רכס הפירנאים הספרדי
טיול ג'יפים חוויתי בנהיגה עצמית –  8ימים

רכס הפירנאים ,רכס הרים המפריד בין צרפת מצפון וספרד מדרום קרוי בשם
"הרי הפירנאים" .זהו רכס הרים שאורכו כ  450ק"מ .וגובהו  3000מטר .הוא
משתרע מהים התיכון במזרחו עד לאוקיינוס האטלנטי במערבו .מאז ומעולם עמד
הוא בלב המעבר שבין אירופה לצפון אפריקה .מאז ומתמיד היה זה אזור שעליו
נלחמו רבים .צרפתים שרצו לפלוש דרומה ,ספרדים שניסו להתרחב צפונה וכמובן
מוסלמים שבעידנים שונים פלשו לספרד מצפון אפריקה ונשאו עיניהם צפונה.
הנוף מרהיב עין .שפע נחלים זורמים ,אגמים ומפלים .עיירות קטנות מוקפות
חומה ,כפרים ועיירות על מורדות ההרים  ,יערות ירוקים ושפע כרמים .ערים
עתיקות מימי הביניים כמו בסלו ,חומות מגן כמו סנטה פאו  ,טירות עתיקות שנבנו
על ידי אדריכלים גאוניים  ,רחובות צרים וארכיטקטורה עוצרת נשימה .כנסיות
ומנזרים עתיקים ,מגדלים ופעמונים .לכל פינה סיפור ..כמה וכמה מהאתרים הפכו
לאתרי מורשת עולמיים בשל יופיים ובשל ייחודם .גם ההיסטוריה היהודית
מורגשת היטב ועיקרה בעיר גירונה שם חי ופעל הרמב"ן  .סיור ברובע היהודי
"הקהל" ובמוזיאון היהודי במקום מעורר מחשבות ומזכיר לנו סיפורי ילדות.
יום  ,1ראשון :תל אביב – ברצלונה  -אנדורה
נפגש בנמל התעופה בן גוריון ונטוס לברצלונה .לאחר שנפגוש את הג'יפים ונקבל תדרוך בטיחותי
קצר נתחיל בנסיעה לעבר הנסיכות העצמאית אנדורה השוכנת ברכס הפירנאים בין ספרד שם נבלה
את הלילה.
יום  ,2שני :אנדורה ,האגמים הקרחוניים
הבוקר נצא צפונה לכיוון האגמים הקרחוניים של טריסטאיינה ,שם נעלה ברגל ונעשה הליכה סביב
האגמים ,לאחר מכן ,נרד חזרה לאנדורה uשם נהנה מזמן חופשי בין החנויות.
יום  ,3שלישי :אנדורה  -שמורת אגוואסטורטס – עמק נוגרה פאיירסה
הבוקר נצא בנסיעת שטח בדרכי המבריחים העתיקות שמחברות בין אנדורה לספרד כשמסבבנו
פסגות עטורות שלג ונבקר בכפרים קטנים ועתיקים ביותר בפירנאים שרק מעטים מתגוררים בהם
היום .נמשיך בנסיעה בנופים מרהיבים שיובילו אותנו לכיוון הכפר אספוט – שער הכניסה לפארק
הלאומי המפורסם ביותר של הפירנאים -הפארק הלאומי אגוואסטורטס שבפירנאים הספרדיים.
פירוש שם הפארק הוא 'המים המתפתלים' .נטייל בשמורה בין נחלים ,מפלים ,הרים מיוערים ועמקים
קרחונים .לינה בעמק הנוגרה פאיירסה.

יום  ,4רביעי :עמק הפאיירסה
יום של הרפתקה ניצב בפתח ,נפתח את הבוקר ברפטינג על נהר הפאיירסה ונהנה מחוויה מלהיבה
משולבת בנוף יפיפה .נגיע לאתר הרפטינג שם לאחר הצטיידות בחליפת גומי ,נעלים ,חליפת הצלה
וקסדה ,נצא לתרגל על "יבש" עם מדריכי הרפטינג ומיד לאר מכן נצא לשייט באשדות הלבנים של
הנהר .לאחר הרפטינג נמשיך בנסיעה מרהיבה מעל השמורה של אייגואסטורטס ,מסלול מרהיב
בגובה של 2500מ'.
יום  ,5חמישי :שבילי הבריחה – עמק אראן והמפלים.
הבו קר נצא לכיוון עמק אראן ובדרך נבקר בכפר הנטוש מונטגרי ובמנזר שבו ששימש תחנה למילוט
יהודים בזמן מלחת העולם השנייה ונשמע את הסיפור היהודי המרגש שהכפר טומן בחובו .לאחר מכן
נמשיך בשטח לכיוון סאות' דת' פיש – המפלים הקטנים ,שם נעלה עליהם ברגל ,לקראת הערב נגיע
הלילה.
את
נלון
גם
שם
אראן,
עמק
בירת
ויאייה,
הציורית
לעי ירה
יום  ,6שישי :פרידה מהפירנאים  -ברצלונה
הבוקר נפרד מרכס הפירנאים .אט אט נפרד מהפירנאים לצד האגמים והנוף המרהיב ,לברצלונה -
בירת קטלוניה .נפרד מהג'יפים שלנו ונצא לסיור ראשוני בברצלונה .הגעה לבית המלון והתארגנות
לשבת.
יום  ,7שבת :ברצלונה
לאחר התפילה וסעודת שבת נערוך סיור רגלי בעיר .העיר העתיקה ,הרובע הגוטי ,הרובע היהודי,
בית הכנסת העתיק של ברצלונה שם נספר על הר היהודים ,שדרת הראמבלס המפורסמת
יום  ,8ראשון :ברצלונה  -תל אביב
תם ונשלם טיולינו החוויתי .עמוסי חוויות ניסע לשדה התעופה לטיסתנו חזרה לישראל.

