
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 חבל איפירוס וכפרי זגוריהאל  1יום 

 נטוס לת'סלוניקי ונעלה על האוטובוס. 

 יוון לעבר יאנינה. ניסע על הכביש המהיר החוצה את 

 נעצור לנשנש בדרך קפה ושאר ירקות. 

 כפר ולאכי יפה בהרים. –נבקר בכפר מצובון  

 נגיע ליאנינה ונבקר בעיר העתיקה ועל גדת האגם. 

 .קיפי ואם נספיק נצא למסלול הליכה אל גשריונמשיך לכפר  

 נצא לארוחת ערב ראשונה בכפר. 

 

 

 עין, מים צלולים.קניון עצום, גשרים מפליאים כל  2יום 

 כפר יפהפה לצד קניון וקוס. –בבוקר ניסע למונודנדרי  

 אל דרך הלאורות ומנזר אגיה פרסקבי.נצא ברגל  

 התצפית השניה של הבוקר תהיה ממרומי מצוק ה"ויקוס". 

 לאחר ארוחת צהרים נעלה בדרך יפהפייה לכפר פפינגו הקטן. 

 נעפיל אל בקתת אסטרקה הממוקמת על אוכף מקסים. 

 נלון את הלילה בבקתה האלפינית בהרים. 

 

 

 אגם הדרקון –אל גוש הרי טימפי  3יום 

 נתעורר בנופים המופלאים של גוש הרי טימפי. 

 אגם קטן ואלפיני ומקסים. –נצא אל אגם הדרקון  

 נרד אל הכפר פפינגו הקטן ונבקר בבריכת הכובסות. 

 מיופיו.אל הכפר פפינגו הגדול נגיע מיד לאחר מכן ונתפעל  

 נהנה מאווירה מיוחדת של כפר נדיר. –נכנס למלון בכפר  

 נצא לארוחת ערב בכפר. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 מעיינות צלולים, רפטינג במי טורכיז 4יום 

 נצא ברגל מפפינגו לעבר קניון ויקוס בדרך עתיקה ויפהפייה. 

 נגיע למעיינות הקרירים ביותר ביוון. 

 נראה דובים חומים.אם יהיה מזל ()וצריך הרבה...(  

 לאחר טבילה נטפס לכפר ויקוס לתצפית מופלאה על הקניון. 

 נמשיך לבריכת עין השור ונעלה על סירות "ראפט" 

 נשוט על נהר ווידומטיס דרך פינות קסם מופלאות. 

 ונשוב למלון שלנו בפפינגו. נסיים את השייט בקלידוניה 

 נצא לארוחת ערב בכפר. 

 לפפינגו הקטן.רד מן ההרים בבוקר נ 

 נמשיך לבריכת הכובסות אליה נגיע בשעת צהרים. 

 נרחץ בבריכה הנהדרת שממוקמת בקניון קטן ובו מעיין. 

 נמשיך לפפינגו הגדול הנראה כציור. 

 

 

 מונוליטים, מנזרים ושקיעה יפה. –מטאורה  5יום 

 רד מכפרי זגוריה לעבר יאנינה וממנה ניסע למטאורה.נ 

 ת'סאליה ממנו מתנשאים מצוקי ענק.נגיע בשעת צהרים לעמק  

 הכנה לאולימפוס. –נטפס ברגל אל המצוקים בדרך יפהפיה  

 נבקר במנזרים ובמרפסות התצפית המרשימות. 

 לעת שקיעה נרד מהמצוקים לכפר קסטראקי. 

 נכנס למלון בכפר החביב ונצא לארוחת ערב. 

 "על הקינוחים" ניתן תדרוכי אולימפוס. 

 

 

 

 האולימפוס. - יםאל משכן האל 6יום 

 צא לפנות בוקר ממטאורה לאולימפוס.נ 

 גיע לעיירה ליטוכורו ונעפיל מערבה.נ 

 .מ' 10100נעלה בדרך מפותלת תחילת מסלול ההליכה בגובה  

 נתחיל הליכה אל הבקתה האלפינית שלמרגלות הפסגה. 

