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1
יום ראשון

2
היום השני

יום ראשון – רכיבת הכרות
לאחר הגעה למלון, התארגנות והרכבת 

האופניים, נצא מהמלון לכיוון העיירה גריון 
באזור רומנדי דובר הצרפתית בשוויץ.

נרכב ברכס האלפים הברניים המספק את 
אחד המקומות היפים והמרהיבים ביותר 

באזור האלפים כולו.
נחלוף בשדות מרעה ירוקים ולצידם רכסי 

הרים עצומים ומלאי הוד ונגלוש חזרה למלון.

היום השני - עמק הרון – אגם ז'נבה
את היום נתחיל בגלישה מאזור אתר הסקי

OrmotDessos לעבר עמק הרון. 
בסיום הירידה נעבור בעיירה ֵאְגל בירת המחוז 
ומשם לאורך נהר הריין הנשפך לאגם ז'נבה.

 Le Bouveret המסלול ממשיך דרך העיירות הקטנות
  ,Gingolph-וסנט
על גבול צרפת- שוויץ.
סה"כ 28 ק"מ, 470 מטר עליות
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3
היום השלישי

4
היום הרביעי

היום השלישי
היום נרכוב סביב אגם הונגרין

המשמש להפקת חשמל ומניעת הצפות.
האגם שולח זרועות לכל עבר

 Ormont-Dessus ואנו נרכוב בעמק
כשמעלינו מתנשא GrosVan הנשקף ממרום גובהו 

על העמק מצידו האחד והאגם מצידו השני.
סה"כ 25 ק"מ 940 מטר עליה

היום הרביעי- דרך היין
לפנינו יום רכיבה בכרמים הפרוסים במקבץ של
13 עיירות וכפרי יין. נרכוב במשטחי הגפנים
בינות לתמונות הנוף ולחומות האבן 
המקיפות את הכרמים. 
בדרכנו נעצור באחת מחוות היין

ונוכל להתרשם מתהליך ייצור היין. 
לא נפסח על אגם ברט היפיפה המשמש כמקור 
מים לתושבי העיר לוזן.
סה"כ 37 ק"מ, 900 מטר עלייה
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5
היום החמישי

6
היום השישי

היום החמישי – מעל אגם ז'נבה
היום נשים פעמינו לצידו המזרחי של אגם

זנבה. נרכוב בינות ליערות עד ונציץ מדי
פעם לאגם המרשים המתגלה בינות לעצים.
נגלוש מכיוון העיירה ברנקס המשקיפה על

האגם לכיוון עיירת החוף Meillerie ונמשיך
לאורך שפת האגם עד לדלתת נהר הרון

סה"כ 27 ק"מ, 550 מטר עליות.

היום השישי – בינות לאגמים
היום נרכוב בין פסגות ואגמים שכאילו נלקחו
היישר מספרי האגדות. האגמים שבונה
) Chavonnes  ( de l'Entonnoir ואגם Noir יוצרים
תשבץ כחול ירוק עד בין שבילים הרריים וכרי דשא
מוקפים בהרים ובקתות בשיפולי ההרים.
על פי האגדה באגם חי דרקון ענק השומר
 על הנסיכה המקומית.
בדרכנו נחלוף בין האגמים ונוכל לעצור לשתיית
בירה מקומית ולסיפורי האגדות.
סה"כ 27 ק"מ 960 מטר עליות
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מה כלול:

מה לא כלול:

• תכנית מלאה ל7 ימים )6 לילות( במגוון איזורים, נופים וערים על בסיס לינה במלון אחד )טיול כוכב( 

• טיסה למילאנו וחזרה

• חצי פנסיון אוכל כשר, ארוחת צהריים – סנדויצ'ים ארוזים. בשבת פנסיון מלא בסטנדרטים של תור-פלוס. 

  שתיה חמה חופשית 24/7 במלון

• הטסת האופניים כלולה במחיר

• אוטובוס ומדריך צמודים

• אורך וקושי הטיולים ניתנים לשינוי וייקבעו בהתאם לרמת ורצון הקבוצה. 

  הרכיבה מיועדת לבעלי כושר וניסיון ברכיבת אופניים

• בני / בנות זוג יוכלו להצטרף לטיולים המאורגנים היוצאים מהמלון מדי יום. יש להודיע בהרשמה במידה ומעוניינים.

• טיפים למלון, נהג אוטובוס ומדריכים – 30$ לאדם

• ביטוח אישי לספורט אתגרי

• אופניים – אופניים אישיות בהטסה מהארץ

מלון PALACE נמצא בעיירה הציורית Villars Sur Ollon, הנמצאת בגובה 1,300 מטר, 

עם נופים ירוקים ועוצרי נשימה, הרים עטויי שלג ואויר הרים צלול..

המלון הוא שילוב מתוחכם של ההידור של שנות ה-20  של המאה הקודמת ועיצוב עכשווי, 

תקרות עץ מגולפות, נברשות עתיקות, לובי גדול ומרווח, בית כנסת, חדר אוכל מפואר 

המשקיף על ההרים והנופים הקסומים, חוויה קולינרית ברמה גבוהה ומשובחת, 

חדר כושר, ספא ובריכה..

24-30/08/17
בתאריכים:

עלות:
.₪ 6900 
לאדם בחדר זוגי

• רכיבת יום ראשון ואחרון בהתאם לאילוצי הטיסות 
• ייתכנו שינויים בשעות הטיסה עקב שינויים של חברות התעופה

• ניתן לשלם ב-5 תשלומים בכרטיס אשראי •דמי ביטול – לפי מדיניות חברת תור -פלוס וחברות 
התעופה )פירוט בדף הרישום(

• מותנה במינימום נרשמים

מחיר 
מיוחד!!

לפרטים:
דודי זליגמן )שביל הזהב( 054-5555264

info@shvil-hazahav.com


