
 פניני נורבגיה
 איילה גיאוגרפית בשיתוף רוח הפקות

 לילות( 2ימים,  2)  61-81.2.8.62

 בהדרכת יוסי הרצוג

 

 תכנית הטיול:

 לילהאמר  - אוסלו   –תל אביב  :  6יום 

מנתב"ג לאוסלו . עם נחיתתנו באוסלו נחבור לאוטובוס ת שכר  ישירה נמריא בטיס
אשר לנו הישראלים , לילהאמר. ניסע ללינה באזור הטיולולנהגנו שילוו אותנו בכול ימי 

. נלון באזור העיירה הנעימה מזכירה פרשייה היסטורית מפורסמת בה כשל המוסד
 לילהאמר.

  
 קריסטיאנסונד –עמק המפלים   -המוזיאון הפתוח של מאהיוגן -לילהאמר : 8יום 

סדרה נורבגית אתר הסרטה לשהתפרסמה כלילהאמר נתחיל את הבוקר בהכרות עם 
במוזיאון הפתוח ומרכז ספורט  החשוב במדינה. נשוטט במדרחוב הססגוני ונבקר  ידועה
והמעניין בנורבגיה, המציג מקרוב את אורח החיים הנורדי! המוזיאון בנוי כישוב  הגדול

אלו הובאו לכאן, מכל  .גדול ועתיק שלו בתי עץ האופיינים לשמונה מאות שנים האחרונות
אגמים ופלגים. בסיורינו , גבעות  ,שלה נוף מיוער ,רחבי נורבגיה ומפוזרים בפנינת טבע

 . .8נעקוב אחר התפתחות הישוב והאדם בארצות הצפון מימי הביניים ועד המאה ה 
המשמש כמרכז לתעשיית החלב הנורבגית.  עמק גודברנדסצפונה לאורכו של  ניסע 

הניצבת בצומת דרכים חשובה, היסטורית ומיתולוגית. נמשיך  ,דומבסנעצור בעיירה 
בדרכנו ונכנס אל לבו של הנוף הנורבגי הבראשיתי והפראי, לאורך עמק המפלים הנהדר. 

 .הגועשים מפלי וורמה וסלטהלטיול רגלי אל  נעצור 

 כאן נלון. .שלחוף הים הצפוני םקריסטיאנסונד לקראת ערב נגיע אל 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 אולסונד -הדרך האטלנטית  -: קריסטיאנסונד1יום 
היום נפגוש תצורות נוף מהמסעירות ביותר הקיימות על פני הגלובוס שלנו, אשר נוצרו 

במפגש הייחודי שבין הפיורדים לים הצפוני; איים המנקדים את המרחבים הכחולים, 
וצרים מראה של קו מפרצים עמוקים ומפותלים וביניהם כבישים תלויים באוויר. כל אלו י

נטייל לאורך החוף המפורץ   .בן מחד, ייחודי, מרגש ובלתי נשכחחוף מורכב ובלתי מו
נדאה יחד עם הדרך האטלנטית המפורסמת בין כפרי הדייגים, בהם נעצור לטעום את 

ונעלה לתצפית על  אולסונדעיירה הציורית הקסומה נגיע לי הצפון. יאופי החיים של כפר
במפרצים. נרד לטייל ברחובותיה שהתפרסמו בריכוז המיוחד של מבנים העיר הזרועה 

 לסונדובאנובו. נלון -שנבנו בסגנון אר
 

 ונסיעה על דרך נופית מרגשת.  -שייט בפיורד גיירנגר  -: דרך הטרולים4יום 

מפל סרפנטינות אל המצוק של  66עם בקר נצא אל דרך הטרולים המפורסמת העולה ב 
נסייר לאורך המצוק הצופה על הנוף  מ' , .62 . נצפה אל המפל הנופל אנכית סטיגפוסן

המתחתר בעוז  קניון נהר ולדלהאל  וניסע  פיורד סטורהמרשים. נחצה בשייט את 
פיורד ,במסלע הקשה. מחופי עיירת דייגים פסטורלית נפליג לשייט קסום על הגיירינגר 

ת. מוקפים במצוקים אדירים רבי העוצמה שתויג על ידיי אונסקו כשכיית חמדה עולמי 
לתצפית יפה  נשוט בין שפע מפלים ושחפים לקצה הפיורד בעיירה גיירינגר. מכאן נעלה 

 אל הפיורד הקסום וההרים המקיפים אותו. 
בהרי נורבגיה, כבר  , הדרך הראשונה שנפרצה פיהנחצה את הרכס בדרך נופית יפה

