
םיקסבה לבחו דירדמ

7 ימים/6 לילות

כוכבי הטיול : 
בילבאו, סאן סבסטיאן, 
בורגוס, ויטוריה, מדריד

 €1349 
לאדם בחדר זוגי

 €430 
תוספת ליחיד בחדר



יום 1 – תל אביב – בורגוס
נפגש בנמל התעופה בן גוריון ונטוס למדריד. לאחר הנחיתה ניסע צפונה
דרך אדמות קסטיליה העתיקה אל בורגוס, ערש קסטיליה שבמהלך השנים
הפכה לאימפריה ספרדית ענקית - "מדינה שהשמש לא שוקעת עליה
לעולם". נראה  מבנים גותיים ייחודיים: הגשר על נהר ארלנסון, שער מריה
הבתולה המוביל לכיכר סן פרננדו והקתדרלה המרשימה בה נערוך ביקור.
נלמד על סיפורי אבירי ספרד , על אל סיד, ודייגו דיאז דה ויוואר. נסייר
רגלית לאורך טיילת אספלון ונתרשם משלל הפסלים המרהיבים שלאורכה,
כמעט כמוזיאון פתוח לרווחה. נראה את פלאזה מאיור ופלאזה ליברטאד

ונתרשם מהאנסמבל האדריכלי המרשים. בתום הסיור נגיע למלוננו. 
 

יום 2 – בילבאו  
לאחר ארוחת הבוקר ניסע לבילבאו – העיר המרכזית במחוז ביסקאיה –
חבל הבסקים.  בילבאו הפכה לסמל של העידן הפוסט-תעשייתי, לאחר
שהפכה מעיר נמל תעשייתית מעושנת לאחד ממקומות התרבות
המדהימים באירופה. לא פלא שבילבאו ב-2010 קיבלה את פרס "העיר
הטובה בעולם", המוענק על ידי העיר-מדינה סינגפור יחד עם ועדת נובל.
נסייר ברגל לאורך סוללות נרביון - הנהר עליו ניצבת העיר, נראה מבנים
שנבנו על ידי האדריכלים המפורסמים ביותר של זמננו: מוזיאון גוגנהיים -
פרנק גרי, מגדל איברדרול - סזאר פלי, המגדלים של ארטה איזוזאקי, גשר
הולכי הרגל סוביסורי - סנטיאגו קלטראווה. העיר גם שומרת בקפידה על
מורשתה ההיסטורית, כפי שתוכלו לראות כאשר בוחנים את הרובעים
העתיקים של "שבעת הרחובות" ובשדרת גראן ויה ובכיכר מויוה תכירו את
הנטיות הארכיטקטוניות של הבורגנות הגבוהה של המאה ה-19. בתום

הסיור נגיע למלוננו. 
 

יום 3 – פמפלונה – מרתפי יין (יום חופשי) 
לאחר ארוחת הבוקר נוכל לצאת (בתוספת תשלום) לפמפלונה, אחת
הערים המעניינות בספרד, בעבר בירת ממלכת נבארה החזקה אשר
ערערה על כוחה של קסטיליה על אדמות חצי האי האיברי. לאחר שכבשו
את פמפלונה, הקסטיליאנים הניחו בה מבצר בצורת כוכב עם מחסומים.
כיום, המבצר שמוקף בפארק "La Vuelta del Castillo", הפך לקישוט
הציורי ביותר של העיר. במהלך סיור בחלק העתיק של העיר, שהזמן לא
נגע בו, תראו הרבה מונומנטים יפים, בנוסף תטיילו לאורך רחוב הממסר
ותלמדו על חג סן פרמין, אותו תיאר המינגווי בהתלהבות ברומן "פיאסטה".
נמשיך בסיורנו ונגיע אל מרתפי היין שנבארה כל כך מפורסמת בהם, נלמד

על קסם ייצור יינות ריוג'אן ונטעם אותם. בתום הסיור נחזור למלוננו. 
 

מסלול הטיול



יום 4 – סן סבסטיאן 
סן סבסטיאן – פנינת חבל הבאסקים מהיפות שבערי ספרד, התגלמות
גלויה של "בל אפוק" - תור הזהב של יוקרה ראוותנית, אירועי החברה
הגבוהה, אדריכלות מודרנית אמנותית, וחופיה העוטפים את מפרץ לה
קונצ'ה שובה הלב. בורגנים עשירים, פוליטיקאים והרפתקנים כמו מאטה
הרי נהרו לכאן. את ההיכרות שלנו עם העיר נתחיל בבניין
האולטרה-מודרני של אולם הקונגרסים, המארח את פסטיבל הסרטים
הבינלאומי של סן סבסטיאן, שנוסד ביוזמת פרנקו. נמשיך לסייר בעיר
העתיקה נגיע לכיכר-אודיטוריום קונסטי, נמשיך לבניין בית העירייה
המרשים. נמשיך לסמטת הטמריסקים, נלך ל"חלק החדש" של סן
סבסטיאן, שבזכות הדרו זכה לתהילה. בתום הסיור הקיף בעיר נעלה
למרפסת התצפית של הר איגואלדו כדי ליהנות מהנופים יפים של מפרץ לה

קונצ'ה. בתום הסיור נגיע למלוננו. 
 

