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  איסלנד
לילות / כשר 9ימים /  10  

  וממצא וממצא וממצא וממצא  טיול מקיףטיול מקיףטיול מקיףטיול מקיף

 
בלתי רגיל של תופעות וכוחות טבע עליונים  - א המקום של שילובוה איסלנד

איסלנד היא מדינה  .מדהיםו של איסלנד באופן רצוף ההמשנים את נופי ,ותחתונים

 לם.במקומות אחרים בעו לחוותלא ניתן שכמותן דברים  ולחוותשבה אפשר לראות 

אזי כל אחד יכול לאתגר את  ,הרפתקנים בנפשכםהנכם אם אתם מחפשים רוגע או 

עצמו. טיול לאיסלנד שופע טבע, נופים, תופעות אטמוספריות וגיאולוגיות. לא בכדי 

איסלנד נקראת "ארץ הקרח והאש" . איסלנד היא ביתם של חלק מהקרחונים הגדולים 

  .לים ביותר בעולםהפעי    ביותר באירופה ושל חלק מהרי הגעש
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 תכנית הטיול:
  

ריקיאוויק) א'( 1יום   
ניפגש בשדה התעופה בישראל ונטוס דרך טיסת ביניים 

, בירת איסלנד. ריקיאוויק היא Rekjavik ריקיאוויקלעבר 
העיר הצפונית ביותר בעולם המכונה "המפרץ המעשן", 
ומשלבת בתוכה בניינים צבעוניים, אנשים יצירתיים, 

   .שכים וחיי לילה תוססיםעיצובים מו
  .הגעה לריקיאוויק סיור פנורמיעם 

 ערב ולינה בריקיאוויק. ארוחת
  
  

  וויק סקוגרפוסיקיאוויק ר ')ב( 2יום 
נקדיש את היום למקומות מעניינים לאחר ארוחת הבוקר 

ים  נראה את המפל ביותר ומפורסמים של איסלנד.
Skógafoss, Seljalandsfoss .  

. נעבור גם בחוף המדהים י של איסלנדלחוף הדרומניסע 
   עם החולות השחורים.

בו מתקיימת תערוכה לפני כן נעצור במרכז לבה 
אינטראקטיבית מעמיקה בנושא כוחות הטבע אשר ייצרו את 

מרכז הלבה הוא יחודי ואינטראקטיבי  כדור הארץ.
מבוגרים וכמו כן מתקיימת שם פעילות מעניינת ומאתגרת לו

  .לילדים
עיירת הנמל הקטנה ויק הפכה לאטרקציה, בעיקר בגלל  , Kirkjubaejarklausturלמגיעים לבסוף 

   מטר.100הצוקים הדרמטיים וסלעי ענק המבצבצים מהים  בגובה של מעל 
  אזור וויק.לינה ב

  
  

   , חופאןJokulsarlonקרחון ,  וויק ')ג( 3יום 
נבקר במצוקי נסיעה מזרחה,  .היום יוצאים לסייר באזור

אזור מישורי  Skeidararsandurזרחה, חולפים על פני מ
הקרחון הגדול  Vatnajokull על  צפותלנו ל אפשרהמ

  ביותר באירופה. 
שייט לא נוותר על  Skaftafellממשיכים בנסיעה לעבר 

מזרחה.  מרחק קצרהנמצאת  Glacial Lagoon  אמפיבי ב
קטעי קרחונים שגלשו לתוך על האגם בין  להנאתנונפליג 
  . האגם

  .לינה באזור
  
  

  הוסוויק -  Dettifoss מפלי דטיפוס  ')ד( 4יום 
  נוסעים צפונה, עוברים על פני לאחר ארוחת הבוקר 

נראה את מפל דטיפוס ונבקר בחצי  המסתתרים, פיורדיםה
  .PUFFINנוכל לצפות בציפור הלאומית שם ו Tjornes האי

חד ומשם נצא לשייט מיו Husavikנמשיך בנסיעה לעיר  
  .בתקווה שיקבלו יפה את פנינו באזור מחיה של לויטנים

  .לינה בהוסוויק
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  אקוררי , מיוואטאןהוסוויק )'ה( 5יום 
לאחר השכמה מוקדמת וארוחת בוקר נוסעים לכיוון אגם 

MYVATN, בדרך נעצור ליד KRAFLA VOLCANO  ומשם
 GODAFOSS פל הגדול והגבוהה ביותר באיסלנדלמ

