דרכים מזמינה אתכם להצטרף לטיול מקסים לנורבגיה המרהיבה.

נורבגיה ,אחת המדינות היפות והמרגשות ביותר באירופה,
מכונה גם ארץ הויקינגים והטרולים! בטיולנו נצא אל
המקומות הקסומים ביותר בנורבגיה ,נבקר בכפרי דייגים ציוריים
ובשמורות טבע עוצרות נשימה ,נחצה קניונים עמוקים וצוקים
גבוהים ,חופים קסומים ואגמים כחולים .נגיע אל הנקודה
הצפונית ביותר באירופה "הנורדקאפ" אחד מהמקומות
המרתקים והיפים ביותר וללא ספק אחד משיאי הטיול .
https://bit.ly/2Z3Lyur
יום  /1אוסלו – לילהמר – עמק גודברנדסדלן – שמורת הטבע פר
גינט
נצא בטיסה מישראל לאוסלו ,לאחר הנחיתה נצא בנסיעה צפונה
בדרך ההיסטורית לעיר המחוז לילהאמר אשר בה התקיימה
אולימפיאדת החורף בשנת  .1994עם ההגעה סיור בטיילת במרכז
העיירה ,בגלריית האומנות היפה ,במרכז העיר ובפארק
האולימפי .נראה את האצטדיון המיוחד ואת מקפצת הסקי
המפורסמת ,משם יש תצפית מרהיבה על העיר לילהאמר .נמשיך
בנסיעה לאורך עמק גודברנדסדלן המרהיב ,המשתרע מערבה.
בהמשך לזמן נצא בהליכה רגלית קלה לאגם קסום בלב שמורת
הטבע פר גינט .בשעות הערב נגיע למלוננו.
יום  /2שמורת הטבע רונדן – שמורת סונדלסורה  -מפל מרדל
פוסן  -קריסטיאנסונד
לאחר ארוחת בוקר ,נמשיך לעלות צפונה אל ארץ הפיורדים .נסיעה בדרך מרהיבה ביופייה
החוצה את שמורת הטבע רונדאל .בדרך נעצור לתצפיות על קיר הטיפוס הגבוה ביותר באירופה.
במהלך הנסיעה הנוף הנורבגי הפראי מתגלה בשיא הדרו .יערות מוריקים על מדרונות הרים,
קרחונים ,אגמים כחולים הנגלים ונחבאים ,נהרות סוערים וגועשים משלג שנמס ממרומי ההרים,

עמקים תלולים ומפלים מהגדולים ביותר באירופה .בהמשך נגיע לשמורת סונדלסורה הבלתי
מתויירת  -אחת מהשמורות הטבע היפות של נורבגיה .השמורה משובצת באגמים בגבהים
ובגדלים שונים .נערוך סיור רגלי למפל מרדל פוסן האדיר מהגבוהים ביותר בנורבגיה ,הנופלים
בשאון מים אדיר מגובה של  700מטרים אל הפיורד ...כל מי שמתקרב אליו ייהנה בשפע מרסיסיו
הקרירים .לאחר נמשיך בנסיעה צפונה עד לקריסטיאנסונד השוכנת על אי ליד האוקיאנוס ,שם
חיה בעבר קהילה יהודית קטנה ואנדרטה לזכרם נמצאת בפארק המקסים שבמרכז הישוב.

