 - WBMסופר קלאסיקו  8ימים ברצלונה ,ולנסיה ומדריד
כולל איצטדיון קאמפ נואו ,פארק פורט אבנטורה ,עולם הים בולנסיה ופארק אולפני וורנר

יום  1תל אביב – מדריד (כיכרות וארמון המלך)
נפגש בנמל התעופה ע"ש בן-גוריון ונמריא למדריד .עיר מלכותית .בירתה של מדינה אדירה ,מקום מושבו של המלך .לאחר הנחיתה נצא
לסיור בעיר .נבקר בכיכר פוארטו דל סול – הנחשבת המרכז של העיר מדריד ושל ספרד כולה .נמשיך לכיכר מיור ,אשר הייתה מרכזה של
העיר בעבר .נראה את בית העירייה הישן של העיר ,נבקר בשוק סן מיגל המפורסם ונראה את ארמון המלך ונלמד על בית המלוכה
הספרדי .בתום הסיור העברה לבית המלון במדריד.

יום  2מדריד (פארק אולפני וורנר)
יום של אדרנלין לפנינו בפארק השעשועים של האחים וורנר 5 .אזורים של הרפתקה והנאה .עולם "גיבורי העל" ,כפר הסרטים המצויירים,
המערב הפרוע וכמובן רכבות ההרים הגבוהות והמהירות" :סופרמן"" ,באטמן" ,ה"רואד ראנר" ועוד .בומרנג ענק עם נפילה במהירות 115
קמ"ש ו ......אל דאגה .....יש המון אטרקציות ופעילות גם לאלו ,שאקסטרים לא ממש מתאים להם :הסרטים בשדרת הוליווד ,האבובים
באזור הטבע וכמובן אזור הילדים והרפתקת סקובי דו .חוויה לכל המשפחה .נשוב לבית המלון.

יום  3מדריד – ולנסיה (טולדו – מבצרים ,כנסיות ובתי כנסת עתיקים)
נבקר בטולדו ,העיר שהייתה בירתה של ספרד במשך כ 500-שנים ושמרה על צביונה העתיק :מוקפת חומה ,סמטאות צרות וציוריות ומקום
מושבה של קהילה יהודית מפוארת .נטייל בסמטאות הרובע היהודי ,נראה את בתי האבן העתיקים ונבקר בבית הכנסת אל טרנסיטו ,שהפך
למוזיאון לתולדות יהודי ספרד .העברה לבית המלון בולנסיה.

יום  4ולנסיה (עיר עתיקה וגם עולם הים ומופע דולפינים)
יום של כיף והנאה באתריה של וולנסיה – נבקר בפארק עולם הים הגדול מסוגו באירופה ובו  500זנים שונים של בעלי חיים וסה"כ 45,000
בעלי חיים שונים ביניהם דולפינים ,כרישים ,פינגווינים ,לווייתנים ,ואריות ים .בפארק מתקיימות תצוגות מדהימות ומרהיבות של בעלי החיים,
כאשר השיא הינו מופע הדולפינים שנערך בעולם הדולפינים ובו  5בריכות וכ 30-דולפינים .חוויה משפחתית  -מיוחדת ומדהימה .נראה את
עולם האוקיאנוס  -האקווריום הגדול בפארק ,ואחד הגדולים בעולם .ובו נלך בתעלה כאשר כרישים ודגים שוחים מסביב .נטייל בעיר .נראה
את מגדלי סראנוס אשר בעבר היו חלק מחומות העיר .נטייל בין כיכר הבתולה לכיכר ריינה (או כיכר המלכה) ,אחת הכיכרות העתיקות
בוולנסיה ,אשר נחשבת גם לנקודת האפס בעיר .כמובן שנראה את הקתדרלה המפורסמת של וולנסיה הבנויה בסגנון גותי מרשים .את היום
נסיים בכיכר העירייה ,אשר מוקפת בניינים מרשימים.
בתום הביקור נשוב לבית המלון.
בתום הביקור נשוב לבית המלון.

יום  5ולנסיה  -ברצלונה (פורט אבנטורה)
יום גדוש בחוויות והרפתקאות לפנינו בפארק השעשועים והאטרקציות פורט אבנטורה .נהנה מהשמש החמימה של אזור הים התיכון,
האקזוטיקה של פולינזיה ,ההוד של סין ,מקסיקו החמה והטירוף של המערב הפרוע .בכל אחת מה"מדינות" נדהר ברכבות הרים מטורפות,
נגלוש במפלי מים ,נהנה מההופעות במקום ונצא למסע "אודיסיאה בים" .בתום הביקור העברה לבית המלון באזור ברצלונה.