רחצה נגיע למים הגדולות ביותר. המזרים כמויות 
עם מים חמים  של אגם מיוואטאן.  הטבעיותבמרחצאות 

  נסייר בעיר המחוז אקוררי 
  .ריקיאוויקלולקראת ערב נטוס בטיסה פנימית 

  
  

  בירת איסלנד - ריקיאוויק ')ו( 6יום 
(מקומות אליהם לא  הבוקר נתחיל בסיור הקפי של העיר

   .נוכל להגיע בשבת)
במוזאון העיר מפלטפורמת נוף מיוחדת ונבקר נצפה על 
PERLAN.  

 . AURORAנעבור במערת קרח ולבסוף נצפה בתופעת ה
  העברה למלון והתארגנות לשבת.

  
  
  

  ריקיאוויקבעיר הבירה (שבת)  7יום 
לאחר תפילת שבת וסעודת שבת שניה נערוך סיורים 

בו נערכה  ןהבירה של איסלנד. נבקר בבניי ררגליים בעי
נביט על . 1986–בשנת  G–ת הפסגה של מדינות הועיד

  המבנים המפורסמים 
  על האגם.  שוכןהעירייה ה ןביותר של העיר ונבקר בבניי

  

  

  מעגל הזהב - ריקיאוויק ')א( 8יום  
,הפארק  Park National  Pingvellir - נסיעה להבוקר 

באתר גיאולוגית והיסטורית.   הלאומי שהוא בעל חשיבות
ת. ממשיכים תנועות טקטוניותוצאות של הרואים את 

לאזור גייזרים  "Golden Circle" בנסיעה מזרחה במסלול 
 5, שם מתפרצים מים חמים בצורת עמודים גבוהים כל 

  דקות.  10עד 
נביט במפל מים ספקטקולרי,  Gullfoss -נסיעה  קצרה ל 

  הנקרא על ידי המקומיים מפל  "הזהב".
 - ב חווה של חממות בשם  התחנה הבאה שלנו היא ביקור

Fridheimar נתרשם איך האיכרים המקומיים משתמשים .
בחוכמה באנרגיה  גאותרמית לגידול ירקות ופירות בכל ימות השנה. נזכה לאירוח חם ומכובד על 

  ידי איכרים האיסלנדיים. 
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  Snaefellsnesיום עשיר בחוויות הטבע  )ב'( 9יום 
מאפשר לחוות  Snaefellsnes ביקור בחצי האי סניפלסנס

  את מגוון נופי איסלנד.
ק"מ ויש כביש המקיף את האזור  90אורך חצי האי הוא 

נראה את שדות הלבה האין סופיים של מערב  כולו.
איסלד. נצפה בחופים בהם חיים כלבי ים ואולי אפילו 

  נצליח לראות אותם.
  הגבוה באזור. KIRKJUFEELנצפה בהר 

ל שיאפשר הזמן ולעת ערב נחזור נתור את האזור ככ
וויק, ונתכונן לפרדה ממקום מיוחד ויחד במבנהו אלריקי

  הגיאוגרפי והגיאולוגי.
  
  

  ') רייקיאוויק וטיסה לתל אביבג( 10יום 
ת''א דרך יעד  -מלאי חוויות נטוס חזרה הביתה רייקיאוויק 

   .ביניים
  

 ייתכנו שינויים בסדר הימים והביקורים. •
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    תאריכים ומחירים:   

 תאריך חזרה תאריך יציאה
  מחיר הטיול

    לאדם בחדר זוגי

25.07.2021 03.08.2021   4789 € 

15.08.2021 24.08.2021   4789 € 

  
   900 € : * תוספת ליחיד בחדר

  
  :מחיר כוללה

  ת''א, דרך יעד ביניים. - רייקיאוויק - ות בינלאומיות: ת''א טיס •

  פנים.טיסת  •

 מלון.לינה בחוות ובתי לילות  9 •

   .לצהריים חצי פנסיון + כריכים בהכנה עצמית אירוח ע"ב •

   .מחומם /ממוזג - גודל הרכב בהתאם לגודל הקבוצה  - מיניבוס   /אוטובוס •

  .תכל הסיורים המפורטים בתוכני •

  .את הקבוצהלווה משגיח / איש תכני כשרות שי •

 .Asia Travelמצוות מומחה לאיסלנד,  ,מדריך ישראלי •

  .וכפוף לשינויים בהתאם להנחיות חברת התעופה) 2021ליוני ם  (נכון מסי נמל והיטלי •

  
  

