שייט חלומי בפיורדים הנורבגיים
 9יום PNOR
כולל משגיח כשרות במהלך השיט
טיול שייט 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 .בניגוד לטיולים המאפיינים את הנסיעות המתישות במדינות סקנדינביה,
בחרנו להתמקד בנורבגיה -שיא היופי ,בשילוב שיט באחת מספינות הפאר של חברת "הולנד
אמריקה" נראה אטרקציות תיירותיות ,מגוון פיורדים שלווים בכחול עמוק ,הרים נישאים ונופים
"
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 .1יום א'  :28/6/20תל אביב – אמסטרדם  -עליה לאניית הפאר
" "MS NIEUW STATENDAMשל ""HOLLAND AMERICA
נפגש בנמל התעופה ונטוס לאמסטרדם .לאחר הנחיתה ניסע לעבר נמל אמסטרדם .נעלה על אניית
הפאר אשר תשמש עבורנו מלון מפואר צף ,בית ידידותי עם כל כיווני האוויר והנופים שהאדם שואף
אליהם .נתחיל את השיט בשעה .17:00
אניית פאר מן היפות בעולם( NIEUW STATENDAM :ניאו סטאטנדם)
האנייה מסדרת אניות הפאר החדשות של
.Holland America Line's
* 12קומות
*מסעדות וטרקלינים המוקפים נוף פנוראמי
*בוטיק אלגנטי
*מתחם בר חדש באטריום
*אולם מופעים משודרג ומעוצב
*בכל החדרים מורגשת הנעימות הייחודית
של Holland America
*חדרים מרווחים ואלגנטיים עם חלון (חדרים עם מרפסות בתוספת תשלום)
*טלוויזיה עם  DVDמומלץ בהחלט להביא סרטים מעניינים מהארץ...
בנוסף באנייה :אולם מפואר למופעים  ,נגני מוסיקה וזמרים ,קזינו  ,ברים ,מסעדות פאר ,ספא,
חדר כושר ,בריכה וג'קוזי וכמובן צוות בידור הפעיל בכל יום.

 .2יום ב'  :29/6/20שייט ,הרצאות ,ופינוקים
היום הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים לנו.
 .3יום ג'  :30/6/20פלאם ,סטלהיים ,רכבת הרים – שיט על הסוגנפיורד
נעגון בפלאם ונצא לאחד הסיורים המרתקים באזור .ניסע לכיוון העיר סטלהיים .נטפס למרומי ההר
לתצפית מרהיבה על העמק הירוק .בנקודה זו הציבו הגרמנים תותחים ובנו בונקרים בזמן מלחה"ע
השנייה ובנוסף הקימו כאן הגרמנים חוות ניסויים להשבחת הגזע הארי ע"י "הכלאה" בין הגרמנים
לבנות המקום הבלונדיניות .נמשיך לפלאם שם נעלה אל עיירת ההרים מירדאל ברכבת המיוחדת
הנחשבת לאחד מקווי הרכבת היפים בעולם ולאחד המבצעים ההנדסיים המרשימים ביותר .הרכבת
נוסעת בנופים פראיים עם עצירות מיוחדות לצילומים .עשרים מנהרות שאורכן הכולל יותר משישה
קילומטרים נחפרו במהלך סלילת הנתיב .במהלך המסע נחצה כמה נהרות ,נראה קרחונים ,פסגות
מושלגות ,מפלים וחוות מבודדות .בתום הביקור נחזור לספינה ונשוט לאורך הסוגנפיורד.
 .4יום ד' :1/7/20 ,סטוונגר
בשעות הבוקר נעגון בסטוונגר ,העיר השלישית בגודל אוכלוסייתה בנורבגיה .נסייר בעיר העתיקה
ונראה את בתי העץ מהמאות ה 18 -וה .19 -יש המכנים את העיר ,עיר העץ הגדולה ביותר באירופה.
סטוונגר מהווה מוקד משיכה לעובדים שהיו מעוניינים להשתלב בתעשיית קידוחי הנפט בים הצפוני.
נבקר במוזיאון הנפט הייחודי המתאר את גילוי הנפט בים הצפוני והתפתחותו לענף הכלכלי.
 .6יום ה'  :2/7/20קריסטיאנסנד
היום נעגון בעיר הנמל ,קריסטיאנסנד ,המשמשת כבירת חבל ווסט-אגדר בנורבגיה .העיר מדורגת
כחמישית בגודלה במדינה .מרכז העיר נקרא "קוואדרטורן" על שם הרשת המרובעת של רחובות
מקבילים החוצים את מרכז העיר לאורכו ולרוחבו .נטייל בעיר ונראה את האתרים המרכזיים בעיר.
מבצר כריסטיאנהולם ורובע פוסביין ,על בתי העץ המסורתיים והציוריים של רובע העיר הישנה.
 .6יום ו' :3/7/20 ,אוסלו ,מוזיאון קונטיקי
בשעות הבוקר נעגון בנמל אוסלו ,נרד מהאנייה ונערוך 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 .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 .בתום הביקור נחזור לספינה
להתארגנות לשבת.
 .7שבת  :4/7/20שייט ,הרצאות ,ופינוקים
היום הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים לנו .בשבת נהנה מתפילה ,סעודות
ושיעורים.
 .8-9יום א'-ב' :5-6/7/20 ,אמסטרדם -תל אביב
תם ונשלם השיט בנורבגיה .נרד מהאנייה בנמל אמסטרדם וניסע לאמסטרדם .נבקר בבית אנה פרנק
ונראה את בית הכנסת הפורטוגזי המפואר ,כיכר דאם ולצידו ארמון המלכה והמדרחוב עמוס החנויות.
תם ונשלם טיולינו החוויתי .ניסע לשדה התעופה ונטוס חזרה לארץ .נחיתה בארץ ביום ה.9 -

