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נופי טבע מרשימים ואתרי תרבות. מעבר לחוג הארקטי, ומשלב  -טיולנו מתמקד בצפון נורבגיה 

)אליהם נגיע  באיי לופוטן -בכתר היופי של נורבגיה"שכאוהבי טבע בודאי נהנה מבילוי ב"יהלום 
, על מגוון נופיהם. הערים אלטה וטרומסו יעניקו לנו עוד מנת יופי, ואתרי תרבות בשייט ארוך(

להכרות קרובה  ,לאום הסאמי )לאפי(בירת ה, עד קארצ'וק , בנוף טונדרה אופיני,מענינים. נרחיק
ומעל הכל, נעשה כמיטב יכולתנו לצפות בזוהר הצפוני  .ושביו הותיקים של איזור צפוני זהעם י

 בנקיטת כמה אסטרטגיות...
    כמובן, יש לזכור, שמדובר בתקופת החורף, ולכן, נהיה פתוחים לאילוצים הנובעים ממזג האויר..
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 (Altaאלטה ) - אוסלו –: ת"א 2.23.1' ג -1יום 
. מאוסלו נמשיך בטיסה  לאלטה שבצפון וינהדרך  בשעות הבוקר המוקדמוחת נטוס לאוסלו 

  .נורבגיה אליה נגיע בשעות הערב המוקדמות. העברה  למלון
 . לילות( 2לינה: אלטה )

 
 לוח הטיסות : 

 860אוסטריין  -0900 -0615 –וינה  -ת"א
  335אוסטריין  -14:10 -11:55 -אוסלו –וינה 

 ( 17:10המשך בטיסת פנים עם חברה מקומית אחה"צ ) 
 
  

    קארצ'וקנסיעה ל  -קתדרלת "אורות הצפון"  -ציורי הסלעמוזיאון  -אלטה : 2.3 -'ד -2יום 
, 70על קו הרוחב  ממוקמתאשר נמצאת בשפך נהר אלטה הנשפך אל פיורד מקסים,  אלטה,

מצפון לחוג הארקטי. במהלך הקיץ לא שוקעת השמש באזור הזה כארבע מאות קילומטרים 
  יום!  60במשך 

 גדותבשיטוט לאורך העשיר בדגה,  אלטה הרחב, נתחיל את הסיור באלטה היושבת על גדת נהר
 המתאריםציורי סלע עתיקים, , וכן אזוראופיניות למוצגות תופעות טבע נגיע למוזיאון, בו  הנהר.
(. ציורים אלה נכללים פנה"סשל האיזור )מהמאה השישית ל הקדומים של יושביוחיים אורח 

המבנה תרשם מונאתרי המורשת העולמית של אונסק"ו. נמשיך את סיורנו באלטה  תרשימב
 המיוחד של קתדרלת "אורות הצפון".

שהינו הצפוני באירופה, והצפון מזרחי בנורבגיה. הנוף השולט פינמרק,  אלטה שוכנת במחוז
של טונדרה, ובה אלפי אגמים. חבל ארץ זה מיושב בדלילות בעיקר באוכלוסיה וא באיזור ה

 הנמנית על הלאום הסאמי )לאפי(. 
, הנחשבת הבירה (Karasjok)אל קארצ'וק  בנסיעה ת )הטונדרה(הצפוני הנוף הערבנכיר את 

של  המבנה החדשני והמענייןנראה את נסייר ביישוב הקטן הזה,  הרשמית של הלאום הסאמי.
ותרבותו, כולל מפגש  הלאום הסאמיעל  , בו נוכל ללמוד Sapmi Park -, ונבקר בהסאמי הפרלמנט
 זור העיירהישמאות אלפי פרטים שלו חיים באהנפוץ באיזור, היונק , שהוא אייל הצפון מרגש עם

. נחזור לאלטה ,עם רדת החשכה ,בסיום הסיור. )כמה מהפעילויות בפארק מותנות במזג האויר(
 ד" של הזוהר הצפוני. איזור זה הוא אחד המומלצים לצפיה בזוהר. יננצל את הנסיעה הזו ל"צי

  .אלטה :לינה
 
  

