קוסטה בראווה

מועד יציאה02-06.09.18 :
ימים :ראשון עד חמישי
מלוןcapprici verde :
מחירים :
מחיר לגמלאי ₪ 1,480 -
מחיר לנלווה ₪ 3,180 -
המחיר כולל:







טיסות בינלאומיות
לינה ,סיורים וביקורים כמפורט בתוכנית
מסי נמל והיטל ביטחון.
אוטובוס תיירים נוח וממוזג.
נציג השטיח המעופף
פתרון לשומרי כשרות-דג מקוסקס עטוף בנייר כסף ,ירקות לא חתוכים – חובה לציין
בטופס ההזמנה.

המחיר אינו כולל:






ביטוח נוסעים חובה – מומלץ ביטוח ביטול נסיעה.
טיפ למדריך הישראלי.
כל מה שאינו נכלל בסעיף "המחיר כולל".
הוצאות אישיות.
מס לינה במידה וייגבה על ידי המלון.

 מפגש קבוצה יתקיים בבניין ההסתדרות בת"א .פרטים מדויקים יימסרו בהמשך.
ההשתתפות חובה!
 ייתכנו שינויים בשעות הטיסה.
תנאי ביטול :
מ 59 -יום עד  14יום טרם מועד היציאה –  25%דמי ביטול .
מ 14 -יום עד  7ימים טרם מועד היציאה –  50%דמי ביטול .
מ 7 -ימים עד  3ימים טרם מועד היציאה –  75%דמי ביטול .
מ 3 -ימים ועד למועד היציאה  100% -דמי ביטול .
*האחוזים המצוינים הם ממחיר הטיול.
חברה מבצעת :השטיח המעופף
יום  - 1תל אביב – ברצלונה
נצא בטיסה ל ברצלונה .עם ההגעה נצא לסיור פנורמי שיכלול :סיור להר היהודים (מונג'ואיק) ,ביקור
באצטדיון האולימפי ,שהינו חלק מהקריה האולימפית ,שהוקמה לכבוד האולימפיאדה שנערכה בעיר
בשנת  .1992לא נחמיץ את התצפית המפורסמת "המירדור" ,הצופה על הנמלים והעיר ברצלונה.
בגמר הסיור העברה למלוננו שבעיר.

יום  - 2ברצלונה
היום נצא לסיור בעיר המקסימה .נתחיל את ביקרנו בפרויקט המיוחד -כנסיית המשפחה הקדושה -
"הסגרדה פמיליה"  -פרויקט חייו של אנטוניו גאודי .נקיף את הפרויקט העצום והמיוחד בעולם ,תוך כדי
הסבר על אגפיו השונים .בסיום הסיור נמשיך לנמל האולימפי ,אחת מפינות החמד של העיר .לאחר
האתנחתא נמשיך במסע בזמן לסיור מקיף ברובע העתיק של ברצלונה "באריגוטיקו" ,נבקר בחצרו של
ארמון מלכי ארגון ולא נחמיץ את הרובע היהודי העתיק של העיר .נמשיך לביקור מיוחד ברחוב מעצבי
הטכסטיל הספרדיים ,נטפס במעלה שדרת "פסאה דה גרציה" ונצפה בבניינים המפורסמים של גאודי
"קאזה מילה" "וקאזה באיו" .לקינוח ,נערוך סיור בשוק המפורסם של העיר שוק "הבוקריאה" המצוי בלב
שדירת הרמבלס התוססת.
יום  - 3החוף הפראי "קוסטה ברווה"
לאחר ארוחת הבוקר ,נצא לסיור לאורכו של החוף הפראי .נבקר בעיירות המיוחדות" ,יורט דל מאר"
בעלי המדרחוב הציורי ושלל החנויות והגלריות .בסיום הביקור נמשיך לטוסה דל מאר ,פנינת הקוסטה
ברווה .נערוך סיור רגלי ממרכז העיירה עד למצודה האימתנית הבנויה על גבעה המשקיפה על העיר,
נצפה בנוף הנהדר ונספר את סיפורה המרתק של העיירה הציורית .בגמר הסיור נשוב למלוננו.
יום  - 4חירונה  +פלמנקו
יום טיול לחלק הצפון מזרחי של קטלוניה ,לעיר אלף הכיבושים – חירונה ,למסע במנהרת הזמן,
להתחקות אחר עקבותיה של הקהילה היהודית ,אשר חיה ופעלה במשך  600שנים והיתה הלב הפועם
של העם היהודי בגולה .נתחיל את סיורנו בעיר העתיקה ברחוב פורסה ,נתרשם ונתרגש מהממצאים
והיופי של המקום.
 - 20:30יציאה למופע פלמנקו.
יום  - 5מונסראט – ברצלונה  -תל אביב
לאחר ארוחת הבוקר ,נעשה את דרכנו מערבה בדרך מיוחדת ,אל עבר רכס המונסראט (ההר הקדוש),
טיול שכולו יופי ונופים עוצרי נשימה ,כאשר הטבע לוקח לעצמו את תפקיד האומן והפסל ויוצר יצירה
נפלאה .רכס המונסראט שימש מקור השראה ליצירותיו של אנטוניו גאודי .מנזר המונסראט משמש
כאחד מאתרי העלייה לרגל החשובים בעולם הנוצרי הקתולי .נבקר בכנסיית המנזר ,אשר נבנתה כחלק
מהמנזר הבנדיקטי המצוי במקום ולא נחמיץ את הפסל "המדונה השחורה" .עם תום הסיור העברה
לשדה התעופה לטיסה לתל-אביב

