
 

 
 

 

 

 

 

 ים הצפוני שיט ב

 והפיורדים נורבגיהאיסלנד, , סקוטלנדכולל את 

 PSINיום  16

 ,גיהבנורב ,בבריטניההגובל  י,אוקיינוס האטלנטב נמצאה הים הצפוניבשיט מיוחד זה נתמקד באזור 

הוויסקי , "ארץ הגאלים". טיולינו יכלול ביקורים בסקוטלנד בלגיהוב הולנדב ,גרמניהב ,דנמרקב

איסלנד הידועה בכינוי "ארץ הקרח נבקר גם ב והטירות, החצאיות המשובצות וחמת החלילים.

 וגייזרים פולטי קרחוני ענק -ייםבראשית פרא והאש" היא ארץ של תופעות טבע ייחודיות ונופי

. לא נפסח על נורבגיה אשר קיטור, מעיינות חמים, אגמים, מפלי קצף לבן בתוך סלעים שחורים

נופי בראשית עוצרי נשימה ונדירים ביופיים: הרים גבוהים, יערות עבותים, גם היא עשירה ב

עמוקים הכחולים, הפיורדים השדות קרח אינסופיים בחוג הארקטי, מפלי מים עצומים ובעיקר 

 יפים להפליא. הו

 

 

של   "MS KONINGSDAM"ניית הפאר עליה לא  -אמסטרדם  –:  תל אביב 06/8/17. יום א' 1
"HOLLAND AMERICA" 
נעלה על אניית לאמסטרדם. לאחר הנחיתה ניסע לעבר נמל אמסטרדם. נפגש בנמל התעופה ונטוס 

האוויר והנופים שהאדם שואף הפאר אשר תשמש עבורנו מלון מפואר צף, בית ידידותי עם כל כיווני 
 .16:00אליהם. נתחיל את השיט בשעה 

 )קונינגסדם(KONINGSDAMניית פאר מן היפות בעולם: א

 .   Holland America Line'sניות הפאר החדשות של סדרת אנייה מהא

 קומות 11*
*מסעדות וטרקלינים המוקפים נוף פנוראמי                                                                                

                                                                                                                               *בוטיק אלגנטי 
מתחם בר חדש באטריום                                                                                                        *

 *אולם מופעים משודרג ומעוצב 

 



 

 
 

 

 
                                                         Holland America*בכל החדרים מורגשת הנעימות הייחודית של 

                                         בתוספת תשלום( מרפסות ם עםדריח) עם חלון*חדרים מרווחים ואלגנטיים 
 עם מצעים איכותיים                                                                         Mariner's Dream *מיטות יוקרתיות של

                                                             מומלץ בהחלט להביא סרטים מעניינים מהארץ... DVD *טלוויזיה עם

וזמרים ,קזינו , ברים, מסעדות פאר, ספא, נייה: אולם מפואר למופעים , נגני מוסיקה בנוסף בא
 .חדר כושר, בריכה וג'קוזי וכמובן צוות בידור הפעיל בכל יום

 שייט, הרצאות, ופינוקים: 7/8/17. יום ב' 2
 היום הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים לנו.

 
 

 אדינבורוקווינספרי, : 8/8/17ג' יום . 3
בירת סקוטלנד בעבר וכיום בירת , עיר נמל השוכנת קרוב לאדניבורו, נעגון בקווינספריהיום 

אחת הערים היפות באירופה, אשר הוכרה ע"י אונסק"ו כאתר מורשת זו  האוטונומיה הסקוטית.
נערוך סיור באדינבורו, אחת הערים היפות באירופה. נבקר בעיר העתיקה,  עם ההגעה, עולמית.

נעלה ב"מייל המלכותי" שבו שלל מוזיאונים, עד למצודת העיר, בה נצפה על ארמון המלכה המרהיב, 
נערוך ביקור מיוחד. נראה את אבן ההכתרה של מלכי בריטניה ואת יהלומי הכתר הסקוטי. 