ברגל בין מפלים ומי הפשרת שלגים ונרד מהרכס  שנים. כאן נטייל .61-יותר מ  לפני  
  .בדרך מפותלת אחרת לכיוון מלוננו הנמצא בעמק מהאגדות

 

 מפלי אידספוסן -קרחון בריקסדל   : 5יום 

המבודד שארח אותנו בלילה. נכיר את  ת היום נפתח בטיול רגלי קצר וקסום בעמק א
קרחון אופי חיי האיכרים המקומיים ונחלוק עימם את הנוף המשכר. מכאן ניסע אל 

, העצום קרחון הענק יוסטדאלהכחול, המהווה את שלוחתו המערבית של  בריקסדל
ל החשובים בכל נורבגיה והדרך והגדול באירופה. קרחון זה הוא אחד מאתרי הטיו

הרגלית אליו משובבת כל נפש. נגיע אל אגם הפשרה יפה שנוצר לרגלי הקרחון ונחלוף 
המפורסמים  אידספוסן מפלי ליד מספר מפלים מרשימים. לאחר הפסקה קלה נמשיך אל 

ירוק לצדם של  -כאן נצא להליכה קצרה באחו הירוק בשל דייג דגי הסלמון.  בנורבגיה,  
אשדות הקוצפים והמתקנים המיוחדים שלאורך הנחל. נמשיך בנסיעה בכבישים צרים ה

קרחון לכיפת הקרח הכבירה של  ו מתחת אבדרכנו דרומה החוצה מספר מנהרות שנחב
 .. נלון באזור יוסטדאל
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 ברגן - שטולהיים  –סוגן פיורד  -: 1יום 

  הסוגנפיורד.בין מטעי תפוחים לאורכו של הפיורד הארוך בנורבגיה, הוא סע ני
ונעלה בדרך נוף יפה ומעניינת, שהוכשרה במיוחד לאחרונה,  נחצה את הפיורד הרחב

אמנות ואדריכלות ולאורכה משולבות יצירות תצפית נהדרת אל הפיורד  ממנה נפרשת 
ייחודיות. נרד לנקודת תצפית מהמרשימות בנורבגיה. נראה את כנסית העץ  נוף 

פרשת תצפית נה ממנ סטלהיים,לנתפתל בדרך העולה  בויק.העתיקה והמרשימה 
 שלרגלינו.  עמק נארוי נהדרת אל 

בירת  ברגןמערבה דרך כביש המנהרות ל ווסודרך העיירה  מפל טווינדמשיך לעבר נ
 . נלון בברגן.הפיורדים

 

 גילו -: ברגן 2יום 

. לרגלינו נפרשת ברגן, מהר פלאויןאת הבוקר בברגן נתחיל בעליה לתצפית מרשימה 
המרכז האורבני השני בגודלו בנורבגיה ובירתה הקדומה של נורבגיה. מוקפת פיורדים 

ומפרצים רבים אוצרת העיר היסטוריה מרשימה המתבטאת בשכבות ארכיטקטורה 
מעניינות . מהתצפית נרד לסיור בעיר שפריחתה החלה בשלהי ימי הביניים בזכות 

בין בתי המסחר העתיקים  ברובע ההנזיאתיתרכז בה. נשוטט המסחר הייחודי והענף שה
עתיק זה הוכר על ידיי אונסקו  רובע  שהפכו ברבות השנים לחנויות בוטיק מצועצעות. 

זלול בכל פה את תנובת לנקנח בשוק הדגים התוסס. כאן נוכל  כשכיית חמדה עולמית. 
מפל . נבקר בפיורד הארדינגרהוניסע לאורכו של הים הצפוני. עם צהרים נעזוב את ברגן 

ונעפיל לעבר רמת  הפיורד הארדינגרצמה רבה. נחצה את והנופל בעשטיינדאל 
סטורית רבה, המצטיינת ייחידה גיאוגרפית מרוחקת מהים, בעלת חשיבות ההארדנגר. 

 .נלון , כאןעיירת הסקי גיילולקראת ערב נגיע אל . בנוף זרוע באגמים, גאיות עמוקים
 

 ת"א -אוסלו  -גיילו:  2יום 
בדרכנו לאוסלו. עם הגיענו נצא להכיר  בין כפרים קטנים ועתיקיםנשכים ונמשיך דרומה 

, נראה את בית האופרה, ויגילנדנבקר בגן הפסלים של את בירתה השלווה של הממלכה. 
, המיטיב להמחיש במוזיאון הפראןונבקר  ביגודיהפרלמנט ארמון המלך ועוד. ניסע לאי 

העם הנורבגי לדורותיו, שבספינות אגוז קטנות חצו ימים ויבשות בדרכם לגילוי את רוח 
אמריקה, הקוטב הצפוני, הקוטב הדרומי ועוד ככל שיתיר הזמן. בהתאם לשעת הטיסה 

 ניסע לשדה התעופה בדרכנו חזרה הביתה..

