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, אנדורה
הפירנאיים 

 ברצלונהו
 ימים 5|  לילות 4
  קודורניויקב 
 הר המונסרט 
 אנדורה 
 איגואסטורטס 
 אורדינו 
 אגני טריסטאינה 

 ברצלונה 
 
 

 

 אנדורה -ברצלונה  –: תל אביב 1יום 
 התייצבות בנמל התעופה בן גוריון 02:00
 ברצלונההמראה ל 05:00
 ברצלונהנחיתה ב 09:00
אחד  .וקודורנילייקב הגעה  11:00

היקבים הגדולים והמרשימים באיזור 
ונתרשם משיטות ההכנה של היין והקווה 
וכן נטייל במנהרות האינסופיות בהן 

 .שוכבים הבקבוקים להתיישן
ההר –הר המונטסראט הגעה ל 13:00
באתר ישנו מנזר בנדיקטי ולצידו . המשונן

נעפיל לאזורים הגבוהים . כנסייה מרשימה
לסיור רגלי בין תצורות , ותר של ההרי

 הסלע הייחודיות ולתצפיות נוף מרהיבות
העברה אל בית המלון, קבלת  19:00
 .חדרים

סיור  – תחנת כחסיור  מקצועי : 2יום 
  אנדורה

 ארוחת בוקר במלון 07:00
תחנת כח של סיור מקצועי,  09:00
המשמשת  הידרואלקטריתתחנה  .אנדורה

למד על תהליך נ את הקהילה מקומית.
   היצור מהאגם המקומי הצמוד לתחנה.

חזרה לעיר לזמן חופשי וארוחת  12:00
 צהרים
סיור מקיף בעיר אנדורה כולל בית  14:00

הפרלמנט, אחד הותיקים באירופה, ביקור 

ברובע העתיק של אנדורה ובשדרה 
 המרכזית

ערב גיבוש ארוחת  חזרה למלון 18:00
 יןערב אותנטית כולל מוסיקה וי

 

סיור מקצועי  – איגואסטורטס: 3יום 
  תחנה סולרית

 ארוחת בוקר במלון 07:00
 טיול ג'יפים פירנאיים 09:00
 מקצועי סיור 14:00
 חזרה לאנדורה 16:00
  חזרה למלון 18:00

 אגמי טריסטאינה – אורדינו: 4יום 
 ארוחת בוקר במלון 07:00
לכפר אורדינו כולל ביקור יציאה  09:00

הסטורי אשר שימש במקור במוזיאון ה
 למשפחת אצולה.

אגמים אלו ביקור באגמי טריסטאינה  13:00
נוצרו מקרחונים מופשרים והם מוקפים 

  נישאים ברכסי הרים
 נסיעה לברצלונה 17:00
  העברה למלון 20:00

 

סיור  – תל אביב –ברצלונה : 4יום 
 ארכיטקטוני

 ארוחת בוקר במלון 07:00
ונה כולל הרובע סיור מודרך בברצל 09:00

הגותי, שדרות ראמבלס וצפיה על יצירותיו 
הפזורות  המפורסמות של האמן הנודע גאודי 

 בעיר
 העברה לשדה התעופה  19:30
 לתל אביבברצלונה טיסה מ 23:00
 נחיתה בתל אביב 04:15

 
 
 
 
 

 לא אך הביקור אתרי את מתאר המסלול :חשוב
 ייתכנו .הימים או סדר הנסיעה כיוון את בהכרח
התמונות    .והלינות הביקורים בסדרי שינויים

 להמחשה בלבד.
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אנדורה, 
הפירנאיים 

 ברצלונהו
 ימים 5לילות |  4
  קודורניויקב 
 הר המונסרט 
 אנדורה 
 איגואסטורטס 
 אורדינו 
 אגני טריסטאינה 

 ברצלונה 
 

 :סיורפרטי 
  סיור תאריכי

19/05-23/05 

 
 חברת תעופה: 

 נגליויו

  פרטי הטיסה:
 ברצלונה-טיסת בוקר ת"א

 ת"א-ברצלונה: טיסת ערב
 
 
 

 רשימת מלונות:

 *Holiday inn 5אנדורה  ◊ 

https://en.holidayinnandorra.com/ 

 

 * 5מלון מרכזי  –ברצלונה  ◊
 לח לינק בהקדםנש  

 

 
*המלונות הנ"ל )או דומים להם ברמתם( הינם מדרגה ראשונה ו/או 

תיירות טובה. רשימת המלונות הסופית תסופק לפני מועד היציאה. 
 ייתכנו שינויים ברשימת בתי המלון. 

 
 יש כמה פתרונות:  –שומר הכשרות  -לקהל הדתי 

מסעדות צמחוניות וטבעוניות שיש באנדורה  .1
 מרחק הליכה מהמלון. ואפילו ב

ניתן לבקש מהמלון בהזמנה מראש ובתוספת  .2
 ארוחת ערב עם דגים בנייר כסף.  תשלום כמובן

להביא אוכל מברצלונה  –פתרון יקר אבל אפשרי  .3
 .ממסעדה כשרה

 בזמן השהייה בברצלונה יש מסעדות כשרות. .4
 

 
  מחיר לאדם בחדר זוגי

 יורו 1000
 יורו 160סינגל  תוספת

 
 לשירותי הזמנות כל נעשו לא ,בלבד מחיר הצעת זוהי

 טיסות או/ו קרקע
 תעופה קשרי מבית החופש דרך לתנאי כפוף

 .ח.ל.ט
 

 המחיר כולל:
 ת"א כולל מסי נמל, /ברצלונה-טיסות ת"א

 הגשת הצעת המחירדלק וביטחון  נכון ליום 
  בתי מלון דרגה ראשונה ו/או דרגת תיירות

 טובה
 יורים וביקורים כולל דמי כניסה כמפורט ס

 בתוכנית
 אוטובוס תיירים נוח וממוזג 
  :ארוחת ערב אחת  ארוחת בוקרכלכלה + 
  )תשר לנותני שירותים בחו"ל )למעט סבלות 
 מדריך בכיר ומנוסה מצוות דרך החופש 

 
 המחיר אינו כולל:

 ביטוח נוסעים והוצאות בעלות אופי אישי ×
לאדם  יורו 5 -)נהוג כ תשר למדריך הישראלי ×

 ליום(
 סבלות ×
באם יידרש ישולם ישירות ע"י  -מס עירוני ×

    הנוסעים 
 יורו לאדם ללילה( 2--)כ   

 
 

 
 
 
 

https://en.holidayinnandorra.com/