  :המחיר אינו כולל

  .ביטוח רפואי ומטען, הוצאות אישיות •

  .בחו"ל טיפ לנותני השירות •

  .טיפ למדריך הישראלי כנהוג •

  
  הערות :

ר רמת התשתיות (כולל המלונות) הינה נמוכה מהסטנדרטים האירופאים, לכן בחלק מהערים מדוב �
     א.במלונות הטובים בנמצ

    

 

  

  

  טיול מוצלח ומהנה,

  צוות אסיה טרוול! –בברכה             
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 דף הנחיות ליוצאים ממדינת ישראל בתקופת הקורונה:

  
  ,יקרים נוסעים

 
המידע בדבר התמודדות עם נגיף הקורונה מתעדכן מעת לעת הן על ידי רשויות מדינת ישראל והן על ידי 

היעד. באחריות הנוסעים להתעדכן באופן שוטף באשר להנחיות המשתנות. האמור בעמוד רשויות מדינת 
 זה נכון לתאריך המופיע בו ולא בהכרח עדכני.

  

בוטל הצורך בקבלת אישור מוועדת חריגים על כלל הנוסעים לפעול עפ"י ההנחיות  21.3.2021החל מה 
 :הבאות

  

 :מישראל ביציאה

  על כלל הנוסעים להתעדכן במדיניות הכניסה של היעד אליו הם טסים ובמדיניות הכניסה של היעד הסופי. 
  .גם מנוסעים מחוסנים או מחלימים שלילית PCR לתשומת ליבכם, מדינות מסוימות מבקשות בדיקת

ינה דורשת שלילית גם אם מדינת היעד א PCR נוסעים שאין ברשותם דרכון ירוק מחויבים בהצגת בדיקת
 .זאת

 אתר של משרד הבריאות:על פי הנהלים המופיעים ב יש לפעולעל כלל הנוסעים 
Index=2guidlines?chapter-israel-to-https://www.gov.il/he/Departments/Guides/flying  

  
שאת תוצאתה השלילית יש להציג לפני עלייה לכלי טיס טרם ההמראה מישראל, צריכה  ,PCR דיקתב ***

  .להיות כתובה באנגלית ובה יצויין מספר הדרכון של הנבדק
 

 :לישראל בכניסה

 .בעלי דרכון ישראלי בלבד אינם נדרשים לאישור ועדת חריגים

 .מסמכים והאישורים הבאים, לא יתקבלו לטיסה וכספם לא יוחזרשימו לב! נוסעים שיגיעו לטיסה ללא ה

שעות לפני זמן המראה  72שלילית אשר בוצעה בטווח   PCR  כלל הנוסעים הנכנסים לארץ מחויבים בבדיקת
 .לת"א, בהתאם לדרישות התקנות בישראל ולרבות ילדים, תינוקות ונושאי תעודת מחלים או מתחסן

ת בריאות ולפעול על פי הנהלים המופיעים בקישור על כלל הנוסעים למלא הצהר
 : guidlines?chapterIndex=1-israel-to-https://www.gov.il/he/Departments/Guides/flying המצורף

שיגיעו לארץ יהיו כפופים להנחיות משרד הבריאות ופיקוד העורף בכל הנוגע לחיובי הבידוד הנוסעים 
 .והצמיד האלקטרוני

  על הנוסעים לבצע טרם עלייתם לטיסה רישום מוקדם לביצוע בדיקת קורונה בנתב"ג . 
 .il/https://check2fly.co >> לאתר כנסו  לפרטים

  

  https://bit.ly/30SHaS5 להנחיות משרד הבריאות לטסים לישראל וממנה >>

   ihV6https://bit.ly/2Eq לאתר רשות שדות התעופה >>
and-gurion/notifications-https://www.iaa.gov.il/airports/ben- להנחיות רשות שדות התעופה >>

19/-covid-during-updates  
  

  חשוב!
  !לישראל לטיסה אין הצ'ק לפני השעות 24 טופס הצהרת נוסע נכנס לישראל  למלא יש ***

 .מומלץ להגיע לשדה התעופה עם הטופס מלא ואישור עלייה לטיסה שניתן להציג בקובץ דיגיטלי או כקובץ מודפס
israel-to-entry-https://www.gov.il/he/service/request- אתר משרד הבריאות:ב מילוי טופסלהלן לינק ל

covid19  
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  _____//_תאריך הרשמה: ___                טופס הרשמה                                                                    
  לכתוב באנגלית באותיות דפוס.