ומיטב  *  ייתכנו שינויים במסלול בהתאם לטיסות, מעבורות, מזג האוויר, הוראות השלטונות
 שיקולי המדריך לטובת הטיול ושלום הנוסעים *

 המחיר לאדם בחדר זוגי : 

 € 895תוספת ליחיד     יורו( ..6מטיילים תוספת  85מתחת ) מטיילים ומעלה 85בקבוצת   €  1590

 מה כלול במחיר: 

 . מנתב"ג לאוסלו ובחזרה  ת שכר ישירה יסט -
 מלונות בדרגת תיירות טובה  -
 במלונות וערב  ארוחות בוקר -
 אוטובוס תיירים ממוזג  -
 כניסות לאתרים שבמסלול -
 שייט במעבורות ובפיורדים -
 אגרות כבישים -
 רכבי גולף בקניון בריקסדל -
 מלצרים -טיפים לנותני שירותים -
 יוסי הרצוג -מדריך מצוות "איילה גיאוגרפית" -
 חנה הייזלר רוח הפקות -ליווי ארגוני -



  חובה.  –ביטוח רפואי ומטען לא כלול במחיר: 

 אין סבלים בנורבגיה. חשוב להצטייד במזוודה על גלגלים   הערה:
 

 : הרשמה
 חודשים מיום היציאה לטיול. 1על היוצאים להצטייד בדרכון בר תוקף, מינימום 

בטופס ההרשמה, בין שאר הפרטים, יש למלא פרטי כרטיס אשראי. על סמך זה אנחנו מעבירים 
 לספקים בחו"למקדמות 

 
 :תנאי תשלום

 לאדם דמי הרשמה € .65עם ההרשמה יגבו 
 תשלומים בכרטיסי אשראי, על פי שער העברות גבוה ביום החיוב.  1עד -את השאר ניתן לשלם ב

בטופס ההרשמה, בין שאר הפרטים, יש למלא פרטי כרטיס אשראי. על סמך זה אנחנו מעבירים 
כרטיסי האשראי בפועל אנחנו מבצעים כשבועיים לפני מקדמות לספקים בחו"ל. את חיוב 

 היציאה לטיול,לקראת פגישת הקבוצה, אלא אם תבקש מועד אחר, לפני חיוב הקבוצה.
למבקשים תשלומים: התשלום הראשון ירד במועד חיוב חשבונך, הסמוך למועד חיוב הכרטיס על 

ות גבוה ביום חיוב הכרטיס על ידינו. כל התשלומים ירדו בסכום שקלי שווה, על פי שער העבר
 ידינו .

 
 ביטולים

 יורו .65יחוייב ב ללא מחליף, יום מיום היציאה,  41-.9המבטל בתוך 
 יורו .12יחוייב ללא מחליף, ימים מיום היציאה,  45 -86המבטל בתוך 
 יורו .92ימים מיום היציאה, יחוייב  1-.8המבטל בתוך 

 ממחיר הטיול. 25%ימי עבודה מיום היציאה יחוייב ב  5המבטל בתוך פחות מ 
 לרכוש ביטוח רפואי המכסה ביטול מסיבה רפואית חשובעם הרשמה 

במחיר ימי הטיול  יום לפני היציאה, .9פוליסת "הראל" הנרכשת דרכנו מכסה ביטול בתוך 
  בלבד

 
 שיאי הטיול:

 לילהאמר, מוזיאון מאהיוגן -
 המפלים, קריסטיאנסונדעמק  -
 הדרך האטלנטית, אלסונד -
 שייט בפיורד גיירנגר -

 קרחון בריקסדל  סטורסטרפוסן מפל
 שייט בסוגנפיורד -
 דרך הטרולים, שטלהיים -

 ברגן
 אוסלו ואתריה -

 
 
 
 
 

 קריר! -טיול נעים ומהנה לכולנו ובעיקר
 אשמח לענות על כל שאלה:

 
 חנה הייזלר רוח הפקות

.5.-4181212   .2-9421851 
hannale94!gmail.com 

 22-412.191.את טופס ההרשמה יש לשלוח במייל או לפקס 
 