בתום הביקור נחזור  לעיר החדשה, להמשך הסיור ברחוב הנסיכים המפורסם ובכיכרות העיר.  נעבור
 לספינה.

 

  אזור האגמים, בורו:  אדינ9/08/17' דיום . 4
היום ניסע לאזור האגמים של סקוטלנד, אזור המצטיין בנוף של גבעות ירוקות, עמקים ואגמים 

אנגליה ל"חתונה אצל הנפח" כפי שנהגו צעירי -תכולים. נמשיך לגרטנה גרין שעל גבול סקוטלנד
 בתום הביקור נחזור לספינה ונשוט לעבר אינברנס. אנגליה לעשות.

 
  : אינברנס, לוך נס, פורט אוגוסטוס10/8/17'  היום . 5

בירת איזור ההיילנדס. זו הבירה האדמניסטרטיבית של המחוז והצפונית ביותר באינברנס,  היום נעגון

נס,  לאורך הטיילת והגשרים המפורסמים.  נמשיך בנסיעה לאורך חופי לוךבבריטניה כולה. נטייל 

אגם המים המתוקים הגדול ביותר והמפורסם באגמי סקוטלנד, ואולי אף נזכה לראות את "נסי", 

המפלצת המסתורית. נגיע לעיירה פורט אוגוסטוס, היושבת למרגלות אגם נס, שם נצפה בתעלה 

 בתום הביקור הקלדונית המחברת בין שני הימים בקצותיו של השבר הגיאולוגי ממנו נוצר האגם.

 ור לספינה.נחז

 שייט, הרצאות, ופינוקים: 11/8/17יום ו' . 6
 היום הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים לנו.

 

 שייט, הרצאות, ופינוקיםרייקיאויק, :  12/8/17.  שבת 7
הגדולה ביותר בה ועיר הבירה הצפונית  עירה, איסלנד ירתבשעות הצהריים נעגון ברייקיאויק, ב

 נהנה מתפילה, סעודות ושיעורים.  בשבת .בעולם
 
 

 , איסלנדרייקיאויק: 13/8/17. יום א' 8
נעצור לתצפית ממאגר המים "פרטלן" . סיור פנוראמי בעירל לאחר ארוחת הבוקר, נרד מהספינה ונצא

המתנשאת מעל לעיר ונסיים  מאגר המספק מים חמים לעיר כולה. נבקר בכנסיית הלגרימסון –
  במתחם הנמל ובנין מרכז התרבות החדש "הארפה".

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 הפיורדים המערביים, איסאפיירד'ור  14/8/17. יום ב' 9

. בירת הפיורדים המערביים ממוקמת על איסאפיירד'ור, בירת מחוז וסטפירד'ירהיום נעגון בעיירה 
בחלקה הדרומי  נטיילמפרץ יפהפה, בין הרים גבוהים ומרשימים, אשר גם בימי הקיץ מכוסים לבן. 

המפל הגדול ביותר בפיורדים המערביים , .דינג'אנדי של העיירה בו נראה את המפל המרשים
תרחבת. נערוך מספר נקודות תצפית ולמעשה מדובר בשבעה מפלים, היוצרים יחדיו צורה מעניינת ומ

. בתום הסיור נחזור לספינה ונשוט לאורך סודוריירי מרשימות ומשם נמשיך לביקור בכפר הדייגים
 הפיורד לעבר אקוריירי. 

 

 אגם מיוואט, פוסגודמפלי , אקוריירי:  15/8/17ג' יום . 10
הנמנים בין המפלים גודפוס מפלי ב לביקורנמשיך  .אקוריירי,  נערוך סיור פנורמי נעגון בבירת הצפון,

לאחד מהאתרים  בתום הביקור, ניסע. "המרהיבים ביותר באיסלנד, ומכונים גם "מפלי האלים

ימת מיוואט. נראה  את האגם המרתק, מבוך  -הגיאולוגיים והגיאומורפולוגיים המרתקים באיסלנד 

בוץ ומים רותחים, אגני מים רותחים מדהים של צורות ודמויות שונות מסלעים וולקנים, בריכות 

המבעבעים מתחת לפני האדמה, הרי געש וכל זאת במקום בו קרום כדור הארץ הוא הדק ביותר 

 אייג'פיורדור.  הפיורד הארוך באיסלנדנחזור לספינה ונשוט לאורך  בעולם!

