נורבגיה והפיורדים
 9ימים NOR
נורב גיה שוכנת לחופיו הצפוניים של האוקיינוס האטלנטי ומתוחמת על ידי שלושה ימים שונים:
הים הצפוני ,הים הנורווגי וים ברנץ.
דבק בה הכינוי "ארץ שמש החצות" ,משום שבחלקה הצפוני השמש אינה שוקעת בכל הקיץ
ואילו בחורף רוב העמקים נותרים באפלה.
הסברה הרווחת היא כי משמעות השם הוא" :הדרך הצפונית" – .Nord veg
טיול לנורבגיה ,הוא מסע אל נופי בראשית עוצרי נשימה ונדירים ביופיים :הרים גבוהים ,יערות
עבותים ,שדות קרח אינסופיים בחוג הארקטי ,מפלי מים עצומים ובעיקר פיורדים כחולים,
עמוקים ויפים להפליא.
נורבגיה היא ללא עוררין אחת הארצות היפות באירופה ובעולם כולו!
הנאצים פלשו לנורבגיה ב 1940-ואף ניסו לייצר בה מים כבדים ,רק תעוזתם של פרטיזנים
נורבגיים ואנשי קומנדו בריטיים הצליחה לשבש את הייצור .מרבית יהודי נורבגיה הושמדו
באושוויץ ומיעוטם הצליח להימלט לשוודיה – שהייתה ניטראלית במלחמה – ולבריטניה.
בירת המדינה – אוסלו מפוארת ועתירה בהיסטוריה מימי הוויקינגים .ספינות של יורדי ים נועזים
אלו מוצגות היום לראווה במוזיאון הוויקינגי בעיר ומרתקות אליהן אלפי מבקרים מדי יום.

 .1יום א' ,תל אביב – אוסלו  -לילהאמר
ניפגש בנתב"ג ונטוס לאוסלו ,בירת נורבגיה .לאחר ההגעה ניסע לביקור בעיר ללילהאמר הציורית
המורכבת מבתי עץ ישנים על רקע הררי ,המשקיפים על גדות אגם המיוסה ,האגם הגדול ביותר
בנורבגיה .העיר התפרסמה לאחר שהתקיימה בה אולימפיידת החורף ב .1994 -נראה את מקפצת
הסקי האולימפית.
 .2יום ב' ,לילהאמר – דומבס  -דרך הטרולים  -נורדפיורד
לפנינו יום חוויתי .ניסע לעיר דומבס שם נעלה על רכבת וניסע דרך נופים עוצרי נשימה .נמשיך לעבר
אחת מהדרכים היפות בנורבגיה ובעולם .הראשונה" ,דרך הטרולים" אשר נפתחה ב 1936-והנחשבת
לאחת הדרכים העקלתוניות והיפות ביותר בעולם 11 .עיקולי דרך בשיפוע של  ,9%חלקם כה תלולים
וצרים שנדמה כי אין יכולת לעוברם.
 .3יום ג' ,נורדפיורד ,פיורד הגיירנגר ,תצפית דלסניבה
היום נעלה על מעבורת לשיט על גיירנגרפיורד הנחשב לאחד הפיורדים היפים בנורבגיה .זהו פיורד
צר במיוחד ,המוקף הרים גבוהים .בדרך נראה את האתרים המפורסמים :דלסניבה ,מפלי שבע
האחיות ומפלי המניפה .נמשיך אל תצפית דלסניבה המשקיפה מגובה  1400מטרים למטה אל פיורד
גייראנגר .
 .4יום ד' ,נורדפיורד  -קרחון בריקסדייל– ברגן
לאחר ארוחת הבוקר ,ניסע לקרחון בריקסדאל ,שלוחה של הקרחון הגדול בנורבגיה יוסטדאל .קרחון
בריקסדל שצבעו לבן-תכלת ,הוא אחד המראות היפהפיים בסקנדינביה .את חלקה האחרון של הדרך
לקרחון ,נבצע ברגל ובדרכנו נצפה בשדות פרחי בר מקסימים ,מפלים מרהיבים ונחל שוצף היוצר
אגם .בתום הביקור ,ניסע דרך אגמים ,נהרות ויערות לברגן ,העיר השנייה בגודלה בנורבגיה
והנחשבת לבירת חבל הפיורדים.

 .5יום ה' ,ברגן – רמת הרדנגר  -גיילו
היום נצא לסיור בעיר .נסייר רגלית בעיר העתיקה שהתפתחה מכפר דייגים עם האווירה התרבותית
והבניינים הנמוכים אדומי הגגות .נמשיך לרובע בריגן העתיק ,המאופיין בבתי עץ עתיקים וציוריים.
נטייל באזור נמל הדייגים ושוק הדגים .בתום הסיור ניסע לעבר גיילו .בדרך נטייל באזור רמת
הרדנגר.
 .6יום ו' ,גיילו  -אוסלו,
היום ניסע לעבר אוסלו .עם ההגעה ,נערוך סיור בעיר הבירה .נראה את טירת אקרשוס אשר נבנתה
במאה ה 14-כמבצר ,שנועד להגן על אוסלו מפני התקפות מהים .נבקר בפארק ויגלנד ,הגדול ביותר
בעיר .בפארק  212פסלי ברונזה וגרניט הנראים כאנשים אמיתיים ומעוררים רצון לגעת בהם .בתום
הביקור נגיע למלון להתארגנות לקראת שבת ,תפילה וסעודת שבת עם הקהילה היהודית.
 .7שבת ,אוסלו
לאחר התפילה וסעודת שבת ,נערוך טיול רגלי בעיר .נטייל ברחוב המרכזי של אוסלו :קארל יוהאן,
אשר בקצהו נמצא ארמון המלוכה.
 .8-9ימים א'-ב' ,אוסלו ,מוזיאון קונטיקי ,מוזיאון הויקינגים – תל אביב
לאחר ארוחת הבוקר נמשיך את סיורינו בעיר .נבקר במוזיאון קונטיקי ,בו מוצבת הרפסודה אשר
שימשה את החוקר תור הירדאל ,חוקר נורבגי ידוע ,שיצא למסעות חובקי עולם על פני האוקיינוס
ורצה להוכיח ,שגם לפני אלפי שנה ,יכלו אנשים להגיע למקומות שונים בעולם באמצעי תחבורה
פרימיטיביים .נמשיך למוזיאון הוויקינגים שם נראה את הספינות הוויקינגיות השמורות ביותר שנמצאו
ברחבי נורבגיה .תם ונשלם טיולינו בנורבגיה .בשעות הצהריים ניסע לנמל התעופה ונטוס חזרה
לארץ .נחיתה ביום .9
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הדרכה

