שייט חלומי לפיורדים הנורבגיים
 9ימים
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,
ולכן 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 עוצרי נשימה .טיול מלא בן  9ימים בניחוח פלאי הבריאה" .

מסלול הטיול
 .1יום א' :תל אביב – אמסטרדם  -עליה לאניית הפאר
" "MS ROTTERDAMשל ""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( ROTTERDAM :רוטרדאם)
האנייה מסדרת אניות הפאר של Holland America
.Line's
* 10קומות
*מסעדות וטרקלינים המוקפים נוף פנוראמי
*בוטיק אלגנטי
*מתחם בר חדש באטריום
*אולם מופעים משודרג ומעוצב
*חדרים עם חלון (חדרים עם מרפסות
בתוספת תשלום)
*טלוויזיה עם DVD
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' :שייט ,הרצאות ,ופינוקים
היום הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים לנו.
 .3יום ג' :אידפיורד ,מפלי וורינגפוסן – שיט ,הארדנגפיורד
היום נגיע לאידפיורד .ניסע לאורך הרדנגר פיורד ונבקר במפל המדהים  .Vøringsfossenניסע לחוות
הר  Kjesenandאשר מהווה תחנת כוח והינה אחת מהתחנות ההידרו-אלקטריות הגדולות באירופה.
אולם התחנה ממוקם כ 700-מטר בתוך ההר שגודלו כ 200-מטר אורך 40 ,מטר גובה ו 20-מטר
רוחב .לאחר הביקור ובמידה ויותיר הזמן ניסע לחוות הר  Kjeasanאשר שוכנות כמו קן של נשר
בגובה של  600מטר מעל הסימדלפיורד .נחזור לספינה ונשוט לאורך הארדנגפיורד.
 .4יום ד' :מולדה ,הדרך האטלנטית ,קריסטיאנסנד  -שיט
בבוקר נעגון במולדה שבצפון נורבגיה .ניסע על ה"דרך האטלנטית" אשר הוכתרה כאחת הדרכים
היפות ביותר בעולם .דרך מרהיבה ופתלתלה של  8ק"מ .הדרך חוצה גשרים ומקשרת בין צוקי סלע
ויוצרת חיבור בין אי לאי ,ממש בתוך האוקיינוס האטלנטי .ניסע דרך נופיה היפים של נורבגיה לאזור
הפיורדים כשבדרך נחזה במראות מרהיבים ונופים עוצרי נשימה של נורבגיה -הרים שבראשיהם
קרחוני עד ,עמקים תלולים המבותרים על ידי נהרות ,מפלים ,אגמים מקסימים ,פיורדים עמוקים
וצרים וברקע שדות מעובדים ויערות בשלל גווני ירוק .נמשיך לביקור בקריסטיאנסנד ,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 .בתום הסיור נחזור לספינה.
 .5יום ה' :גיירנגר ,דרך הטרולים – שיט גיירנגפיורד
היום נעגון בעיירה גיירנגר .ניסע לעבר אחת מהדרכים היפות בנורבגיה ובעולם .הראשונה" ,דרך
הטרולים" אשר נפתחה ב 1936-והנחשבת לאחת הדרכים העקלתוניות והיפות ביותר בעולם11 .
עיקולי דרך בשיפוע של  ,9%חלקם כה תלולים וצרים שנדמה כי אין יכולת לעוברם .נשוב לספינה
ונשוט על גיירנגרפיורד הנחשב לאחד הפיורדים היפים בנורבגיה .זהו פיורד צר במיוחד ,המוקף הרים
גבוהים.

