
  קפיצה קטנה למדריד
  

   לילות4/  ימים  5
  .  בירת ספרד–טיול מאורגן במחיר קטן למדריד 

, רחובות מהודרים, שדרות אלגנטיות, בעלת ההיסטוריה המפוארת, ליהנות מהעיר היפה
ועל כל אלה גם . יין נפלא ואוכל משובח, סיאסטה ספרדית , וארמונות מרהיבים כיכרות

אוכל טוב ,  טיולים–למדריד  קפיצה קטנה. שתלם לקנות בוקפיצה למרכז קניות שהכי מ
  !?לא תקפצו, וקניות

  
 מסלול

   מדריד,  תל אביב-  1יום 
  . בירת ספרד, נטוס למדריד

לאחר הנחיתה נערוך סיור פנורמי בעיר ונתרשם משדרותיה הרחבות ומכיכרותיה המפוארות 
  . לינה במדריד). לוםבתש(לצאת לסיור במדריד המוארת  בערב אפשרות. והידועות

  
  מדריד– 2יום 

נבקר . פלאסה סיבלס ורחוב גראן ויה המפורסם, שדרת הקסטליינה: היום נערוך ביקור בעיר
דרכנו לביקור באאוטלט ידוע לחגיגה של  בפוארטה דל סול ומכאן נעשה את, בלב העיר

 לינה במדריד. קניות
 

 )ופלים או לסגוביהאסקוריאל ועמק הנ- סיור בחירה לאל( מדריד – 3יום 
בו נמצא פנתיאון מלכי ספרד , המעוניינים יוכלו לצאת לביקור באל אסקוריאל. יום חופשי

להנצחת חללי מלחמת האזרחים  , בעמק הנופלים, המרהיב ובאנדרטה המרשימה בעוצמתה
 הנמצאת צפונית למדריד ומוכרת כאתר מורשת עולמית בשל, או חצי יום טיול לעיר סגוביה

, של אתרים היסטוריים ואווירה נעימה של עיירה מרתקת ולה מסעדות השילוב המדהים
 לינה במדריד). בתשלום. (ברים ובתי קפה

 
  )סיור בחירה לטולדו( מדריד -  4יום 

בירת חבל קסטיליה המאגדת בתוכה , המעוניינים יוכלו לצאת לטיול בטולדו, יום חופשי
. פרחה פעם קהילה יהודית מפוארת ורי המפואר ובהמבנים רבים המעידים על עברה ההיסט

, שהפך לכנסיה ומשמש היום כמוזיאון יהודי, נבקר ברובע היהודי ובבית הכנסת דל טרנזיטו 
  ). בתשלום(את יצירת המופת של אל גרקו בכנסיית סנטו טומה  ואף לא נחמיץ

  דדרילינה במ). בתשלום(בערב אפשרות לצאת למופע פלמנקו ובלט ספרדי 
  

   א"ת,  מדריד– 5יום 
  .א"ניסע לנמל התעופה ונטוס בחזרה לת, ניפרד מקסמי מדריד, תם ונשלם טיולנו

  
  

   :המחיר כולל
   .טיסות אלעל למדריד

   .מיסי נמל ודלק
   .בתי מלון מדרגת תיירות או דרגה ראשונה

   BUFFET ארוחות בוקר מזנון חופשי
   .טיולסיורים מודרכים וביקורים כמפורט בתוכנית ה

   .אוטובוס ממוזג ונוח
   .למעט דמי סבלות, ל"לנותני השירותים בחו) טיפים(תשר 

 ישראלימלווה קבוצה 
  
  



ייתכנו מקרים  .כנסים ותערוכות תיתכן לינה מחוץ לערים הראשיות, בתקופת ירידים: הערה
  .בהם מסלול הטיול יתנהל בסדר שונה

  


