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 2021 יולי אוגוסט - "אקיץ תשפ

 קיץ שמיני ברציפות-לילות 7 -ימים 8

 -2.8- 26.7 – 19.7יציאות : 

 .VOSSהעיירה רוח כיד המלך וטיולים ברמה גבוהה ליד יא
 גיה.בכמיטב המסורת בנור

 וצימריםמציע חדרי מלון ה Myrkdalen Mountainנופש האתר ב

 
 וקונדיטור ישראלים.של שף  גיות בניצוחםבנגיעות נורעשיר ומגוון עם במקום: מטבח גלאט כשר 

 .יפיפהגי לצד נוף נורבפרטי  בית כנסת וחדר אוכל   -באתר 
 

 hotel-https://www.myrkdalen.no/en/myrkdalenכנסו לאתר: 
 מסלול הטיול:

 
צימרים \וקבלת חדריםקלה  ארוחת ערב ,העמסת מזוודות ונסיעה בנופים עוצרי נשימה למלון .*  בברגןנחיתה   -  1יום 

.  

 

ושם נצא לסיור רגלי בקניון שוצף, עם גשרים ומפלים מהגבוהים   Øvre Årdal נצא לעבר מפלי אובר אורדל  - 2יום 

מטר  1200אגם בגובה של ,  Tinnsjåנטפס עם האוטובוס לטיול ברמת טין ולאגם טין . בנורבגיה ,מים בצבע שמימי 

ץ ביקור בכפר הציורי עם בתי הענמשיך ל תמונה ששווה יותר מאלף מילים . ,מעל פני הים , אגם ושלוגיות לבנות

 . .Lærdal  הייחודיים בלארלדל

 

 שיט בפיורד הצר ביותר בעולם הנרופיורד-  Flåm פלאם יום טיול באזור - 3יום 

Nærøyfjord הארוך והעמוק ביותר הפיורדשל שלוחה יינו ה, אשר 

אתרי המורשת העולמית של שנכלל ברשימת Sognefjord  סוגנפיורדה ,גיהבנורב

 יונסק"ו.

 

 

הוא אטרקציה טבעית מרהיבה במרחק הליכה ממרכז   ,Bordalsgjelet  בורדלסג'לט - 4ם יו

תוכלו לחוות מבט מרשים של מהמורות שנוצרו על  .שוצף מים ומפליםהנקיק   Voss, העיירה

תצפית על מפל המניפה מהגדולים בנורבגיה . עליה ברכבל  .ידי הקרח והנהר לאורך אלפי שנים

Voss Gondol  ,להר המשקיף על  גונדולת ההרים הגדולה והמודרנית ביותר בצפון אירופה

 כחול ,סיור בכפר העתיק . התארגנות לשבת. האגם הוהמרשים ביופיו  וואס  עמק

 שבת  קבלת שבת וסעודת

 

 

https://www.myrkdalen.no/en/myrkdalen-hotel
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%93&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Sognefjord


 

 09-7742508פקס:   09-7711711לפרטים והרשמה: 
 etzion68@gmail.com -מייל 

 
 
 

 

  שבת קודש - 5יום 

 סיור ומנוחה.שבת מנוחה , תפילה ,ארוחות כיד המלך, 

 

 

 

 

 

את  .נחצה למרגלות הקרחון המרשים  Finse לנהרות השלג, גשרים תלויים ושלוגיות ברמת פינסהיום טיול   - 6יום 

 חוויה של פעם בחיים . בחזרה-למפגש נהרות שמימיהם מהפשרת הקרחונים נגיע קרחוני על גבי גשר יפה והאגם ה

 .  Eidfjord. ובעיירת הפיורדים הציורית השוכנת  בקצה הפיורד והנהר  היפהoringfossenVלמלון נעצור במפל 

 

 הכחולה העין לקרחון ברכבת יעהנס ) נוסף בתשלום ( לכת למטיבי נוספת אופציה

 לעבר מ”ק  10של הליכה.  נורווגיההשישית בגודלה ב כיפת הקרח היא Hardangerjøkulen  ההארדנגריוקלן

 גבוה כושר לבעלי זה מסלול  ההליכה עם מדריך מקומי מקצועי-הצטיידות בציוד מיוחד וטיפוס לקרחון , הקרחון

 .האוויר מזג בתנאי מותנה הטיפוס -בלבד

 

נסיעה ברכבת לאורך נהרות כחולים  ,Flåmעיירה בפלא הנדסי  -Flåmsbanaנסיעה ברכבת פלאמסבנה  - 7יום 

 בגיה. מיליוני תיירים מכול העולם לנור מגיעים עשרות יום טיול שרק בשבילו מפלים מרשימים והפתעות משמחות. 

 

מוקפת בתפאורה העיר שנסיעה לאורך קו החוף של הפיורדים עד ברגן - Bergenטיול לבירת הפיורדים ברגן  - 8יום 

הר פלאבין  לנקודת תצפית על ראש Fløibanenבפוניקולר  בשוק הדגים המפורסם ,נעלה נטייל ,נהדרת של הרים וים

Fløyen  חזרה לארץבתום הסיור  ,הטרולים. סיור בעיר העתיקהוביקור ביער לעבר הפיורדים החובקים את העיר 

 .מברגן *

 

 

 הטיסות הינן לסירוגין אוסלו/ברגן , ברגן/אוסלו .* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%9F_%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%AA%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
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  ש"ח 0098 לאדם בחדר זוגי:עלות 
 :ש"ח 0081      תוספת לחדר יחיד 

 ש"ח  6900    :או ילד בחדר הורים אדם שלישי בחדר 
 
 :המחיר כולל 

 א ת"–ברגן : ת"א  טיסות 
 נמלי סימ 
 מיסי בטחון 
  מלון ברמה טובה, מטבח נפרד,  וגם- באתר צימרים יוקרתיים לינה

 בישול במקום.     
  .ארוחת בוקר 
 לצהריים.  הכנת כריכים 
 הרב יחזקאל שיינפלד ב"ב. כשר למהדרין. ארוחה חמה בערב 
 ולל שייט ורכבת בפיורדים כלכל האתרים המפורטים במסלול.  דמי כניסה 
 .העברות והסעות באוטובוס תיור נוח וממוזג על פי התוכנית 
 מני צוברי/אלי ברנע/ אשר מאיר שוורץהטיול:  כימדרי/

 קרימולובסקי

 המחיר אינו כולל :  
 מטען ותאונות אישיות.בריאות ביטול, ביטוח , 
  לאדם ליום לנותני שרותים בחו"ל.  € 4טיפים 
 .טיפ למדריך ישראלי כמקובל 

 
 תנאי ביטול :

 
 מגלים עולםעציון  –מופיעים באתר החברה 

olam.com-www.megalim 
 

 לעשות בפספורדכרד . או בקופות החוליםחובה  –ביטוח ביטול וביטוח קורונה  -
 
 

 *   יתכנו שינויים בשעות הטיסה בכפוף לפרסומי חברת התעופה.
ל וובהתאם לשיקמזג האויר  ,ן המקומיו** יתכנו שינויים במסלול ובסדר הביקורים מסיבות שאינם תליות בנו ותלויות בשלט

 דעת המדריך. 
 

 

 

  חופשה מהנה!
 
 
 

  
 
 

 ט.ל.ח
 

http://www.megalim-olam.com/