יום  /3הדרך האטלנטית – דרך הטרולים – ארץ הפיורדים
הדרך האטלנטית "הדרך היפה
ביותר בעולם" .כביש של
גשרים ,המקשר איים קטנים
ולשונות יבשה בגבהים שונים.
איקון אדריכלי וזכו בפרסים
רבים .לאחר סיור קצר במקבץ
הסלעים המוזרים והצבעוניים
שלאורך האוקיינוס האטלנטי.
נגיע לעיירה מולדה ומשם נחצה
את הפיורד בשייט קצר.
בהמשך ניסע דרומה ומזרחה לדרך הסרפנטינות הידועה כדרך הטרולים ,שמטפסת ב 11
סרפנטינות אל מצוקים אדירים ומפלים של מאות מטרים .נצפה מהמרפסת התלויה על מפל
סטיגפוסן בגובה  183מטרים .נמשיך לסיור מעל נחל ומפל שוצף שחתר את הקניון בתחתיתו
במבוך של סלעי הקניון .משם נמשיך לעיר אולסונד עיר של איים בעלת צורה מוזרה אבל ייחודית
ביופייה ,נעלה אל התצפית ומשם נרד רגלית בכמה מאות של מדרגות עד לנמל .נסייר ברחובות
העיר בעלת מבנים מעוצבים בסגנון החדשני בסגנון האר נבו הסקנדינבי .במהלך הסיור בעיירה
ניכנס אל מוזיאון היוגנד שבו תצוגה מעניינת של בתי מרקחת ישנים ואומנות המושפעת מזרם
האר-נבו ואף נעלה לתצפית מהגבעה על מעל העיר כדי לבחון היטב את התעלות היפות שחוצות
אותה.
יום  /4ארץ הפיורדים – מפל הייליסילט  -שייט בפיורד גיירנגר – קרחון בריקסדאל
לאחר ארוחת בוקר אל העיירה
סטרנדה ומשם לעיירה
הייליסילט .נתפעל ממפל
הייליסילט העצום החוצה את
העיירה לשניים .בהמשך נצא
לשייט בפיורד גיירנגר – ללא
ספק הפיורד המפורסם ביותר
בעולם ,חבוק בין המפלים
הרבים הנופלים משני צדדיו:
מפל השטן ,מפל ההינומה ,מפל

שבע האחיות ובמפלי השיכור ולהתבונן בחוות הבודדים שנבנו בעבר על המצוקים מלאי ההוד.
נטפס מהפיורד המפורסם לאורך הרכס בדרך צרה מאד ונעלה למצפה דלסיניבה לתצפית (מותנה
במזג אוויר) .נמשיך לעיירה אולדון ומשם לקרחון בריקסדאל .הקרחון הכחלחל הוא זרוע
קרחונית של קרחון היוסטדל הנשפך לעמק מיוער שבשני צדדיו ,מצוקים המשופעים במפלים,
המתנקזים לתחתית העמק בעוצמה רבה .את הדרל נעשה בהליכה או בטרקטורורנים (אלו
שיתקשו יוכלו לעלות על טרקטורונים – תוספת תשלום –  .)€25ולבסוף נתקרב עד לאגם שאליו
נופל הקרחון.

יום  /5שייט בפיורד סוגנפיורד – הרכבת העתיקה בפלאם
יום מרתק נוסף ,נצא בנסיעה אל העיירה סקאי ,שם נעלה על מעבורת נחצה את פיורד
הסוגנפיורד ,הפיורד הרחב והארוך ביותר בנורבגיה ובעולם כולו; נמשיך בנסיעה נעבור עיירות
נורבגיות טיפוסיות ,קטנות וציוריות ,מפלי מים אינסופיים ,ירק ,פריחה ונופים פסטוראליים
כאילו נלקחו מעולם של אגדות .אחר הצהריים נגיע לעיירה המפורסמת פלאם שם נעלה על
הרכבת העתיקה המטפסת במסלול מרהיב מפלאם למרדל ובה ניתן אפילו לראות רקדנית טרולית
המופיעה מעבר למפלי הענק.

