
  טיול יומי לאייקס לס בייס

לס בייס, "הריביירה של האלפים", מתגלים ופים עוצרי שימה ודירים ביופיים. משמע צלילי הגלים באייקס 

המתפצים, שירות הציפורים ומעד צליליו הקסומים של היער יעלו בו לו רגשות וזיכרוות ילדות רחוקים. מעל 

שכחו ממימד הזמן היומיומי, תזכו לכל, השם אייקס לס בייס לכשעצמו מזמין מפתה לטיול. בטיול זה אתם ת

  לחוות את האזור הייחודי הזה, בעוד שתזכו ליהות מהפעילויות הוספות המוצעות לאחר מכן.

  בבוקר. 11:00הגעה לאייקס לס בייס בשעה  –בבוקר  9:00יציאה מהמלון בשעה 

ר הכיכר המרכזית (הקשת של ימשיך לעב ;הטיול יתחיל בביקור לפארק התרמי אורך טיול שעתיים. –טיול מודרך 

קמפאוס) ויסתיים בביקור במרחצאות התרמיות הישות. הטיול יגולל את סיפורו של המרכז ההיסטורי של אייקס 

וישיב אתכם אחורה בזמן שלפי מאות שים: מתקופת הרומאים בזמן הקשת של קמפאוס ועד המאה  אל בייס

  והתפתחות התרמליזם האריסטוקרטי. 19ה

ולהתפתחות עצמכם את האפשרות להתפתות ע"י הפארק התרמי ומגוון הגים, מתוך כבוד לסביבה תו ל

. ביקורם מחייה את האבולוציה הזו ומאפשר 20- ההיסטוריה התרמית של העיר, מתקופת הרומאים ועד המאה ה

  לחשוף את התפתחות הארכיטקטורה והמסורת הטכית. 

  בצהריים: פיקיק בטיילת ההר. 13:00

  בצהריים: שיט תגליות בהדרכת הקפיטן. 16:00 –בצהריים  15:00

אחר הצהריים: זמן חופשי להסתובב, לעשות קיות, לשוט בסירות פדלים, סירות  17:00 –בצהריים  16:00

  משוטים, רכיבה על אופי הרים ועוד.

  אחר הצהריים בדיוק. 17:00יציאה חזרה מאייקס לס בייס בשעה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  טיול יום באסי

זכות הרות הטורקיז ואמות המים הכחלחלות הוהרות לאורך העיר העתיקה, אסי זכתה לכיוי "וציה של ב

האלפים". היא שופעת יחוחות, קסם ואותטיות, וחשבת לאחד מהמקומות האטרקטיביים ביותר לתיירים באזור 

ודש האזור המרכזי והתיירותי כולו עד, איכות החיים הגבוהה שלה ורק לאחרוה ח- סביבה מתפרשים הרים ירוקי –

  להבטחת שהייה עימה ורגועה. –

  בצהריים. 11:00הגעה לאסי בשעה  –בבוקר  9:00יציאה מהמלון בשעה 

  טיול מודרך בשעתיים הראשוות.

ממשיך לפוט דס אמורס, ויסתיים בביקור באזור העתיק של  ;המסלול המודרך מתחיל בהצגת הגים של אירופה

  אסי.

תחילת המסלול מתחיל בהליכה לאורך הטיילת בגים האירופאים וביקור ב'גשר האוהבים'. על הגבול שבין האזור 

העתיק והאזורים המחודשים יותר, הטיילת גישה לכל מגוון הולכי הרגל הודות למספר הגישות המרובה אליה. 

  ספיות מכות את הגלים ללא הפסק.במהל החורף, זרימת ההר שקטה בצורה יוצאת מן הכלל, ובמהלך הקיץ ה

הביקור באזור העתיק של אסי, כולל ביקור במעבר בבתי הסור העתיקים ומסלול הליכה קצר עד להגעה לטירה של 

אסי הצופה על השכוות והפלך העתיק. שום חוויה לא משתווה לאחר הצהריים חמים על המדרכות השוקקות של 

שעות אלו צלילי פעמוים מארבעה מגדלים שוים. אמות המים והבייים אסי וצלילה ללב העיירה המשמיעה ב

  העתיקים מובילים את המבקר לעברה הקרוב אך רחוק של העיירה הקסומה הזו.

  פיקיק בשאמפס דה מארז –בצהריים  14:00

  על ההר של אסי בהדרכתו של הקפיטן. –גראד לאק  –שיט תגליות  –בצהריים  15:00-16:00

  זמן חופשי: הליכה, קיאקים, סירות פדלים, אופיים חשמליות, צלילה בהר, רכיועים ועוד. – 16:00-17:00

  בדיוק. 17:00יציאה מאסי חזרה למלון בשעה 

   
  


