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אטרקציות / טבע

הטבע במיטבו

הסביבה הטבעית באראגון היא אינסופית ועוצרת נשימה. בנוסף לפארק 
לאומי, ישנם 4 פארקים טבעיים נוספים במחוז זה ועוד שלל נופים מגוונים. 
כולן משמשות כתפאורות טבעיות מושלמות כדי לנשום אוויר צח ולהתחבר 

לעצמך מחדש. תוכלו לכבוש פסגות הרים, לרחוץ בנהרות, לחצות מדבריות 
וליהנות מטבע פראי ואינסופי. באראגון האפשרויות בלתי נגמרות כדי 

ליהנות מהטבע, הבחירה כיצד ומתי היא שלכם.

בואו לגלות את המסלולים ואת הפינות המרהיבות של הרי הפירנאים; 
טפסו על הר אנטו )Aneto( שפסגתו נושקת לגובה 3,400 מ', חקרו את 

פסגת ההרים בשמורת פוסטס-מלדטה )Posets-Maladeta(, או צאו לטיול 
 בפארק הלאומי המפורסם והחשוב ביותר אורדסה ומונטה פרדידו 

 .)Ordessa and Monte Perdido(

באראגון לא חסרות אפשרויות לטיולים בכל הרמות, וההרפתקנים שביניכם 
תמיד יוכלו גם ליהנות מספורט אתגרי והרפתקאות כמו ראפטינג, קניונינג, 

 .)Sobrarbe( ובסובררבה )Sierra de Guara( וסנפלינג בסיירה דה גווארה

הבחירה היכן לבלות את החופשה הבאה שלנו היא החלטה חשובה. איפה ניתן 
למצוא יעד המשלב טבע, הרפתקאות, גסטרונומיה ותרבות, יעד שבו כל בני 

המשפחה יוכלו ליהנות? התשובה היא פשוטה: חבל אראגון, הממוקם בצפון-מזרח 
ספרד. כאן תחוו את המיטב של ספרד, במגוון פעילויות ייחודיות ואתרים מרשימים. 

בואו להתאהב בטבע הטהור ביותר, בקהילה אותנטית ופתוחה, בכחול הנהרות, 
בטעמי המטבח המסורתי, או פשוט בחיי העיירות התוססות; כי באראגון לא תרגיש 

כמו תיירים, אלא כשותפים למסע.



מסע מופלא בעולם הגסטרונומי של ספרד

באראגון ניתן למצוא שילוב מעניין בין אוכל ספרדי מסורתי, טעמים אופייניים 
לחבל הארץ ומטבח עכשווי משובח. החוויה הקולינרית מורכבת ומרתקת 

כאחד, אינטנסיבית ואותנטית, שמשאירה טעם של עוד – פשוטו כמשמעו. מגוון 
המוצרים האיכותיים שמייצרים בשטחי החבל, משמשים בתבשילים שטעמם 

 ייחודי, ובמתכונים מסורתיים שעוברים מדור לדור במשך מאות שנים.

אפשר לחוש את השפעותיהם הגסטרונומיות של עמים שכבשו בעבר את שטחה 
של אראגון, כך שביקור במסעדה מקומית תרגיש כמסע בזמן אל עברה של ספרד, 

לתקופות היסטוריות ולחלקי העולם השונים, כל זאת – מבלי לקום מהכיסא.

בחבל אראגון תוכלו ליהנות מתיירות יין באמצעות הצעות אטרקטיביות כמו 
טעימות יין וסיורים מודרכים במחוזות השונים בחבל זה.

אראגון היא טריטוריה עם מגוון רב של ניואנסים, שבה שנים של מסורת וידע 
הפכו את היינות המקומיים לפורצי דרך בטרנדים חדשניים. יקבים עם אישיות 

משלהם ויינות באיכות גבוהה. אראגון מזמינה אתכם להתענג ולטעום יין איכותי, 
ודרכו להכיר וללמוד על התרבות, המסורות, המונומנטים והנופים של אראגון.

מסורת / תרבותגסטרונומיה

מקום בו ההיסטוריה לא נשכחת

בחבל אראגון יש 11 רובעים יהודים בעיירות השונות. בואו להתרשם 
מהמונומנטים, מהפינות הקסומות והסמטאות העמוסות במסורת; גלו את 

הרובעים היהודיים האותנטיים ביותר, כמו אלו שנשמרו היטב בערים טרזונה 
.)Calatayud( וקלטיוד )Barbastro( ברבסטרו ,)Tarazona( 

 לכו לאיבוד במסלולים שברחובות העיר העתיקה, שיאפשרו לכם לחוות את 
ההיסטוריה של ספרד ממקור ראשון, או פשוט, טיילו בשבילים שנותרו ללא 

פגע בחלוף הזמן. במילים אחרות בקרו באראגון - המקום בו ההיסטוריה 
ממשיכה לחיות ולספר את סיפורה.

כשההיסטוריה הופכת לאמנות

באראגון ישנו ביטוי אמנותי ייחודי: המודג'אר. הוכרז כאתר מורשת עולמית 
על ידי אונסק"ו, הוא מהווה חותם שאין דומה לו שהותירו אומנים מוסלמים 

על מבנים נוצריים במהלך ימי הביניים. מהפירנאים ועד עמק אברו, צאו 
להרפתקה בלתי נשכחת. אתם מוזמנים לסייר בעקבות מקורותיו של גויה, 

האמן האראגוני האוניברסלי ביותר, והיצירות שהוריש לארצו.

אל תפספסו את ההזדמנות לבקר בטירות היסטוריות, ולהתרשם מאדריכלות 
טמפלרית ומבצרים מפעימים. מבנים אדריכליים ומנזרים בני מאות שנים 

המספרים אגדות עתיקות, היסטוריה, ומשלבים אמנות ודת.



המקום בו הכל קורה

ברים עתיקים מהמאה הקודמת, מגוון אינסופי של טאפאסים טעימים, חיי לילה 
תוססים והתושבים המקומיים בסרגוסה, אשר מחבקים ומאמצים את כל מי 

שמגיע לכאן, וגורמים למבקרים להרגיש כבני בית.

בביקורכם באראגון תוכלו לטפס על הרים, לצעוד בשבילים, לנווט בטבע 
מדהים, לבקר במרכזים היסטוריים וליהנות מישיבה בשעות בין ערביים 

 בטראסה פירנאית טיפוסית, עם כוס יין, ולהרגיש כיצד החוויות הבלתי נשכחות 
בחבל זה ממלאות אתכם באנרגיה חדשה וקסומה.

באראגון לא תמצאו תיירים – רק מטיילים, שמרגישים את המקום ולא 
מפסיקים להתרגש.
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