יום  /6פלאם – העיירה הציורית סטלהיים  -מפלי התאומים – ברגן בירת הפיורדים
מפלאם נצא בנסיעה אל הפיורד הצר ניירד ,שלחופו שוכנת העיירה גודנאוגן בה לעיתים חגיגות
ויקינגיות מרשימות בו מתחפשים התושבים המקומיים לאבותיהם הויקינגים ועוסקים במלאכות
העתיקות בכפר המשוחזר .משם נעלה בדרך תלולה ויפה אל מלון מקסים שאליו עלו לרגל כל ציירי
נורבגיה בשם סטלהיים .לאחר עצירה לקפה נמשיך דרך מפלי התאומים ואין סוף אגמים ומפלים
נוספים אל בירת הפיורדים ברגן .ברגן בירת ארץ הפיורדים ואחת הערים היפות ביותר
בסקנדינביה .בעברה הייתה מרכז חשוב של ברית הנזה ) (Hanzeהתאגדות סוחרים גרמניים
בערים שונות באירופה ,וצברה כוח כלכלי אדיר ,כולל טליטה בנתיבי הסחר של צפון אירופה.
בנוסף שמשה כאחד מבסיסי היציאה של הויקינגים במסעות הפשיטה והכיבוש שלהם .בעיר נולד,
חי ויצר המלחין הנורבגי המפורסם אדוורד גריג ,שכתב את המוסיקה הידועה למחזהו של הנריק
איבסן "פר-גינט" .עם ההגעה נצא לסיור בעיר ,נעלה ברכבת פינוקולר לתצפית מהר פלוין
) ,(Floyenמשם נשקף נוף מרהיב לכל עבר .נמשיך בסיור להכרת מרכז העיר ,אזור המזח הראשי,
על גדות המים ורובע בתי העץ בריגן ) (Bryggenהמשומר ע"י אונסק"ו ,שם נוכל לחוש את קסם
ימי-הביניים של סמטאות העיר העתיקה .נצפה על ארמון הקון ,מגדל רוזנקרנץ ,הכנסייה התיאטרון
והפסל של הכנר אולה בול ועוד ככל שהזמן יותיר לנו.
יום  /7ברגן – המפל הגבוה ( 182מטרים) וורינגפוסן – רמת הארדאנגרווידה  -התחנה
הגיאותרמית סימה – גיילו
בבוקר נסייר בשוק הדגים ,הסמל המסחרי של עיר הנמל ולאחר נבקר בביתו של המלחין הנורבגי
המפורסם אדווארד גריג .בהמשך נעזוב את ברגן וניסע לאורך הרדנגרפיורד ,נחצה אותו על הגשר
התלוי החדש ( )2013והארוך ביותר בנורבגיה .נמשיך לביקור במפל וורינגפוסן ,מהמפלים
המרשימים והגבוהים באירופה כ  182מטרים! .עוזבים את ארץ הפיורדים בנסיעה ברמת

הארדאנגרווידה .נסיעה בנוף הררי עם אגמי מים .בהמשך נצא לתחנת הכוח הגיאוטרמית "סימה"
( )Simaהחבויה עמוק במעבה האדמה (תצפית והסברים מבחוץ) .משם נמשיך בנסיעה באחד
האזורים הפחות מיושבים בנורבגיה .אזור המרוחק מהים ,בעברו קשה לגישה ,בנוף זרוע
באגמים ,גאיות עמוקים ,וכפרים קטנים ועתיקים.

יום  /8גיילו – כנסיית הקורות בגול – אוסלו – חצי האי ביגדוי – מוזיאון קון טיקי
הבוקר נצא לאזור העיירה
הציורית גול ,נבקר באחת
מכנסיות הלוחות העתיקות מימי
הויקינגים .הכנסייה המיוחדת
והעתיקה (בת מעל ל  800שנים)
משמשת כעדות אילמת לחשיבותו
של האזור בעבר .בהמשך נסיעה
לבירת נורבגיה  -אוסלו .עם
ההגעה נצא לסיור ראשוני בעיר.
אוסלו בירתה של נורבגיה ומרכזה
התרבותי ,הכלכלי והשלטוני.
נתחיל בפארק הפסלים הפתוח של ויגלנד ) (Vigelandאחד מפארקי הפסלים היפים בעולם,
רצועה ירוקה מקסימה שבמרכזה פסלים שעיצב הפסל גוסטאב ויגלנד ) (Vigelandמברונזה ,ארד
ושחם .נמשיך לביקור בחצי האי ביגדוי ) (Bygdoyשם נבקר במוזיאון הספינות הויקינגיות
ובמוזיאון "קון טיקי" ובו הרפסודה המפורסמת של תור הירדאל האנתרופולוג הידוע (בהתאם
לזמן ולשיקול דעת המדריך יתכן ונבקר רק באחד מהמוזיאונים) .בערב נסייר במרכזה התוסס של
העיר ,לאורך מזח הנמל האופנתי ,אקר בריגה ) (Akker Bryggeבין המסעדות ,היאכטות
והשחפים המרחפים מעל הראשים.