 
 שייט, הרצאות, ופינוקים :   16/8/17' ום ד. י11

 הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים לנו.  היום
 

 אלסונד, דרך הטרולים נורבגיה, הפיורדים: : 17/8/17. יום ה' 12
היום נעגון באלסונד. ניסע ב"דרך הטרולים", אחת מהדרכים היפות בנורבגיה ובעולם. הדרך נפתחה 

בשיפוע של  עיקולי דרך 11בעולם. ונחשבת לאחת הדרכים העקלתוניות והיפות ביותר  1936 -ב

נחזור לאלסונד ונערוך סיור בעיירה רים שנדמה כי אין יכולת לעוברם. , חלקם כה תלולים וצ9%

 הציורית אשר בנויה בסגנון ארט נובו. נעלה להר אקסלה לתצפית פנורמית על אלסונד.

 
 : ברגן18/8/17' ו. יום 13

נצא לסיור   .והנחשבת לבירת חבל הפיורדים העיר השנייה בגודלה בנורווגיההבוקר נעגון בנמל ברגן, 
במרכז היפה של העיר העתיקה שתחילתה כפר דייגים. אווירה תרבותית, בניינים נמוכים אדומי רגלי 

רובע . נמשיך ל16 -גגות ואתרים מבוקשים מסביב כמו מגדל רוזנקרנץ המפורסם שנבנה במאה ה
יין בבתי עץ מפורסמים וציוריים. בניין העץ השמור ביותר ברובע הוא מוזיאון בריגן העתיק, המאופ

 שסוקר את חייהם של סוחרי האנזה שהתגוררו במקום. נטייל באזור הנמל ושוק הדייגים.  נזהאה
 
   

 שייט, הרצאות, ופינוקים :19/8/17שבת . 14
נהנה מתפילה, סעודות  בשבת היום הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים לנו.

 ושיעורים.
 

 תל אביב -: אמסטרדם20/8/17יום א' . 15
ניסע לאמסטרדם ונבקר תם ונשלם השיט בנורבגיה והכף הצפוני. נרד מהאנייה בנמל אמסטרדם ו

 המפואר, כיכר דאם ולצידו ארמון המלכה והמדרחוב עמוס בבית אנה פרנק ובבית הכנסת הפורטוגזי
 -נחיתה בארץ ביום ה ונשלם טיולינו החוויתי. ניסע לשדה התעופה ונטוס חזרה לארץ.תם  .החנויות

16. 
 

 הדרכה  תוספת ליחיד בחדר מחיר משך הטיול נחיתהתאריך  תאריך יציאה קוד טיול

0608PSIN 06.08.2017 21.08.2017 16 שי יוגב $ 4200 $  8290 יום  

 בחדר זוגי$ לאדם 028 -*תוספת שדרוג  חדר עם מרפסת החל מ
 



 

 
 

 
 

 המחיר כולל

 ת כולל היטלי דלק ומיסים )ניתנים לשינוי(בינלאומי הטיס 

 אוטובוס ממוזג לכל הסיורים וההעברות על פי התכנית 

 סיורים, ביקורים וכניסות לאתרים על פי התכנית 

 .חצי פנסיון כשר לכל אורך הטיול ואפשרות להכנת כריכים לארוחת הצהריים 

 אילן"-בר מדריך טיול מצוות "שי 

 איש לוגיסטיקה וכשרות 

 ביטוח נסיעות, בריאות ומטען בסיסי 
 
 

 המחיר אינו כולל

 90$ טיפים לנותני שירותים בחו"ל 
 ישולמו ישירות בספינה(180 -כ טיפים לנותני שירותים בספינה בלבד( $ 
 הוצאות אישיות כלשהן 
 בילויי ערב שאינם נכללים בתכנית המפורטת 
  לאדם ליום 5$ מקובל להעניק  –תשר למדריך הישראלי של הטיול 

 
 ביטוח:

 אנו בשי בר אילן כוללים במחיר הטיול פוליסת ביטוח בריאות ומטען ברמה הבסיסית.