* מחיר הטיול מבוסס על מינימום של  25נוסעים משלמים .במידה ויהיו פחות מטיילים המחיר יעלה ב
 70יורו לאדם
מחיר הטיול כולל
 טיסות בינלאומית כולל מיסי הנמל והיטל הדלק נכון לתאריך 1.9.2018
 אכסון בבתי מלון דרגת תיירות טובה ו/או ראשונה
 ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען בסיסי
 פנסיון מלא לאורך כל הטיול (בצהריים הכנת כריכים)
 אוטובוס ממוזג בהתאם לתוכנית הטיול
 ביקורים  -סיורים וכניסות לאתרים כמפורט בתכנית
 מדריך ישראלי מצוות שי בר אילן ומדריכים מקומיים דוברי אנגלית

המחיר אינו כולל
 טיפים לנותני השירותים בחו"ל  70€לאדם
 שינויים במחירי הטיסה המושפעים מהתייקרות היטלי הדלק והביטחון ומיסי נמלי התעופה
לאחר תאריך 1.9.2018
 שינויים בשער המטבעות המקומיים לעומת הדולר האמריקאי מעל  2%מתאריך 1/9/2017
ועד לתשלום בפועל יחולו על הנוסע
 טיפ למדריך הישראלי (נהוג לתת  $5ליום לנוסע)
 הוצאות בעלות אופי אישי כלשהן כגון :משקאות בארוחות ,טלפונים וכד‘
 כל שרות שאינו מוזכר במחיר כולל
הערות
* ימי שישי ושבת ,ימי חג וחול המועד בארץ ,ימי א‘ וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה.
* במידה והוצאו כרטיסי טיסה כלשהן או נקנו שירותים נוספים כגון אשרה וכד‘ ,יתווספו מחיריהן לדמי
הביטול הנקובים לעיל.
* מחיר הטיול מבוסס על מינימום של  25נוסעים משלמים .במידה ויהיו פחות מטיילים המחיר יעלה ב
 70יורו לאדם
* בכל מקרה של שינוי ,ביטול או תקלה הקשורה לטיסות ,לשיט או לתעבורה תחול האחריות על
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
* חשוב לוודא שהדרכון בתוקף של  6חודשים לפחות
ביטוח
אנו בשי בר אילן מעניקים לכם הטבה  -פוליסת ביטוח בריאות ומטען בסיסית הנרכשת קבוצתית.
פוליסה זו מכסה אתכם כאנשים בריאים ,עד גיל  .75באם אתם לוקחים תרופות כלשהן על בסיס
קבוע ,סובלים ממחלה כרונית כלשהי ,הייתם מאושפזים בחצי השנה האחרונה או שחל לאחרונה
שינוי במצב בריאותכם ,הנכם נדרשים להרחיב את הפוליסה בכדי שתהיו מכוסים בהתאמה למצבכם.
הרחבת הפוליסה היא על אחריותכם האישית בלבד ותיעשה על ידכם ישירות מול חברת הביטוח!
במקרה של הרחבת הביטוח ,עלות ההרחבה בלבד תשולם על ידכם ישירות לחברת הביטוח.
הפו ליסה (הבסיסית/המורחבת בהתאמה לפי הצורך) מכסה אתכם בדמי ביטול (כמפורט בסעיף תנאי
ביטול) גם במקרה שתאלצו לבטל השתתפותכם בטיול מסיבות רפואיות כפי שמפורט בתנאי
הפוליסה.
הטבה זו אינה ניתנת להמרה כספית כל שהיא או לזיכוי.
רק בריאות! וזכרו לא לנסוע לחו"ל ללא ביטוח המתאים למצבכם הבריאותי!
תנאי ביטול
 מרגע ההרשמה  47€לנוסע בגין דמי ביטול אשר יגבו בכל מקרה ובנוסף:
 מ 21-45-ימי עבודה טרם היציאה לטיול 30% :ממחירו של הטיול לנוסע
 מ 7-20-ימי עבודה טרם היציאה לטיול 50% :ממחירו של הטיול לנוסע
 פחות מ 7-ימי עבודה טרם היציאה לטיול 100% :דמי ביטול כולל כל העלויות הנלוות כגון
ויזה וכד‘
 דמי ביטול לטיסות הפנים :כל טיסה שכורטסה ,יחולו דמי ביטול מלאים על הנוסע