 ( Tromso) טרומסו -אלטה : 3.3 –' ה -3יום 
ל הכ .אלף תושבים 70 -כל גודלה  .בירת הצפון , הנחשבתהעיר טרומסובשעות הבוקר נטוס אל 

ברסיטה הצפונית ביותר, הגן הבוטני שאין צפוני ממנו, האוני ":הצפוני ביותר"בטרומסו הוא 
. בגן הבוטני האוניברסיטאי נראה ..הפלנטריום הצפוני שבצפונים, מבשלת הבירה הצפונית בעולם

ים בנקודות הקפואות בתבל. רכבל יעלה אותנו אל ראש הר סטושיינן, גדלאוסף של צמחים ה
, ונצפה ממנו אל הנוף המשגע. נעבור בהליכה ר()מותנה במזג האוי מטר מעל הפיורד 430שגובהו 

  ר בקתדראלה הארקטית.נבקבגשר המפורסם של העיר, ו
 לילות( 2) טרומסו :לינה

 
 

  טרומסו: 4.3 -'ו  -4יום 
יוצג פן זה , ושימשה בסיס למשלחות הקוטבטרומסו  .יר הצפוניתהיום נשלים את הסיור  בע

בהמשך הסיור ינתן  ת מסעותיהם של אמונדסן וננסן., בין היתר בהצגמוזיאון הקוטבבביקור ב
 וןסישעות בני 6-7. עם רדת החשכה נצא לסיור באוטובוס של ר הציוריתבעי זמן חופשי לשוטטות

ד המקומות הטובים טרומסו נחשבת לאח נוסף  "לצוד" את הזוהר הצפוני, בתקווה לתפסו"..
 . למפגש עם הזוהר

 לינה: טרומסו.
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  ((Lofoten ןוטאיי לופשייט אל  - טרומסו: 5.3 – 'שבת -5יום 
הזדמנות שייט זה ייתן לנו .  טןולופ לשייט לכיוון אייניה בשעות הבוקר המאוחרות נעלה על א
קו החוף שלו, ומההגעה על , זור זהיהנוף המיוחד של אליהנות מנופי הפיורד של טרומסו, ומ

 .יהאנאת היום והלילה נבלה ב המרשימה לאיי לופוטן.
 השייט ייתן לנו סיכוי נוסף לחזות בזוהר גם בשל הריחוק מאורות היבשה.

  (אחד ניה )לילהא: לינה
 
 (Svolvaer)סוולבאר  -ן טואיי לופ :7.3-6-ב -' א - 7-6 מיםי

 , שהיא המרכז המוניציפלי של איי לופוטן.בארלבשעות הבוקר נגיע לסוו
ק"מ, מכיוון  150הינם שרשרת של איים קטנים, הרריים ומיוערים, המשתרעים לאורך איי לופוטן 

  צפון מזרח לדרום מערב, ומופרדים מהיבשת על ידי פיורד רחב.
ארבעה איים מרכזיים ושבעה בינוניים, כשהם מוקפים במאות איונים. האיים מחורצים  בלופוטן

על ידי פיורדים ומפרצים. מאד  
בשטח איי לופוטן כ"פנינה של נורבגיה" בשל היופי המיוחד שלהם, המכיל  יש המגדירים את

פיורדים, צוקים נשגבים אגמים, הרים גבוהים, יערות,  את כל מה שנורבגיה מציעה:מצומצם 
 המזדקרים בתלילות מעל הים, מפלים, כפרים יפהפיים.

. בהרים או לאורך  ננוע בדרכים היפהפיות המתפתלות .זור המיוחד הזהינבלה יומיים בא
נפש הפזורים בקהילות  60000 -המפרצים בין כפרים קטנים מבודדים )אוכלוסית האיים מונה כ

לאורך עומדים שלווים ושקטים הבכפרי הדייגים רואים בתי עץ צבעוניים, קטנות בכפרים(. 
מרכיב , עוד מפלים עתירי מים  נהנה גם מנופי. הריםמפרצונים בצבע תכלת, ועליהם סוכך רכס 

שני כפרים  , בין היתר,  בנוספיורד ובסונד, . נבקר..על מחונן - שיצר איזה אדריכל ביפי הטבע
בשל יפים וחשיבותם התרבותית. של אונסק"ו תהעולמי מורשתלרשימת אתרי הצורפו ציוריים ש  
 כהמש שהיא, כאמור, המרכז המוניציפלי של לופוטן, ממוקמת במיקום יפהפה, ולכןסוולבאר. 