 נלון בבקתה בה גם נאכל ארוחת ערב. 

 נתכונן להעפלה אל פסגת האולימפוס. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 הטיסה הביתה. –על פסגת האולימפוס  7יום 

 לפנות בוקר נתחיל את ההעפלה לפסגת האולימפוס. 

 נעלה ביער עצי אשוח בתחילה. 

 מהר מאוד נגיע למדבר אלפיני קירח. 

 )למיתיקאס יהיה קשה להגיע...(נטפס עד לפסגת סקאלה  

 נחתום את שמנו בספר בפסגה.אולי  

 בה יחכה האוטובוס. מ' 10100בגובה  נרד אל הבקתה 

 ת'סלוניקי אליה נגיע בשעת אחה"צ.ניסע ל 

 קפה על הטיילת עם ים ואולימפוס ברקע. 

 ארוחת ערב מסכנמת אחרי סיור במדרחובים שבמרכז העיר. 

 ניסע לשדה"ת ונטוס ארצה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 € 1,425 :מטיילים משלמים 22למינימום  טווין-מחיר הטיול לאדם בחדר זוגי

 € 145תוספת לאדם בחדר יחיד:  

 

 המחיר כולל:

 תל אביב  –ת'סלוניקי  –טיסות במסלול תל אביב  

 מסי נמל ומסי בטחון. 

 מדריך ישראלי מצוות טריפולוג'י. 

 אוטובוס מלווה למהלך כול הטיול. 

 כניסות לאתרים המצוינים בהצעה. 

 .בוקר וערבארוחות על בסיס כלכלה  

 לאורך המסלול.מלונות כפריים מקסימים  

 לינה בבקתות אלפיניות באולימפוס ובחבל איפירוס. 

 פגישת הכנה טרם יציאת הטיול. 

 

 המחיר אינו כולל:

 ארוחות צהרים 

 שתייה קלה ו / או חריפה בארוחות. 

 ביטוח בריאות ומטען. 

 הוצאת דרכון ו / או הארכתו. 

 הוצאות אישיות. 

 

 ארוחות:

 תהיינה בכל מלון.     ארוחות הבוקר

 חלקן במלונות וחלקן במסעדות מעולות.   ארוחות הערב

 

 טיסות:

. חברות התעופה משנות את המחירים מעת לעת. כל עלייה 2015 דצמברמחיר הטיול מבוסס על מחירי טיסות כפי שידועים לנו ב

ידי חברות התעופה0 יביא  במחיר הטיסה ו/או בהיטלי הדלק יכוסו ע"י המטיילים. שינוי בלוח הטיסות  מתוכננות0 אשר יבוצע על

 לשינוי באורך הטיול0 ולשינויים במסלול. תוספות למחיר הטיול הנובעות מכך יכוסו על ידי המטיילים.

 

 מלונות:

 כייפים לשהייה בגלל אווירת הכפרים בהם הם ממוקמים. –כפריים נקיים ומקסימים 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 מסלולי הליכה ודרגות קושי:

 

 :1יום 

 כשעה. –מסלול ביאנינה קליל וקצר 

 

 :2יום 

 כשעה ומחצה. –קל  –מסלול למנזר אגיה פרסקבי 

 כחצי שעה. –קל  –מסלול לתצפית אוקסיה 

 כשעה ומחצה. –קל  –מסלול בקיפי 

 כשלוש שעות. –קל עד בינוני  –מסלול בווידומטיס 

 

 :3יום 

 כשלוש שעות. –בינוני עד קשה  –עליה לבקתה אלפינית 

 כשעתיים ומחצה. –בינוני  –הליכה לאגם הדרקון 

 

 :4יום 

 כשלוש שעות –בינוני עד קל  –ירידה להבקתה לבריכת הכובסות 

 לאחר מכן הליכות הנפשה קלות.

