכל רכב

 לכל ימי הטיול. דלק לרכבים

 .כולל ציוד חילוץ וערכת קפהה רכב מדריך

 

 תל אביב –אתונה  –טיסות סדירות על חברת התעופה אל על, במסלול תל אביב  טיסות:

 

מלונות כפריים בחיק הטבע ובתי כולל  כוכבים( 3/4דרגה ראשונה ) במלונותלילות,  7 :לינה

 .צמודים ושירותים מקלחות עם םיזוגי בחדרים, הארחה ברמה גבוהה

 

במסעדה מקומית או בחיק  םת בכל יובוקר במלונות וארוחה נוספארוחת )חצי פנסיון : כלכלה

 כולל הפסקות קפה ותה ארוחת בוקר(למעט יום העזיבה ששם תינתן רק  –הטבע 
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ומדריכים מקומיים היכן  "אקו"מדריך ישראלי מנוסה מצוות  ,מטיילים  15–  26 :קבוצה וצוות

 שנדרש  לפי החוק היווני 

 