פוליסה זו מכסה אתכם כאנשים בריאים. באם אתם לוקחים תרופות כלשהן על בסיס קבוע, סובלים 

ים בערב וכדומה, הנכם נדרשים להרחיב את הפוליסה בכדי ממחלה כרונית כלשהי, הייתם מאושפז

 שתהיו מכוסים בהתאמה למצבכם. הרחבת הפוליסה היא על אחריותכם האישית בלבד!

למי שנזקק להרחבה ויבצע אותה דרכנו, תקוזז העלות של הפוליסה הבסיסית הכלולה במחיר הטיול 

 מהמחיר שתידרשו לשלם לפי מצבכם הבריאותי.

הבסיסית/המורחבת בהתאמה לפי הצורך( מכסה אתכם בדמי ביטול )כמפורט בסעיף תנאי הפוליסה )

 ביטול( גם במקרה שתאלצו לבטל השתתפותכם מסיבות רפואיות כפי שמפורט בתנאי הפוליסה.

 רק בריאות! וזכרו לא לנסוע לחו"ל ללא ביטוח המתאים למצבכם הבריאותי!

 תנאי תשלום
 $ לאדם500דמי הרשמה  -
 מעלות הטיול 30% -יום לפני הטיול, השלמה ל 75עד  -
 מעלות הטיול 100% -יום לפני הטיול, השלמה ל 45עד  -

 
 תנאי ביטול

 כולל( *  פני      ימי עבודה 90מרגע ההרשמה ועד  בעת ביטול מכל סיבה שהיא(
 דמי רישום בלבד $ 97-יחויב הנוסע ב -יציאת הטיול  

 ימי עבודה )כולל( * לפני  30ימי עבודה ועד  89-מ בעת ביטול מכל סיבה שהיא 
    $47$ + 1500-היציאה  יחויב הנוסע ב      

 ימי עבודה )כולל(* לפני 11ימי עבודה ועד  29-מ  בעת ביטול מכל סיבה שהיא 
 $47$ + 2500-היציאה  יחויב הנוסע ב      

       ת הטיול עד למועד ימי עבודה* לפני יציא 10-מ בעת ביטול מכל סיבה שהיא 
 היציאה  יחויב הנוסע בכל מחיר הטיול כולל כל העלויות הנלוות.      

 כורטסו הטיסות, יתווספו מחיריהם לדמי הביטול הנקוביםה ו* במיד

 

 



 

 
 

 

 
 

  הערות
 וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה. ‘ * ימי שישי ושבת, ימי חג וחול המועד בארץ, ימי א

                   יתווספו מחיריהן ‘,  * במידה והוצאו כרטיסי טיסה כלשהן או נקנו שירותים נוספים כגון אשרה וכד
 לדמי הביטול הנקובים לעיל.    

 משתתפים.  20* צירוף איש לוגיסטיקה וכשרות מותנה במעל 
 תחול האחריות על  * בכל מקרה של שינוי, ביטול או תקלה הקשורה לטיסות, לשיט או לתעבורה

 חברת התעופה או התעבורה.    
 * יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות פנימיות וסיבות אובייקטיביות אחרות. 

 * בצוע הטיול כפוף לתנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט
 חודשים לפחות 6-* יש לוודא שהדרכון בתוקף ל

 

 שערי מטבע
ים המשמעותיים החלים מדי יום ביומו בשערי המטבע בחו"ל מול הדולר, ואשר גורמים בשל השינוי

לייקור של השירותים בדולרים, ייערך חישוב מדויק של הטיול לקראת מועד היציאה ומחיר הטיול 
 יעודכן בהתאם. כל תוספת בגין ייקור זה תחול על הלקוח עד לתשלום מלוא מחיר הטיול בפועל

 