בה נערכות יש בה גלריות אמנות ו במאות האחרונות לא מעט ציירים נורדים וגרמנים.ליה א
 כמה מן הגלריות, נטייל בנמל של העיר, וננוח לנו, בהנאה גדולה, בבתי הקפה נסור אל כיתות אמן.

..יפים כל כך שיש בה.ה  
ם מומחים מדווחים איי לופוטן נמנים על המקומות המומלצים לצפיה בזוהר הצפוני, וכמה צלמי

 על אוקטובר, כחודש בו בצעו שם צילומים "מושלמים"... נקווה שגם אנחנו נזכה...
 

  סוולבאר :לינה -16.10
 (Harstadרסטאד )ה :לינה -17.10

  
 תל אביב -אוסלו  - הרסטאד: 8.3 –' ג - 8יום 

 9.3הגעה אחרי חצות  הביתה.וינה דרך ומשם  לקראת הצהרים עזיבה לאוסלו,
 

  בחדר זוגי אירו לאדם 3495 -ומעלה מטיילים 21 בקבוצה המונה מחיר הטיול: 

 אירו 230מטיילים תחול תוספת של  16-20בקבוצה המונה 

 אירו   395תוספת ליחיד בחדר  

 מטיילים  16 - מינימום 
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  המחיר כולל :

 דרך יעדי ביניים תל אביב  -אוסלו – טיסה בינלאומית ת"א

  טיסות פנים 3

 ( ולילה אחד באניה.כוכבים פרוט בסוף 4)מלונות  לילות לינה כולל א. בוקר 6

 ( 7) ארוחות ערב בטיול 

 מפורט במסלול כבמהלך הטיול לסיורים ביום ובלילה  ס ואוטוב

 עוזי מייבום –מדריך ישראלי 

 היכן שצריך מדריכים מקומיים דוברי אנגלית 

  לאתריםכניסות 

 טיפים 

 ל :המחיר אינו כול

 םארוחות צהרי

 ה בארוחות הכלולות שתי

 טוח רפואי ומטען יב

 כל מה שאינו מופיע במחיר כולל 

 (וכביםכ 4) ההצעהמבוססת  המלונות עליהם

 SCANDIC ALTA -אלטה

 CLARION HOTEL THE EDGE   - טרומסו

 THON HOTEL  - ןאיי לופוט

  Harstad Narvikומלון                     

 .  נו המלונות בגלל בעית זמינות .תשמר הרמה במידה וישת
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 : תשלומים ודמי ביטול

 להבטחת הטיול והשירותים. אירו 300יגבו ים ההרשמה ע

 .  ותחילת פברואר, נוארתחילת י :תשלומים שניב שאר הסכום יועבר

 .אירו לאדם 350גבל עד מובמזומן בצ'ק. תשלום בהעברה בנקאית או  וצעויב מיםהתשלו

 ביטול לשירותי הקרקע : ) לא כולל ימי שישי, שבת וראשון(דמי ה

 אין דמי ביטול   - 25.1.2022עד 

 אירו  400 - 26.1 - 8.2

 אירו  750 - 9.2-20.2

 דמי ביטול מלאים  -   21.2

 

  :וטיסות פנים  דמי ביטול עבור טיסות בינלאומיות

 אירו 140 -1.12עד 

 אירו  -380 2.12-31.1.2022-

 אירו  995דמי ביטול מלאים  -1.2.2022 מ 

: מכיוון שאנחנו עדיין בעניין קורונה וייתכנו שינויים או ביטולים . במידה  הערה חשובה
 והשינויים יהיו סמוך למועד היציאה לטיול ויהיו דמי ביטול הם יהיו על חשבן המטיילים .

סות או שינוי במהלך הטיול לא תהיה שום אחריות בעניין שינוי טי ל"טיולי המעוף " אילן צפורה
 כל שינוי כזה יכול על הטיילים 

יש לקחת בחשבון שייתכנו שינויים. נכון להיום הטיול זהה למתכונת שהייתה אמורה להיות 
 והמחיר אמור להיות זהה סמוך ליציאה במידה ויהיה עידכון  ניידע 
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