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 מסורתשומרי קבוצת  – קרח ותמרות עשן -איסלנד 
 10.8עד  2.8או  (1.2028.3-7.52)  לילות 8  /ימים 9

 
 
 

לצאת לסיור הגיע הזמן   -אם אתם חובבי טבע וחשבתם שכבר יהיה קשה להפתיע אתכם במשהו שונה  
 .באיסלנד

דומה לפני השטח של כדור ווגית גיאולמבחינה צעיר מאוד  ,לא ראיתם ארץ כזאת כי אין. אי מבודד ומרוחק
 –דמיוניים  סיוריםנופי בראשית, בשילוב שני מפגש עם באיסלנד יאפשר לכם סיור  הארץ בשנותיו הראשונות.

 על פני הירח.  סיור -האחד על רכס הרי הגעש שבקרקעית האוקיאנוסים והשני 
לפני יותר מאלף שנה אולם גם כיום ר כבגילו את האי  מסקנדינביה, גם ויקינגיםולאחר מכן קלטים מאירלנד 

מתקבלת ארץ לא  קמ"ר 103,000-כ –דלו של האי ובלבד. בהתחשב בג 335,000-ל מגיע מספר תושביה
 צפופה...

לספירה הקימו את  930האיסלנדים הצליחו להקים ולקיים שלטון עצמי בסגנון דמוקרטי מודרני וכבר בשנת 
 . בעולם רני הראשוןשהוא למעשה הפרלמנט המוד" יינגיה"אלת

( הביא להעברת הבעלות על איסלנד מבית המלוכה 1354איחוד מדינות סקנדינביה במסגרת "הסכם קלמר" )
שם "לקחה" איסלנד את  1944איסלנד חלק מדנמרק עד שנת  ההייתהנורווגי לידיו של מלך דנמרק וכך 

 עצמאותה מידי דנמרק. 
מרתקת. למעשה איסלנד היא המקום היחיד בעולם בו עולה הרכס גיאולוגיה  –בליבה של החוויה האיסלנדית 

מטרים מעל לקרקעית  7200-מעל לפני האוקיאנוס  )ובסך הכל כ טרמ 2119-המרכז אוקיאני עד לגובה של כ
תוך דחיקת שני צידי  הפעילות לאורך הרכס התת אוקיאני היא שאחראית לנדידת היבשות.. האוקיאנוס !!!(

 וכך גדל שטח של איסלנד בהתאמה.  ס"מ 2-3בקצב של י הרכס האחד מן השנ
קרחונים והרי געש, שפכי בזלת עצומים, גייזרים, קיטור טבעי כגון  האי מאופיין בתופעות קיצוניותך ושונות

 מטרים !   800-לעובי של כומגיעים משטח האי  10%כדי המכסים 
אל הים. מפלים רבים בדרכם ו משופעים ואלקרחונים אלו מספקים כמויות מים עצומות למספר נהרות 

אלו הפכו את איסלנד למעצמה של תחנות והקיטור הצבור במעמקי האדמה יוצר מעיינות חמים רבים וגייזרים. 
 דוגמא מצוינת . ח טרמליות. הלגונה הכחולה המפורסמת היא וכ

 .של עופות וציפורים פעוכן שעולם החי של איסלנד מורכב מעולם דגים ויונקים ימיים בכמויות עצומות 
אולם באי מאות אלפי סוסים ראשי בקר ושאר בע"ח  הם מחזה נדירכגון שועלי קוטב יונקים יבשתיים 

 מבוייתים.
עדיין  –למרות המשבר הפיננסי העצום  –בעשורים האחרונים עלתה רמת החיים של תושבי איסלנד ותושביה 

 בכל קנה מידה.  חיים ברמת חיים גבוהה
 . יף הצבעוני בשילוב הנחלים והנהרות הרבים והאגמים הפזורים באי יוצרים מדבר ייחודולת והטשפכי הבז

הרי הגעש והקרחונים נמצאים תמיד קרוב לים ולחופיו השחורים והמצוקיים וציפורים במיליונים מקשטות את 
 .עדן-ןלגוכל אלו יחד הופכים את איסלנד  תאורה מושלמת קו הרוחב הצפוני מספק כל האי. 