יום  6ברצלונה (הר היהודים ,גאודי וקאמפ נואו)
ברצלונה ,העיר של גאודי ,פלמנקו ,קולומבוס ,מסי והחברים .עיר תוססת צבעונית ,שאי אפשר שלא לאהוב .נתחיל ,דווקא ,במעט
היסטוריה .נבקר בהר היהודים ממנו נצפה על העיר ועל המפרץ היפה ,בו נמל יאכטות ומרכז קניות ענק.
נמשיך ונהנה משני הענקים שמשפיעים על העיר היפה:
האחד ,גאודי  -הארכיטקט ,שתכנן בתים "מוזרים" ,המפוזרים ברחבי העיר .נראה את יצירת המופת ,הבלתי גמורה  -כנסיית "סגרדה פמיליה"
("המשפחה הקדושה") .נטייל בפארק גואל  -מתחם גנים ,שהינו יצירת מופת נוספת ,הממוקמת בנקודת תצפית מרשימה על העיר .המקום
עתיר פסלי אבן ,קרמיקה ,מוזאיקה וברזל והוכרז על ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמית.
השני ,קבוצת הכדורגל של ברצלונה .נבקר באצטדיון קאמפ נואו  -מגרש הבית של הקבוצה ,שנוסדה בשנת  1899וזכתה כמעט בכל
התארים האפשריים .נבקר במוזיאון הקבוצה ,בחדרי ההלבשה וכן נצפה בסרטי המשחקים הגדולים של הקבוצה ובאצטדיון המרשים .נשוב
לבית המלון.
השני  -קבוצת הכדורגל של ברצלונה .נבקר באצטדיון קאמפ נואו  -מגרש הבית של הקבוצה ,שנוסדה בשנת  1899וזכתה כמעט בכל
התארים האפשריים .נבקר במוזיאון הקבוצה ,בחדרי ההלבשה וכן נצפה בסרטי המשחקים הגדולים של הקבוצה ובאצטדיון המרשים .נשוב
לבית המלון.
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יום  7ברצלונה (חירונה ואמפוריו בראווה)
הבוקר ניסע (בתשלום) לאזור קוסטה בראווה .נתחיל בחירונה ,שם נכיר מקרוב את חיי הקהילה היהודית המפוארת שהייתה בה ,נטייל
ברובע היהודי ונשמע על המקובלים ועל הרמב"ן שפעלו בעיר .נמשיך לשייט מהנה באמפוריו בראווה – ונציה של הצפון .עיר קייט השזורה
בתעלות שבהן סירות דייג ויאכטות ולגדותיהן בתי נופש ,מסעדות דגים ובתי קפה .נשוב לברצלונה לרחוב הראמבלס המפורסם ונשלים
קניות בחנויות הרבות לחברים שנשארו בבית או ...לעצמנו .נשוב לבית המלון.

יום  8ברצלונה – ת"א (מנזר מונסרט וביקור ברובע הגותי)
יום אחרון לחוויה המשפחתית שלנו – אך לא פחות מהנה .ניסע אל מנזר מונסראט .האגדה מספרת שהמנזר נבנה כדי להגן על פסל
הבתולה שנמצא שם על ידי רועה צאן ואשר איש לא הצליח להזיזו .פסל זה – פסל המדונה השחורה נמצא עד היום בכנסיית המנזר ורבבות
מאמינים נוהרים אליו מדי שנה .נמשיך אל הרובע הגותי – לב ליבה של העיר ברצלונה ,שבו מבוך סמטאות ציוריות ,כיכרות ,מזרקות,
מסעדות ובתי קפה ,חנויות ,שווקים וקתדרלה מדהימה .בתום הביקור מלאי חוויות ועם טעם של עוד ניסע לשדה התעופה בברצלונה ונטוס
ארצה.
כלול בטיול
✓ טיסות סדירות במסלול ת"א – מדריד/ברצלונה – ת"א
✓ ארוחות בוקר בסגנון "מזנון חופשי" מדי יום
✓ לינה בבתי מלון בדרגת תיירות טובה ו/או ראשונה
✓ אוטובוס תיירים ממוזג ע"פ תכנית הטיול
✓ דמי כניסה לכל האתרים המפורטים במסלול אלא אם צוין אחרת (בתשלום)
✓ מלווה קבוצה ישראלי
✓ מיסי נמל ,היטל ביטחון ודלק
✓ טיפים לנותני השירותים השונים (למעט סבלות)
הערה :הטיול יתנהל על פי הנחיות הרשויות בכל בספרד בכל הקשור לנגיף הקורונה
הערה :ייתכנו שינויים בביקורים המתוכננים עקב נגיף הקורונה או הנחיות הרשויות.
הערה :מועדים מיוחדים לגילאי בר/בת מצווה ( )11-14כוללים חגיגת בר/בת מצווה כמסורת "מגה פמילי"
הערה :בטיולים הנמצאים בחו"ל בליל הסדר – כללנו ארוחת ליל סדר חגיגית.
הערה :בטיולי אשר מועד יציאתם בחופשת הפסח – ייתכן כי פארק אולפני וורנר יהיה סגור ,תוכנית חלופית תוצע לנוסעים.
הערה :פגישת קבוצה מהבית – אנחנו שולחים לינק לפגישת  Zoomואתם מתחברים מהסלון! מועד המפגש יעודכן באתר האינטרנט
כחודש לפני מועד היציאה.
לא כלול בטיול
✗ הוצאות אישיות מכל סוג שהוא לרבות הנפקת דרכון ,אשרות כניסה ,ביטוח רפואי ומטען ,ביטוח קורונה ובדיקות קורונה עפ"י דרישת
הרשויות המוסמכות
✗ סיורים/בילויים/אתרים אשר לא פורטו במסלול הטיול או צוין כי נוכל לבקרם ,לראותם או צוינו כ"אפשרות" או צוין לידם ב"תשלום" אינם
כוללים במחיר הטיול.
✗ טיפ למלווה הקבוצה
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