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 נורבגיה  – הפיורדים הכחולים ארץ 
 

        ברגן , תל אביב . 1יום 

, בירת הפיורדים ואחת הערים היפות באירופה. לאחר הנחיתה נסע אל מלוננו. ברגןנטוס ל  

,ברגן. 2יום  סיור בעיר      

, המוקפת במפרצים ובפיורדים, מאתרי התיירות הפופולאריים בנורבגיה אשר מהווה את המרכז  ברגןנטייל ברחובות 

ה. נבקר במרכז העתיק של העיר אשר נמצא באזור הנמל והוכרז כאתר מורשת עולמית  האורבני השני בגודלו במדינ

התוסס, במרכז העיר  שוק הדגים , נסייר ב16-ע"י אונסק"ו. נראה את מגדל רוזנקרנץ המפורסם שנבנה במאה ה

 הססגונית, ובאזור הגשרים של ברגן. 

    סטלהיים, פלאם, מצפה סטגסטיין  . 3יום 

  קניון בורדלן. ניסע ונערוך טיול רגלי לאורך שטיינדאלפוסן מפלביש המנהרות מזרחה. נראה את ניסע מזרחה דרך כ

ממנו נצפה על   סטלהיים. נמשיך למלון מפל טווינד וניסע לעבר ווסניסע דרך  (.מותנה בזמן ומזג האווירהמרהיב )

הרים תלולים, מפלים שוצפים ועמקים , העיר המוקפת בפלאם, הפיורד הצר בעולם. דרך גודוואנגן ניסע ל עמק נארוי

גשר   –נעצור בנקודת התצפית המפורסמת והמרהיבה   בדרך צרה ומתפתלת. ,סטגסטיין . נטפס לכיוון המצפהצרים

מ' מעל הפיורד, שבקצהו קיר זכוכית, המאפשר למבקרים להרגיש שהם תלויים באוויר,   650התלוי באוויר בגובה של  

   .. ניסע למלוןבמעבורת  סוגנפיורדאת  נחצהו הנסיענמשיך ב בתוך הנוף המופלא! 

 

קרחון בריקסדאל, אזור הפיורדים . 4יום   

על   יוסטדאל. קרחון בריקסדל , שלוחה של הקרחון הגדול בנורבגיה לקרחון בריקסדאלניסע אל העיירה אולדן ומשם 

יפת קרח". את חלקה האחרון  שדה קרח המכונה "כ  –תכלת, הוא אחד המראות היפהפיים בסקנדינביה -צבעו הלבן

של הדרך לקרחון, נבצע ברגל ובדרכנו נצפה בשדות פרחי בר, מפל מרהיב ושוצף. נמשיך דרך נופים עוצרי נשימה 

 ללינה באזור הפיורדים. 

 

ים, "דרך הנשרים", שיט בגיירנגרפיורד, הרכבל סטרנדה, אלסונד דאזור הפיור .  5יום    

מפלי מים הנשפכים    -ובדרך נצפה ביופיו המרהיב של הטבע  בגיירנגרפיורדוט  נשבפנינו.  יום מלא נופים מרתקים 

)מותנה בזמן ומזג   פסגת צוק פלידאלשובטניסע לנקודת התצפית של  .  "מפלי ההינומה"ו "שבע האחיות"לפיורד 

  "דרך הנשרים"ניסע ב (.)מותנה בזמן ומזג האוויר מפל סטורפוסןנערוך טיול רגלי בתוך נוף מעורר השראה ל (.האוויר



 כ
 

 

 

 1096629מספר עסקה  -, נתור נורווגיהטיול מאורגן ל

 
 

, הכניסה של  סטורפיורדןמעלות מעל  360 -ונראה נופים עוצרי נשימה ב הרכבל סטרנדה . נעלה על  סטרנדהלונגיע 

מ' ונראה את הפסגות המרהיבות של   1067, אחד מהפיורדים הציוריים ביותר. נעפיל לגובה של הגיירנגרפיורד

 לינה באזור.בעיירת חוף קטנה ומקסימה.  לביקורנובו", אלסונד, עיר ה"ארט . ניסע עד להאלפים סאנמור

       אלסונד, "דרך הטרולים"  . 6יום 

הקיר האנכי הגבוה באירופה -  - טרולווגן- יום טיול בנופים מרהיבים.  נעצור לתצפית על צוק טיפוס וצניחה חופשית

ת לדרך  המרהיבה בפיתוליה הצרים והתלולים ונחשב ב"דרך הטרולים"מגובהו של מגדל אייפל. נעפיל  3מ', פי  1100

  ללינה באזור. ואוטה דומבס ניסע דרומה דרך העיירות   אנדלסנס. נמשיך לכיוון  העקלתונית היפה בעולם. 

. דומבס, לילהאמר 7ום י  

בה נערכה  , ועל אחת מהדרכים החשובות לצפון המדינהאגם השוכנת לחופו של ה לילהאמר,נמשיך דרומה עד ל

,  המוזיאון הפתוח  -במייהוגן י המפורסמת בעולם. נמשיך לביקור . נראה את מקפצת הסק1994אולימפיאדת החורף  

אגם   בו מוצגים מבנים עתיקים ואלפי פריטי אומנות ומלאכת יד טיפוסיים, מהעבר הרחוק והקרוב. נעבור על פניו  

בירת נורבגיה. אוסלו הגדול ביותר בנורבגיה בדרך קסומה של עיירות וכפרים, ונמשיך לעיר   מיוסה  

 

, תל אביב  וסלוא . 8יום   

הבנוי  בית העירייה ,  13-מהמאה ה מצודת אקרסהוסנצא לסיור במרכז העיר היפה. נראה את אחרי ארוחת בוקר, 

פארק  פרוגנר  . בהמשך, נבקר בוהארמון המלכותיבסגנון מודרני ומצופה כולו בלבנים אדומות, בית האופרה החדש 

מוזיאון קונטיקי  נצא לביקור ב . ביגדוי האי חצישל האדם. ניסע להמתארים את מסלול חייו  פסלי ויגלאנד  בו ניצבים

, ספינת העץ החזקה ביותר שנבנתה מעולם. נעלה על סיפונה והתרשם מתנאי החיים  ובמוזיאון ספינת הקוטב פראם

מקפצת   -המוקדש למסורת הסקי השכיחה במדינות קרות כמו נורבגיה  , הולמנקולןאתר של אנשיה וכלביה. נמשיך ל

ניסע לנמל התעופה של  ומאז הפכה לזירה אטרקטיבית לתחרויות רבות.   1892-סקי ענקית, אשר נבנתה לראשונה ב

 ממנו נטוס ארצה.   אוסלו


