
 

 
 

 1108603מספר עסקה  -, נתור  לאיסלנדטיול מאורגן  

 בטיסה ישירה  רייקיאוויק  -מתל אביב לאיסלנד - | יום ג'   1יום 

הבירה הצפונית בעולם. לאחר הנחיתה נעבור למלון  עיר    לרייקיאוויק מנתב"ג    ישראיירנמריא בטיסת בוקר ישירה של  

לקבלת חדרים והתרעננות ונצא לסיור. רייקיאוויק הינה מרכז השלטון, הכלכלה, התרבות והאקדמיה של איסלנד, בעיר 

מתגוררים כשני שליש מתושבי המדינה. נבקר באתריה המרכזיים של העיר ונערוך תצפית מרהיבה של העיר השוכנת  

 מרשים.   לחופי מפרץ

 ארוחת ערב ולינה ברייקיאוויק. 

קרחון סולהיימיוקול,  צוקי דירהולאיי,  חוף   , מפל סקוגפוס , מפל סליאלנדספוס   -החוף הדרומי  -| יום ד'   2יום 

 רייניספיארה  

לאחר ארוחת הבוקר נתחיל בנסיעה לאורך החוף הדרומי של איסלנד, נעפיל אל רכסיה ונתמכר לנוף חדש ובו העולם  

( נמשיך אל אחד מסמליה (Seljalandsfoss  סליאלנדספוסהגעשי השחור של איסלנד. נפתח בביקור במפל המרהיב  

וצר הטמון בו ונוכל להעפיל אל ראשו הרועם.  , נשמע על הא(Skogafoss)מפל סקוגפוס המצולמים ביותר של איסלנד  

לכיוון   נצא להליכה קלה עד שפת קרחון. נמשיך בנסיעתנו  (Sólheimajökul  סולהיימיוקול  קרחוןמשם נמשיך  בו   ,)

בצוקי  מזרחה לחופיו השחורים של האי. נראה את שדות הלבה המחליפים את צבעם מעונה לעונה. נעצור לביקור  

הדירהולאיי הנקודה  של  ,  המפורסמת  הסצנה  צולמה  אף  שם  ידוע,  ציפורים  קינון  ומושבת  באיסלנד  ביותר  דרומית 

( הוא חוף ים שחור בעקבות התפרצויות געשיות מתחת  Reynisfjara)  רייניספיארה   חוף הלבהמשחקי הכס.  נמשיך אל  

 ת הדרומית ביותר באיסלנד. (, נקודת ההתיישבוvik) ויק לקרחונים משובץ בסלעי בזלת. בתום הביקור נעבור בעיירה 

 ארוחת ערב ולינה באזור ויק. 

  ,יוקולסרלוןשיט בלוגנה הקרחונית  קניון פיאד'רארגליופור, חוף היהלומים, שמורת סקאפטאפל,  - | יום ה'   3יום 

 קרחון ואטנאיוקול 

בשמורת    ונפתח בביקור(. נצא צפונה  (Vatnajökull  קרחון ואטנאיוקולהיום יוקדש לעוצמתו של גדול קרחוני אירופה  

ללגונת     (Skaftafell) סקאפטאפל  ומשם  חוף היהלומים,  אל  ומשם נמשיך  ירוקה מוקפת קרחונים מכל עבר,  ריאה 

האדיר, הקרחון הגדול באירופה, אשר מכסה כשמונה אחוז   שלמרגלות הואטנאיוקול  Jökulsárlón))  יוקולסרלון  הקרחון

הענק ישנם הרי געש אשר כתוצאה מהתפרצויות יצרו הרים מיוחדים    משטח האי.  מתחת  מעטה הקרח של הקרחון

( ונשוט בלגונה הקרחונית, חוויה מיוחדת שבה ניתן  יבשתיים-ים)  לרכבים אמפיבייםבעלי פסגות שטוחות. "נעלה"  

ת  לראות מקרוב את הקרחונים ואת נקודת הנתק של גושי הקרח מהקרחון הגדול.  במהלך השיט נלמד אודות היווצרו

בדרכנו חזרה בהתאם לזמנים נשלב הקרחונים עליהם משתזפים לעתים כלבי הים. ואם נהיה ברי מזל, נזכה לראותם.    

 ( קניון מרשים ביופיו.   Fjaðrárgljúfur)ביקור בפיאד'רארגליופור 

 ארוחת ערב ולינה באזור ויק. 