 .6יום ו' :ברגן
ברגן נוסדה בשנת  1070ועד סביבות  1830הייתה העיר הגדולה בסקנדינביה ומרכז סחר וספנות.
ברגן נחשבת לבירת הפיורדים ומוקפת בשבע גבעות .הסיור שלנו יחל בסיור במרכז ההיסטורי של
העיר ברובע בריגן ( ,)Bryggenשהוכרז כאתר מורשת עולמית ,נטייל בין בתי העץ המיוחדים בעלי
הגמלונים המשקיפים אל המעגן .הסיור כולל נסיעה ברכבת הפניקולר המפורסמת פלויבאנן
( )Floibanenשתעלה אותנו להר פלויאן ( .)Floyenמפסגת ההר נהנה מתצפית מרהיבה על ברגן
והסביבה .אחר כך במידה ויותיר הזמן ,נשאיר זמן לקניות בשוק הדגים ההיסטורי ולפני שנחזור לנמל
נערוך סיור בחצי האי של ברגן הציורית ובאזורים העיקריים של העיר .בתום הסיור נחזור לספינה
ונתארגן לשבת.
 .7שבת :שייט ,הרצאות ,ופינוקים
היום הספינה תאפשר לנו ליהנות ממגוון פינוקים המוצעים לנו .בשבת נהנה מתפילה ,סעודות
ושיעורים.
 .8-9יום א'-ב' :אמסטרדם -תל אביב
תם ונשלם השיט בנורבגיה .נרד מהאנייה בנמל אמסטרדם ועמוסים במראות וחוויות בלתי נשכחים
שצברנו במהלך השייט נצא לסיור פנורמי הכולל את האתרים המרכזיים באמסטרדם והסביבה .נבקר
ב -זאנסה סכאנס ,אתר התיירות הנבחר של הולנד ,כפר עתיק משוחזר ,עם הריכוז הגדול בהולנד
של טחנות רוח תעשייתיות .בכפר נמצא גם בית מלאכה המייצר עדיין את נעלי העץ ההולנדיות
המפורסמות .נצפה בהדגמה עם הסברים על ייצור הקבקבים .נבקר בחוות גבינות ונטעם את הגבינות
המקומיות .נמשיך לכיוון העיר אמסטרדם ונראה את האתרים המרכזיים – כיכר המוזיאונים ,חגורת
התעלות ,כיכר דאם וארמון המלוכה ,תחנת הרכבת המרכזית .הסיור כולל קטעי הליכה באתרים
המרכזיים במרכז העיר :כגון כיכר דאם ,שוק הפרחים ,כיכר רמברנדט .יינתן זמן חופשי לקניות .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
תאריך יציאה תאריך נחיתה משך הטיול
עם חלון עם מרפסת
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 9ימים

€3550

€3850

תוספת ליחיד בחדר עם חלון€1700 :
תוספת ליחיד בחדר עם מרפסת€2100 :

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

איש לוגיסטיקה וכשרות

מדריך טיול מצוות "שי בר-אילן"

איש לוגיסטיקה וכשרות במהלך השיט

טיפים לנותני שירותים בחו"ל

המחיר אינו כולל
טיפים לנותני שירותים בספינה בלבד ( $116ישולמו ישירות בספינה)

ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען

הוצאות אישיות כלשהן

בילויי ערב שאינם נכללים בתכנית המפורטת

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

תשר לאיש האופרציה הכשרה – מקובל להעניק  €5לאדם ליום


הדרכה
איתן עומר

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.
* 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 וסיבות אובייקטיביות אחרות.
* תנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט www.shaibarilan.co.il
* חשוב לוודא שהדרכון בתוקף ל 6-חודשים לפחות.
* התוכנית מתארת את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר הביקורים לאורך הימים.
תנאי תשלום
 בעת הרשמה  €300לאדם. עד  75יום לפני הטיול ,השלמה ל 30% -מעלות הטיול עד  45יום לפני הטיול ,השלמה ל 100% -מעלות הטיולתנאי ביטול
 מרגע ההרשמה ועד  60ימי עבודה לפני היציאה – דמי הביטול  €47לאדם בלבד.
 מ 44 – 59 -ימי עבודה לפני היציאה –  30%ממחיר הטיול.
 מ 29 – 44 -ימי עבודה לפני היציאה –  50%ממחיר הטיול.
 מ 15 – 29 -ימי עבודה לפני היציאה –  75%ממחיר הטיול.
 מ 14 -ימי עבודה עד מועד היציאה –  100%ממחיר הטיול.
* במידה וכורטסו טיסות כלשהן או נקנו שירותים נוספים (ויזה ,למשל) יתווספו מחיריהן לדמי הביטול
הנקובים
הערת קורונה:
בשל המצב הרגיש בעקבות התפרצות נגיף קורונה ,החזר מלא על התשלומים במקרה של ביטול
בעקבות התפרצות קורונה במדינת היעד המלווה באזהרה של משרד הבריאות.