לעומתם יש הטוענים  -לא הספיק "לסיים את העבודה"  בורא עולםיש הטוענים שאיסלנד נראית קצת כאילו 
באופן  הבוראמנות טובה לפגוש את דלכל אדם הז מאפשרשהטבע במקום כל כך טהור ונקי ולכן 

 אישי.
 

 
 
 
 
 
 ריקיאוויק   - תל אביב    25.7   'א   :1ום  י

 ככל שנספיק.  תוכנית מפורטת לאחר סגירת שעות הטיסות . –חצי יום בריקיאוויק 
 

 MYVATN  אגם מיוואט    26.7     'ב   :2יום  

 נצא מזרחה אל עבר אגם מיוואט.הבוקר 
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המרשימים אליהם מתנקזים מים מן המדבר בדרכנו אל אגם מיוואט נעצור לתצפית על מפלי גודאפוס 
יוקדש  לאחד מהאתרים   המשך היוםימבולית אך משמעותית. למקום זה חשיבות היסטורית סהאיסלנדי. 

נבקר בדימבורגיר  . נראה את האגם המרתק,ןימת מיוואט -הגיאולוגיים והגיאומורפולוגיים המרתקים באיסלנד 
מבוך מדהים של צורות ודמויות שונות מסלעים וולקנים, בריכות בוץ ומים רותחים, אגני מים רותחים  -

הוא הדק ביותר בעולם! טיול  פני האדמה, הרי געש וכל זאת במקום בו קרום כדור הארץהמבעבעים מתחת ל
כמו כן נסייר באזור תחנת הכח קראפלה שם אפשרות למסלול בחבל ארץ מרתק ביופיו גדוש חוויות ורשמים. 

 בסוף יום זה נגיע לרחצה בלגונת מיוואט.הליכה. 
 

 ריקיאוויק - אקוריירי  -המפל הנטוש    –   פיולום-א - קניון יוקולסה   27.7    ג' :  3   יום
נסייר לאורך הקניון בנקודות תצפית ומסלולי  סע לאורך ערוצו הקניוני של נהר ה"יוקולסה" העצום.יהיום נ

בעולם ומהווה את אחד באיסלנד ו"הירוקים" הארגונים ה לכותרות תהנהר עלשאלת ניהול הליכה קצרים. 
  .לוקת ביותר בשיח הציבורי האיסלנדיהנושאים השנויים במח

הקניון הבזלתי המרשים. בהמשך היום נעצור לביקור  נלך אל המפלים סלפוס  ודטיפוס. ונערוך תצפית אל
 נתארגן לשבת . . מכאן נסע  לאקוריירי ובסלעי ההד המשושים וכן באתר המפל הנטוש אסבירגי

 
 
 שמורת הסלעים הצבעוניים  -  שמורת לנדמנלאוגר     28.7    ד'    :  4  וםי

שמורת לנדמנלאוגר הבוקר נקח את המעבורת הראשונה ונשוב אל איסלנד גופא. 
לא בכדי ניתן לה שמה הנידחים והיפים ביותר באיסלנד. נמצאת באחד האזורים 

וולקני צבעוני שמשמעו "הארץ שמאחורי ההרים" אזור זה משופע בסלעי ריוליט 
ונוף ביתרונות עגלגל. השטח כולו עוטה בשכבת עשב חד שזור בשרידי הרי געש  

יום זה . "בראשיתופי נהמקשטת את "ארץ שנתי שיוצר "שמיכה" ירוקה ודקיקה 
נחשב לאחד היפים באיסלנד. נשלב מסלול הליכה באזור מרכז השמורה. נסיים  ברחצה במעיינות החמים 

 יום ארוך שבעיקרו נסיעה על דרך עפר.  שימו לב!   בטבע הפתוח באזור הביקתה הראשית בשמורה. 
 לינה באזור החוף הדרומי
 

 )יום ארוך( לגונת הקרחונים -שמורת סקאפטאפל      29.7    ה'     : 5 יום

האי לעבר הקרחון הגדול ביותר מזרח היפה לוקחת אותנו אל דרום החוף דרך 
נצא למסלול  בשמורה  .סקאפטאפלווטנה ושמורת קרחון  –באירופה( ובאיסלנד )