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
קוד טיול

אדם בחדר אדם בחדר תוספת ליחיד
תאריך יציאה תאריך נחיתה משך הטיול
בחדר
עם חלון
פנימי
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€1620

המחיר כולל
טיסה בינלאומית כולל היטלי דלק ומיסים (ניתנים לשינוי)

 8ימי שייט באחת מספינות הפאר של חברת "הולנד אמריקה"

אוטובוס ממוזג לכל הסיורים וההעברות על פי התכנית

סיורים ,ביקורים וכניסות לאתרים על פי התכנית

בתי מלון מדרגה ראשונה או הטובים ביותר במקום

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

מדריך טיול מצוות "שי בר-אילן"

איש לוגיסטיקה וכשרות

ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען בסיסי

המחיר אינו כולל
טיפים לנותני שירותים בחו"ל €70

טיפים לנותני שירותים בספינה בלבד כ $15-ליום למזמינים חדר עם חלון ועם מרפסת וכ-

 $16למזמינים חדר סוויטה (ישולמו ישירות בספינה)
הוצאות אישיות כלשהן

בילויי ערב שאינם נכללים בתכנית המפורטת

תשר למדריך הישראלי של הטיול – מקובל להעניק  $5לאדם ליום

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
ממחלה כרונית כלשהי ,הייתם מאושפזים בערב וכדומה ,הנכם נדרשים להרחיב את הפוליסה בכדי
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.
הפוליסה (הבסיסית/המורחבת בהתאמה לפי הצורך) מכסה אתכם בדמי ביטול (כמפורט בסעיף תנאי
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
 דמי הרשמה  $500לאדם עד  75יום לפני הטיול ,השלמה ל 30% -מעלות הטיול עד  45יום לפני הטיול ,השלמה ל 100% -מעלות הטיולתנאי ביטול
 בעת ביטול מכל סיבה שהיא מרגע ההרשמה ועד  90ימי עבודה (כולל) * פני
יציאת הטיול  -יחויב הנוסע ב $ 97-דמי רישום בלבד
 בעת ביטול מכל סיבה שהיא מ 89-ימי עבודה ועד  30ימי עבודה (כולל) * לפני
היציאה יחויב הנוסע ב$47 + $1500-
 בעת ביטול מכל סיבה שהיא מ 29-ימי עבודה ועד  11ימי עבודה (כולל)* לפני
היציאה יחויב הנוסע ב$47 + $2500-
בעת ביטול מכל סיבה שהיא מ 10-ימי עבודה* לפני יציאת הטיול עד למועד

היציאה יחויב הנוסע בכל מחיר הטיול כולל כל העלויות הנלוות.
* במידה וכורטסו הטיסות ,יתווספו מחיריהם לדמי הביטול הנקובים

הדרכה

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.
* צירוף איש לוגיסטיקה וכשרות מותנה במעל  20משתתפים.
* 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
* יש לוודא שהדרכון בתוקף ל 6-חודשים לפחות
שערי מטבע
בשל השינויים המשמעותיים החלים מדי יום ביומו בשערי המטבע בחו"ל מול הדולר ,ואשר גורמים
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.