יום  /9אוסלו – הפיורדים הצפוניים – הכף הצפוני – הונינגסוואג
טיסת בוקר מאוסלו לאלטה ( )Altaבירת מחוז פינמארק .עם הנחיתה נצא בנסיעה ונגיע לאי
הצפוני מגארו ( )Mageroyaולעיירה הונינגסוואג ( )Honningsvagלקראת חצות נצא לנקודה
הידועה כצפונית באירופה ,הנורד קייפ ) ,)Nord Capeהצוק הנופל מגובה של כ  300מטרים
אנכית לאוקיאנוס ,במידה ותנאי מזג האוויר יתאימו נוכל לצפות ב"שמש חצות" השוקעת ,הנוגעת
קלות בים ,וזורחת מחדש.

יום  /10הכף הצפוני – שייט לאי הציפורים

נצא לכפר הדייגים ג'סוור ( )Gjesvaerממנו נצא לשייט לאי הציפורים ,בדרך נעסוק במאפיין את
האזור ותושביו  -בדיג ,נצפה בקורמורנים בתוכון ושאר בעלי הכנף הימיים שגרים בצוקים
הנופלים אנכית לים .בתום השייט המשך סיור באזור.

יום  /11אלטה – אוסלו
בבוקר ניפרד מאזור הנורדקאפ ונדרים חזרה דרך העיירה אולדרפיורד אל אלטה .כאן במפרצי
העיר עגנה והוטבעה אוניית המלחמה הגרמנית טירפיץ .עם ההגעה נצא לסיור בעיר כולל ביקור
במוזיאון אלטה המכיל את פארק מורשת העולם ובו אוסף הגילופים והאומנות הפרהיסטורית
בסלע הגדול בעולם! ובו ציורי סלעים קדומים המתארים ,בין היתר ציורי חץ וקשת ,דייג חכה,
אנקול ,אילי הצפון ועוד מיצגים על תופעת הזוהר הצפוני ומוצגים ייחודיים רבים מלפלנד .אחר
צהריים נצא בטיסה מאלטה לאוסלו.

יום  /12אוסלו – תל אביב
נמשיך להעמיק היכרותנו עם אוסלו .נסייר ברחבת בית האופרה החדש ,מבנה בעל צורה
אדריכלית מעניינת ,נטייל באזור מצודת אקרסהוס ) (Akershusמהמאה ה ,14 -המשקיפה על
מרכז העיר .הנמל ובית העירייה הבנוי אבני בריק אדומות ,בו מחלקים את פרס נובל לשלום.
בהתאם לשעת ההמראה נסיים את ביקורנו בעיר ונפרד מעיר הבירה הנורבגית ומסקנדינביה
כולה בדרכינו חזרה בטיסה הביתה לת"א.

המחיר כולל:
* טיסות בינלאומיות ת"א -אוסלו (דרך יעד ביניים).
* מיסי נמל ,תוספת דלק והיטל בטחון (נכון לאפריל .)2019
* מלונות מדרגת תיירות טובה.
* כלכלה :חצי פנסיון (לא כולל ארוחת ערב ביום האחרון).
* מדריך ישראלי מומחה לנורבגיה ומנוסה מצוות "דרכים".
* כניסות לאתרים כמפורט בתוכנית.
* תחבורה :אוטובוס תיירים ממוזג ,מעבורות (בהתאם לתוכנית).
* טיפים לנותני השירותים בחו"ל.

המחיר אינו כולל:
* ארוחות נוספות.
* ביטוח נוסעים.
* שירותי סבלות.
* הוצאות ושירותים אישיים.
* כל מה שאינו כלול בתוכנית ובמחיר הטיול.

תאריכי יציאה ומחיר 09.07 :בהדרכת רונן חסון  13.08 ,€ 2,989בהדרכת רונן חסון € 2,989
 03.09בהדרכת רונן חסון € 2,879

לפרטים נוספים והרשמה :דרכים טל 03-5613883 :מייל info@drahim.co.il
www.drahim.co.il