  
  ____/____/____  ת.לידה: ____________________________ : ____1 ית)(באנגלהנוסע  שם

  כפי שמופיע בדרכון)(     
  

  ____/____/____ת.לידה:    ______________________________: __2 (באנגלית)הנוסע  שם
  כפי שמופיע בדרכון)(     

  __________  וד:מיק_____________  עיר:_______________________  כתובת מגורים:
  

  _____   -_________________  :נייד _____  -_________________    מס' טלפון בבית:

  

                                                  ___________________@___________________ מייל:א

     _____________ ת.חזרה:   _____________ ת.יציאה:   ימים כשר 10איסלנד  שם הטיול:

  .€ מטבע העסקה ב  ___________ :בחדר זוגי לאדם מחיר  זוגי / מיטות נפרדות / יחיד בחדר :סוג החדר

  : על המטיילים מומלץ לבטח עצמם.   האם ברצונכם לעשות ביטוח נוסעים דרכנו? כן / לאביטוח נוסעים

ניתן לשלם , לאדם) € 147רישום על  סך   לאדם, (תשלום ראשון כולל דמי € 500 –מקדמה  –תשלום ראשון 
  באמצעות:  

  דנשם תיירות בע"מ". -, "אסיה טרוול 64140006, מס' חשבון :  811בנק לאומי , סניף :  : . העברה בנקאית  1

 תשלומים ללא ריבית). 3 -. המחאה/ במזומן או באמצעות:  ויזה / ישראכרט  / דיינרס (באשראי ניתן ב2
  

  ______-- ___ת אחרות בגב הכרטיס  _____  , תוקף:__ספרו 3_______  - _______- _______- מספר:______

  חתימה:__________________   ______________________ת.ז:_________________   שם בעל הכרטיס:

  בחתימתי על דף זה הנני מאשר את הרשמתי לטיול  זה לפי התנאים המופיעים במסלול הטיול. •
    .: את יתרת הסכום, יש לשלם כחודש לפני מועד היציאת הטיול גמר חשבון

   הנ"ל. יש לצרף אישור בנקאי על העברה מחשבונכם אל חשבון - המחאות או העברות בנקאיות -

  .יום לפני היציאה לטיול 30לסיים את מלוא התשלום  יש – ימטיילים המעוניינים לשלם במזומן שקלי או דולר -

    .)ללא הודעה נוספתסכום יתר החיוב ייגבה כחודש לפני מועד היציאת הטיול, (  -  כרטיס אשראי -

  תנאי הרשמה ודמי ביטול / לאדם:
  לאדם (לא יוחזרו לנוסע בעת ביטול מצידו).  € 147דמי רישום על סך 

  ה.ימי עבודה לפני  היציא 45אנו מאפשרים למטייל לבטל את השתתפותו בהודעה בכתב למשרדי החברה, עד ל 

  .€ 147דמי ביטול בסך  –ימי עבודה  30ימי עבודה ועד  45 -ביטול הנסיעה, מ 
  מעלות החבילה. 30%יחויב הנוסע  - ימי עבודה  14ימי עבודה ועד  29 -ביטול הנסיעה, מ 
  מעלות החבילה. 50%יחויב הנוסע  -ימי עבודה     4ימי עבודה ועד  13 - ביטול הנסיעה  מ

  מעלות החבילה. יחויב הנוסע בדמי ביטול מלאים –לפני הנסיעה   שעות 72ביטול הנסיעה  
 על טיסות חלים דמי ביטול מלאים בכל מקרה.

  חודשים ויותר מיום הנסיעה . 6-על הלקוח והסוכן ובאחריותם לוודא כי הדרכון בתוקף ל
 ם אלו.אנו מאשרים בזאת כי קראנו את כל התנאים הכללים בדף זה, ואנו מסכימים ומקבלים תנאי

  

  חתימת הלקוח המזמין: _________________                          ת.ז.: ___________________

  שם המשרד המזמין: ___________________         טל'  איש קשר : ___________________

  )(נא לצרף צילום דרכון בתוקף


