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 ימים  8/  מסלול ג'יפים פירנאים

 

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

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

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

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.

 

 

 

 ברצלונה  –/ תל אביב  1יום 

 ללינת לילה. העברה למלוןעם ההגעה ולברצלונה נטוס 

 

 /  איזור הקוייסקברה  2יום 

למלון  נחתום על הגיפים וניסע

למסלול נצא באיזור הקוייסקברה. 

 שטח באזור.

 ארוחת ערב במלון או במסעדה.

 

 

 

 



 

 תל אביב 13שונצינו     בע"מ טיולי שטח –אקו 
 :Fax      03  -  6879099פקס:           Tel:   03  -  6879090לפון: ט

E-mail : mail@eco.co.il        www.eco.co.il 
 

 

 סרדניה-קוייסקברה –/  רופיט 3יום 

 ותהצר יוונצא לסיור בסמטאות (16-)מסוף המאה ה לאחר ארוחת הבוקר ניסע לכפר העתיק רופיט

בנסיעת שטח בייערות איזור הקוייסקברה ונתחיל נמשיך המקושטות מרפסות צבעוניות מפרחים. 

להתקדם צפונה ומערבה אל איזור רכס הקדי מויישרו. מעבר לרכס זה משתרע חבל סרדניה 

 והפירנאים הגבוהים. 

 איזור סרדניה. –לינה 

 

   

 

 אנדורה  – / סרדניה 4יום 

גבוהות בהן העמקים פרושים הרחק ת ו. נגיע לתצפיגובלים באנדורהשם רכסיהנמשיך לכיוון  עם בוקר

במידה ומזג האוויר והזמן ייאפשרו נצא גם להליכה קצרה אל . מתחתינו ואנו מוקפים הרים מכל עבר

רבסה )דרך המבריחים( המוביל אותנו -. נעלה במעבר להעבר אחד מהאגמים הכלואים שבאיזור

 רב נגיע למלון הרים באנדורה. לעת עולנסיכות אנדורה 

 לינה וארוחת ערב: באזור אנדורה.
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 עמק נוגרה פאיירסה –/ אנדורה  5יום 

מסלול חבלים וגשרים תלויים בינות לצוקים. הפעילות  –את היום נפתח בפעילות "ויה פרטה" 

נעלה  י,נצא שוב לכיוון חבל קטלוניה הספרד אתגרית אך בטוחה ומתאימה לכל המשפחה. בסיום

. מגדאלנה הנטושה תנחצה נחלים זורמים בשצף ונבקר בכנסיי ,לכמה מהדרכים הגבוהות בפירנאים

 ירוקים ערותהמרהיב המשובץ בחוות בודדות, ינוף נעלה על הדרך  החוצה את הרכס ונתרשם מה

 .דות פעמוניםונעפרות  אחו בהם רועות ומשטחי

 וחת ערב: אזור עמק נוגרה פאיירסה לינה ואר

 

   

 

 ארן  -מונטגרי –/ עמק הפאיירסה  6יום 

נג חווייתי מקצועי בנהר רפטילהינות מנצא לעבר יבורסי השוכנת בלב העמק, יום ארוך לפנינו ... 

משם  (.הפעילות מתאימה לכולם אך אין חובת השתתפותמצוידים בחליפות ובקסדות )הפאיירסה, 
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ניסע לעמק ארן, לאחר מנוחת צהריים ורכסי הרים.  המשובץ מפלים אגמיםניסע לכיוון עמק הסוסים 

נבקר בכפר הנטוש מונטגרי ובמנזר שבו ששימש תחנה למילוט הפירנאים. מהיפים שבעמקי אחד 

. אם הזמן ייאפשר נעלה לטרק רגלי לא קשה אל אחד מהאגמים II-יהודים בזמן מלחת העולם ה

  .עמקהנופי לאורך  הכלואים שבאיזור ומשם נמשיך בנסיעה

 לינה וארוחת ערב : באזור ארן .

 

 

 

 

 עמק הנוגרה פאיירסה–איגואס טורטס  –ארן  7יום 

נעשה  .לאחר ארוחת הבוקר נצא לעבר מעבר המים הטובים המפריד בין עמק ארן לשאר קטלוניה

אחד מהפארקים  –לאורך רכסים וכפרים ציוריים לכיוון הפארק הלאומי איגואס טורטס  את דרכינו

מטר.  2400בלווית רכבים של השמורה נעלה עד לפונט אמיצ'ה בגובה של מעל  ,רסמים בספרדהמפו

משם  ונים אשר צפים באגמים הגבוהים.שלג וקרח לראות סיכוייש  בערך עד אמצע יוני!!() עונהתלוי ב

מי שיעדיף יוכל לחזור עם רכבי השמורה. לאחר הפסקת  ,נמשיך בטרק לכיוון האגם מאוריציוס

ואס טורטס. ניסע על קו יים נחזור לרכבים שלנו ונטפס בדרך מדהימה אל שולי שמורת איגוהצהר

תצפית ארוכת טווח לכל עבר. נרד לכביש ונמשיך  בה הנוף עוצר נשימה ומאפשרבדרך  פרשת המים

 למלון.

 פאייארס ג'וסהלינה: באזור 
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 תל אביב –ברצלונה  –פאיירס ג'וסה /   8יום 

נצא לנסיעת השטח האחרונה לטיול זה.  בימי הקיץ נעלה לאגם נסתר בוקר מוקדמת  לאחר ארוחת

. אם הזמן ייאפשר נסייר ברכס המוזן מנביעה תת קרקעית לרחצה מרעננת לפני החזרה לברצלונה

 ונטוס לארץ . התעופה נמשיך לכיוון שדהנזדכה על הרכבים.  ואחריו המונסראט המפורסם

 טיסת לילה לתל אביב.

 
 

         
 
 

 