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
מחיר

תוספת
יחיד בחדר

28/06/2020 21/06/2020 JSPA2106

 8ימים

€2,390

€250

16/08/2020 09/08/2020 JSPA0908

 8ימים

€2,390

€250

טיול

תאריך יציאה תאריך חזרה משך הטיול

*המחיר מבוסס על מינימום  4בג'יפ
*למעוניינים ב 2-בג'יפ – תוספת של  €480לזוג (מותנה בזמינות ג'יפים)
מחיר הטיול כולל
*טיסה בינלאומית ת"א – ברצלונה – ת"א
*מס נמל והיטל בטחון נכון ליום 1.9.18
*מלונות בדרגת תיירות טובה
*ביטוח רפואי בסיסי ומטען
*חצי פנסיון לאורך כל הטיול  +מצרכים להכנה עצמית של כריכים לצהריים
*ג'יפים מסוג  4X4מיצובישי מונטרו או דומה לו לפי  4מטיילים בג'יפ
*ג'יפ מנהלה ובו ערכת פיקניק ,עזרה ראשונה וציוד חילוץ
*דלק ומכשירי קשר לג'יפים לכל ימי הטיול
*כניסה לאתרים
*מדריך ישראלי מצוות "שי בר אילן"
*מדריך שטח מקומי

הדרכה

המחיר אינו כולל
*רישיון נהיגה בינלאומי
*ביטוח ביטול השתתפות עצמית לג'יפים –  €200לג'יפ
*ביטוח :שדרוג לספורט אתגרי
* תוספת נהג צעיר מתחת לגיל  €110 :26לנהג צעיר
* תוספת נהג חדש (פחות מ 3 -שנות רישיון נהיגה) €120 :לנהג
*הוצאות אישיות (שתייה קלה בארוחות ,מזכרות וכד')
*טיפים לנותני שירותים מקומיים  €60לאדם
*טיפ למדריך המקומי ולמדריך הישראלי (נהוג לתת כ $5-ליום לנוסע(
*הוצאות בעלות אופי אישי כלשהן כגון :משקאות בארוחות ,טלפונים וכד‘
*כל שרות שאינו מוזכר במחיר כולל
הערות
יתכנו שינויים בלוחות הזמנים אשר לא יפגעו בטיול אך יתכן וישנו את סדר הפעילויות.
*הג'יפים איתם נטייל מושכרים מחברת השכרה מקומית וחלים עליהם כול הוראות השלטונות
המקומיים ,הג'יפים מבוטחים בביטוח המכסימלי האפשרי במדינה .ההשכרה באחריות המטיילים
וכל פגיעה ברכב תגרור השתתפות עצמית .בעת השכרת הרכב יתנו המטיילים את כרטיס האשראי
שלהם כביטחון לחברת ההשכרה כמקובל בכל העולם.
* מסלול הטיול עלול להשתנות בשל תנאי מזג אוויר ,הוראות השלטונות המקומיים ,תקלות טכניות או
החלטת המדריך בשטח.
* במידה ואחד או יותר מהטיילים ירצו לחרוג ממסגרת הזמנים של הטיול יחויבו החורגים בתוספת על
כרטיס הטיסה (.)Divide
*כל המטיילים המעוניינים לנהוג חייבים להצטייד ברישיון הנהיגה הישראלי בינלאומי (פלסטיק).
ביטוח
אנו בשי בר אילן מעניקים לכם הטבה  -פוליסת ביטוח בריאות ומטען בסיסית הנרכשת קבוצתית.
פוליסה זו מכסה אתכם כאנשים בריאים ,עד גיל  .75באם אתם לוקחים תרופות כלשהן על בסיס
קבוע ,סובלים ממחלה כרונית כלשהי ,הייתם מאושפזים בחצי השנה האחרונה או שחל לאחרונה
שינוי במצב בריאותכם ,הנכם נדרשים להרחיב את הפוליסה בכדי שתהיו מכוסים בהתאמה למצבכם.
הרחבת הפוליסה היא על אחריותכם האישית בלבד ותיעשה על ידכם ישירות מול חברת הביטוח!
במקרה של הרחבת הביטוח ,עלות ההרחבה בלבד תשולם על ידכם ישירות לחברת הביטוח.
הפוליסה (הבסיסית/המורחבת בהתאמה לפי הצורך) מכסה אתכם בדמי ביטול (כמפורט בסעיף תנאי
ביטול) גם במקרה שתאלצו לבטל השתתפותכם בטיול מסיבות רפואיות כפי שמפורט בתנאי
הפוליסה.
הטבה זו אינה ניתנת להמרה כספית כל שהיא או לזיכוי.
רק בריאות! וזכרו לא לנסוע לחו"ל ללא ביטוח המתאים למצבכם הבריאותי!

תנאי ביטול
*מרגע ההרשמה  $47לנוסע בגין דמי ביטול אשר יגבו בכל מקרה ובנוסף:
*מ  21 - 45ימי עבודה טרם היציאה לטיול 30% :ממחירו של הטיול לנוסע
*מ  7-20ימי עבודה טרם היציאה לטיול 50% :ממחירו של הטיול לנוסע
*פחות מ  7ימי עבודה טרם היציאה לטיול 100% :דמי ביטול כולל כל העלויות הנלוות כגון ויזה וכד‘