נצפה . נשוב אל מרכז המבקרים שם אחת משלוחות הקרחון שבאזורהליכה לעבר 
 ,נוכל ללמוד על ההתפרצויות האלימות של הר הגעש קאטלהבסרט באמצעותו 

נערוך תצפיות אל אחת השלוחות הדרומיות מכאן נצא ו עליו יושב  הקרחון העצום.
נמשיך בנסיעה מזרחה לאזור אגם ושם נלמד על עקרונות פעולת הקרח בעיצוב הנוף. של הקרחון הענק 

JOKULSARLON .תתכן  ונצא בנסיעה/שייט בכלי רכב אמפיביים בין שברי קרחונים הצפים במי האגם הקרחוני(
 .נשוב למלוננו לקראת ערב פעילות אחרת במקום שייט זה (

 
 
 
 
 
 

 ריקיאוויק  –ף הדרומי החו     30.7      ו'     :6יום 
מרכז  -שם נבקר באתריה הבולטים של העיר   ריקיאוויק, –הבוקר נצא ישירות אל הבירה האיסלנדית 

נמשיך  נצא לסרט מרשים שיסכם את הטיול כולו. מכאןהתרבות הארפה, בית העיריה ועוד. בתום הסיור 
 קבלת שבת וארוחת ערב . לארוחת ערב בעיר ריקיאוויק .

 
     ריקיאוויק  31.7שבת       :7ום  י

 תפילות סעודות שבת. –שבת מנוחה 
 

 טיסה לאקוריירי    -  ריקיאוויק  –  מעגל הזהב         1.8   א'    :8יום  
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המפורסם, שם נחזה במספר התפרצויות ולאחר  הגייזיראתר לאחר ארוחת הבוקר נתחיל את יומנו בביקור ב
 –החשובים באיסלנד  מכאן ניסע לביקור באחד האתרים המרשימים. לפוסמפלי גומכן נמשיך לתצפיות על 

מאות שנים וכל זאת  פעלעולם שהפרלמנט הראשון באתר טינגווטליר שהוא מקום המפגש של ה"אלטינג" 
שהוא הפרלמנט הדמוקרטי הראשון בעולם. הגבול הגיאולוגי המיוחד של יבשות צפון אמריקה ואירופה.  באזור

   הבינלאומי ונמריא חזרה הביתה.אל שדה התעופה  בתום הביקור נסע 
 

 ריקיאוויק + לגונה כחולה או  רייקיאנס     2.8  ב'       :9 יום
האחרון של טיולנו נקדיש לבירת איסלנד. מדובר בעיר קטנה, יפה מטופחת, רגועה ושלווה.  נערוך  את היום

סיור במספר נקודות מרכזיות כגון בנין ה"הארפה", הוא מרכז התרבות החדש של העיר, בית העיריה, כנסיית 
אחר הצהריים נבלה בשתי   הלגרימסון.  יוותר גם מעט זמן חופשי לשתות קפה או לבקר בחנות ספרים ראויה.

המוקרן  הזוהר הצפוני עלמרתק  סרט אטרקציות מרשימות  וחדשות.  האחת 
מכאן נסע   " מאתריה המופלאים של איסלנד."טיסת פרידהוהשניה  במסך ענק 

 לשדה התעופה ונמריא ישירות לארץ .
      נחיתה בארץ    3.8:   ג'        10יום 

 
 
 

 

 בתוכנית מותנים במזג אוויר מתאים ביום נתון ביצוע האתרים והביקורים
 

 חשוב!

ד! ברוב המלונות בתי המלון הינם בד"כ בסגנון כפרי, קטנים יחסית, אך נקיים מאו

אין שירותי כיוון שיש קומה אחת או שתיים בלבד.  כמו כן  אין צורך במעלית

 .. יש לקחת זאת בחשבון כחלק מתנאי המקוםסבלות
 ובכל מקרה כוללים שירותים בכל מקוםבים הזמינים בתי המלון הם מן הטו

 .צמודים ומקלחת
 

 
 :תמסר במפגש קבוצה  מאושרים רשימת מלונות

 

 

 
 

 מטיילים( 62-20) יורו     0064    לאדם בחדר זוגי: מחיר
 

 

 יורו   950   :חדר יחידתוספת ל
 

 