 

 :5יום 

 כשלוש שעות. –בינוני  עד קל  –עליה למטאורה והליכה בין המנזרים 

 

 :6יום  

 כארבע שעות. –קשה  –עליה לבקתה באולימפוס 

 

 :7יום 

 כשלוש שעות. –קשה עד קשה מאוד  –עליה לפסגה 

 כשעתיים ומחצה. –בינוני  –ירידה לאוטובוס בפריוניה 

  

 

 מסלול:

מסלול הטיול עלול להשתנות מעת לעת בשל תנאי השטח )דרכים סחופות0 שלג וכיו"ב(0 הוראות השלטונות 

 המקומיים )שיפוצים(0 או החלטת המדריך בשטח )בטיחות(.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 תנאי תשלום:

 רישום.לאדם המהווים דמי  € 100בעת ההרשמה ישולמו  .1

אנו נהיה רשאים להודיע על ביטול טיול0 מלא או חלקי0 אף בהתראה קצרה ביותר0 אם לפי שיקול דעתנו  מצבי חירום: .2

הבלעדי והמוחלט לא ניתן לבצעו או שנוצרה מניעה או סכנה בביצועו0 בנסיבות שאינן תלויות בנו0 לרבות בשל שביתות0 

חמה וחירום וכיו"ב. בכל מקרה כאמור0 אנו לא נהיה התרעות0 הנחיות של רשויות מוסמכות0 מגפות0 פגעי טבע0 מצבי מל

אחראים לכל נזק0 ישיר או עקיף0 או לאי נעימות עקב הביטול המלא או החלקי. במקרה של ביטול מלא כאמור0 יוחזרו למטייל 

בקיזוז כל הוצאה אשר הוציאה החברה )לרבות התחייבות של שהכספים ששולמו לחברה בפועל0 בשקלים לפי העיקרון 

החברה( ואשר לא קיבלה בעבורה החזר. אם בוטל טיול באופן חלקי0 יוחזרו למטייל התשלומים בעבור שירותי הקרקע אשר 

 לא ניצל בלבד0 בקיזוז אלו אשר החברה לא תקבל בעבורם החזר.

0 ( בשלושה תשלומים שווים ללא הצמדה או ריביתאמריקן אקספרסניתן לבצע תשלום בכול כרטיסי האשראי )למעט  .3

על פי שער העברות והמחאות  התשלום הראשון ירד חודש לפני היציאה לטיול. בנוסף ניתן לשלם במזומן או בהעברה בנקאית

 )גבוה( ביום התשלום.

יש לשלוח בפקס  .606472מס. חשבון  )האופרה(0 44פרטי חשבון להעברה בנקאית: טריפולוג'י תיירות בע"מ0 בנק בינ"ל סניף  .4

 (.02-5747471את טופס ההעברה )

 .ימי עבודה לפני היציאה לטיול 14במידה ובחרתם לשלם במזומן או בהעברה בנקאית יש לוודא שהתשלום מתבצע עד  .5

 החיוב לפי שער ההעברות והמחאות גבוה ביום התשלום )לברור השער יש ליצור קשר עם המשרד(. .6

יש  -צונכם לבצע תשלום דולרי בכרטיס אשראי במידה ובחרתם להשתמש בכרטיס אשראי שאינו כרטיס ישראלי0 או אם בר .7

לבדוק את התנאים מול משרדנו בטרם התשלום )יתכן ונאלץ לגבות סכום נוסף בשל חיובים מיוחדים החלים על צורות 

 תשלום אלו(.

 

 דמי ביטול:

 דמי ביטול. 100€ ימי עבודה לפני היציאה0 יוחזר כל הסכום למעט 21עד  

 ממחיר הטיול. $15% + 100 לפני מועד היציאהימי עבודה  10ועד  20 -מ 

 מסכום הטיול. $50% +100 ימי עבודה לפני היציאה דמי ביטול יהיו בסך 4ועד  4 -מ 

 ימי עבודה לפני מועד היציאה ועד יציאת הטיול דמי ביטול בסך מחיר הטיול. 3מ  

יש להעביר למשרדנו   את הודעת הביטול טול.יום מיום קבלת הודעת הבי 32החזרים כספיים בגין ביטול טיול יבוצעו תוך 

 פקס ולוודא שאכן קיבלנו אותה(. \בכתב )אי מייל 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 Tripologyצוות 

 