יום 5 – ביאריץ – סן ז'אן דה לוז (יום חופשי) 
 לאחר ארוחת הבוקר נוכל לצאת (בתוספת תשלום) לסיור בחלק הצרפתי
של חבל הבאסקים. נגיע לעיר ביאריץ, שנוסדה ככפר צייד לווייתנים, וכיום
נחשבת לאתר הנופש האלגנטי ביותר באירופה. הארכיטקטורה והאווירה
הפכו להתגלמות היוקרה חסרת המעצורים של עידן נפוליאון השלישי.
בעיר נפשו המלכה ויקטוריה, וואליס סימפסון והמלך המודח אדוארד
השביעי, הקיסרית הרוסית מריה ניקולייבנה - אמו של ניקולאי השני,
סטנדל, צ'כוב ועוד מפורסמים רבים. נמשיך בסיור ונגיע לעיירת החוף
העתיקה סן ז'אן דה לוז, שבעבר שימשה השראה למוריס ראוול. העיירה
מלאה בקסם צרפתי,  היא נווה מדבר של ארכיטקטורת עץ ולבנים אדומות

מיוחדות האופייניים לארץ הבאסקים. בתום הסיור נגיע למלוננו. 
 

יום 6 – ויטוריה – גאסטיז – מדריד 
 היום אנחנו עוזבים את חבל הבאסקים ונוסעים למדריד. אבל לא נוותר על
סיור בעיר ויטוריה. ויטוריה עיר  בורגנית, זוהרת וקטנה למדי, אך קסומה.
נבקר בכיכרות "אספנה", דה לה וירג'ן בלנקה ודל מצ'טה. נשוטט
במדרחובים דאטו וקוצ'ילריה וכן לאורך שדרת פריי פרנסיסקו ונראה את
האחוזות הבנויות בסגנון ה"ארט נובו". בתום הסיור נגיע למלוננו במדריד. 

 
יום 7 – מדריד – תל אביב 

מדריד היא אחת הבירות הצעירות באירופה. במהלך הסיור תוכלו לראות
את המתחם הארכיטקטוני של המרכז ההיסטורי: שדרות פראדו והמזרקות
המפורסמות שלה, שער הניצחון המלכותי של פוארטה אלקלה,  נראה את
רחוב גרנד ויה המפורסם ונעבור דרך הכיכרות ואנדרטת קולומבוס. בתום

הסיור ניסע לשדה התעופה לטיסה חזרה לתל אביב.  
 



לפרטים והזמנות
שרית

050-6891214

הערות: המסלול מתאר את אתרי הביקור, אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או את
סדר הימים. ייתכנו שינויים בסדר ובמקומות הלינה.

 

כל טיולי אופיר טורס מתקיימים בכפוף להוראות משרד הבריאות ומשרד הבריאות
המקומי ביעד אליו טסים.

טיסות תל אביב – מדריד – תל אביב.
בית מלון בדרגת תיירות ראשונה כולל ארוחת בוקר.

תחבורה – אוטובוס תיור נוח וממוזג לביצוע הסיורים והעברות.
תשר (טיפים) לנותני השירותים בחו"ל.

כניסות לאתרים המופיעים במסלול. 
מדריך מקצועי מבית אופיר טורס.

הנפקת דרכון ו/או הארכת תוקפו (על הדרכון להיות בתוקף למשך 6
חודשים מיום תחילת הטיול).

תוספת דלק ומיסים – תוספת דלק שתחול לאחר01.01.23 וכן מיסי נמל
בחו"ל.

דמי סבלות.
בדיקות קורונה בארץ ובחו"ל, על פי דרישת משרדי הבריאות בארץ

ובחו"ל. 
כל מה שלא כלול בסעיף "המחירים כוללים".

המחיר כולל:

 
 

המחיר אינו כולל:

 
 

ביטול מרגע ההרשמה ועד 45 ימי עסקים, יום לפני היציאה- $150
ביטול פחות  מ-44 יום ועד 14 ימי עסקים לפני היציאה – 75%

ביטול פחות מ-13 ימי עסקים לפני היציאה 100% דמי ביטול

דמי ביטול בטיול מאורגן: 
במקרה שהנוסע ביטל את השתתפותו בטיול, כאמור לעיל - יחולו עליו דמי

ביטול כדלקמן: 

 