 
 כולל: הטיול מחיר 

 אל על.ישירה  טיסה בינלאומית
 2 ריקיאוויק-אקוריירי-טיסות פנים ריקיאוויק 
 8 כוכבים( בכל מקום  3מן הטובים הזמינים )בד"כ  מדרגת תיירות טובה ומעולהבתי המלון לילות לינה ב

  .כמצויין במסלול הטיול, רותים צמודיםיובכל מקרה כוללים ש

 שם המלון עיר
  

 יפורסם שבועיים לפני יציאה 
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  :וכן אפשרות להכנת כריכים לצהריים ממצרכים  ארוחות ערב  8 ועוד  ארוחות בוקר 8כלכלה
 טיול כשר עם מלווה כשרות. .שיירכשו מראש לצורך כך )לאורך כל הטיול!(

  בעל עבירות גבוהה המיועד לדרכי העפר של איסלנדנוח תחבורה: אוטובוס תיירים. 

 ברכב אמפיבי בלגונת הקרחונים,  , שייט:ביקורים וסיורים באתרים כמפורט בתכנית הטיול ,כניסה
  .שתי אטרקציות בריקיאוויק

 לנותני השירותים האיסלנדיים. יפיםט 
 כשרות וארגון. -מלווה לוגיסטי מצוות מגלים עולם 
 מדריך ישראלי מצוות מגלים עולם 

 

 מחיר הטיול אינו כולל:
 ( 100קף ניתן לרכוש במשרדנו ביטוח מקיף של הראל שיכנס לתוביטוח בריאות ומטען .)!יום לפני היציאה 
 שהו .כלקורונה שתדרש עלידי כל גורם  תלא כולל כל בדיק  

 .'הוצאות בעלות אופי אישי כגון: משקאות בארוחות, טלפונים וכד 
 ."כל שרות שאינו מוזכר תחת הסעיף "מחיר הטיול כולל 
 (.ותי סבלות )שאינם קיימים בדרך כללשיר 

 
 

  התייחסות קורונה
 דת מחוסן או מחלים בכניסה לאיסלנד.  יש להציג תעו

 שעות טרם הגעה לאיסלנד. 72על כל נוסע למלא טופס אינטרנטי בתחום של 
 ממשלת איסלנד דורשת  לבצע  בדיקת קורונה בעת הכניסה למדינה. 

 בדיקות קורונה  )עלפי המתווה הקיים נכון להיום( 4לטובת הנסיעה תהיינה 
 כל אחד לפי בחירתו  -הארץ שעות טרם המראה מ 72פחות מ    -1
בדיקה חינמית.  רק לאחר קבלת תוצאותיה ניתן יהיה להמצא  –בעת הכניסה לאיסלנד  -2

 במקומות ציבוריים. 
שעות לפני הטיסה חזרה לארץ. הבדיקה תתואם עלידי חבלי ארץ באיסלנד  24-36בדיקה   -3

 נכון להיום() יורו 50כ  -אולם תשלום עלידי כל נוסע באופן אישי.  עלות צפויה  
 בדיקה בעת הכניסה לארץ -4

 

 .עדכונים  נוספים יועברו לכל הנרשמים )עוד טרם תשלום( באופן רציף 

  על כל נוסע להכין ביטוח קורונה אישי כיוון שרק במקרה של מחלה שעלולה להופיע אצל
 נוסע ללא התראה מוקדמת  יקנה הביטוח הגנה על כספיכם.

 נה אישית או אינה קשורה לקורונה ואינה מספקת הגדמי הביטול שמוצגת להלן  נושא

 !!!!קבוצתית.  מומלץ לעשות ביטוח ביטול בפספורדכרד.
 

 
 
 
 

עליה/ירידה בשערי המטבעות המקומיים לעומת היורו/הדולר וכן שינויי היחס בין המטבעות השונים מעל 

 !סעעל/אל הנו יחולו/יוחזרו  מיום מתן הגשת הצעה זו ועד לתשלום בפועל %1

 קרונה איסלנדית. 841יורו =  1ביום מתן הצעה זו 

 

  באתר שלנו  הצעתנו זו כפופה ל"תנאים כלליים ואחריות " 
 מהווים חלק בלתי נפרד מהצעה זו!ש