 גייזר , גולפוס, מכתש קריד ת'ינגווליר,     - טבעת הזהב  -יום ו'  |  4יום 

(  בעל חשיבות היסטורית ראשונה במעלה, Thingvellier) ת'ינגווליר  ארוחת בוקר ולאחריה נצא לביקור בפארק הלאומי  

כאן גם צולמו  והוכרז כאתר מורשת עולמית של אונסקו,    שנה.   1000שם התכנס לראשונה הפרלמנט האיסלנדי לפני  

ידוע כאחד המקומות הבודדים בעולם בהם    ת'ינגוולירפולארית "משחקי הכס".   לאחרונה חלק מסצנות הסדרה הפו

 ניתן לחזות בבירור בלוחות הטקטוניים מבצבצים מעל פני הקרקע, המבקרים במקום זוכים להלך בין היבשות כאשר  



 

 

י הים ונוכל  מצד אחד נמצא הלוח האירואסיאתי ומן הצד השני הלוח הצפון אמריקאי. נראה כאן את התופעה מעל פנ

(, אזור מעינות חמים וגייזרים פעילים  Geysir) בגייזרלפסוע בין היבשות או לעמוד על שתיהן בו זמנית.  נמשיך לביקור  

מלכת  (, "Gullfoss)  לגולפוס .   נמשיך  אחת למספר דקות  מים צבעוניים אל על סילון  ומרשימים המתפרצים ויורקים  

(.  בהמשך נבקר  (Hvitaמ' לתוך קניון הנהר הנהר הלבן    32" הנופל מגובה  ". נראה את "המפל המוזהבמפלי איסלנד 

מטרים, ובמרכזו אגם כחול בוהק על רקע הדופן האדמדם .לקראת ערב נשוב   55-אשר קוטר כ  קריד,    במכתש הגעשי

 לריקיאוויק. 

 ארוחת ערב ולינה ברייקיאוויק. 

 שמורת ההרים הצבעוניים לנדמנלאוגר  -| שבת   5יום 

איסלנד של  הגבוהים  ההררים  לאזורים  נצא  של היום  הייחודיים  נופיה  בין  לסיורים  נצא  הצבעוניים   ,  ההרים  שמורת 

האזור ידוע כאחד מהאזורים החמים ביותר באיסלנד מבחינה גיאותרמית ופעילות     (Landmannalaugar) .לנדמנלאוגר

  באוטובוס ההיילנד   ניסע.  , פיצוצים וקרחונים שיושבים על לועות געשייםהתפרצויות געשיותעקב  געשית, אזור שעוצב  

"   המיוחד הגעש  הר  אל  הקלהלמרגלות  נגיע  באיסלנד.  הפעילים  הגעש  מהרי  ,אחד  האימתני  היאלפרפוס "    מפל 

Hjálparfoss)   נבקר ל(  Bláhylur)  הילור -בלאובאגם  (,  שנוצר  במכתש  השוכן  מדהים  כחול  כאגם  שנה    1100- פני 

נחשבת לאחד מאתרי השיא באיסלנד בשל הנוף ההררי הליכה בנופי השמורה המרשימה ה נשלב    בהתפרצות געשית.  

 רייקיאוויק. המעוצב במגוון צבעים מרתקים. נמשיך בנסיעה אל הבירה של איסלנד, 

 ארוחת ערב ולינה ברייקיאוויק. 

 הנביעה הגיאותרמית, רייקיאוויק  , רייקהולט,  מפלי רהונפוסאר,  בורגרפיורדור  -| יום א'    6יום 

אל   בדרכנו  צרים  הרים  מעברי  דרך  נעבור  העיר  את  המקיף  הפיורד  את  נחצה  צפונה,  נצא  בורגרפיורדור  הבוקר 

Borgarfjörður)  משם נסע  לחצי האי סנייפלסנס( פיורד בדרום מערב איסלנד המכסה את אדמת החוף בין רייקיאוויק .

(, כפר  איסלנדי זעיר במערב איסלנד, שהיה  (Reykholt  לרייקהולטנמשיך   (Borgarnes), בורגרנס העיר היפה של אל 

אל   נמשיך  ותרבות.  בהיסטוריה  עמוס  הביניים,  ימי  סופרי  מגדולי  אחד  של  ביתו    רהונפוסאר   של   המפליםפעם 

Hraunfossar)מטרים. משם    900- ים מהלבה למרחק של כ( אוסף של אינספור נחלים ומפלים קטנים וגדולים הזורמ

מעיין המים החמים בעל העוצמה והספיקה הגדולים     (Deildartunguhver)  דיילדארטוגופרס   הנביעה הגיאותרמית אל  

מעלות. בסיום    98ליטר לשנייה של מים בטמפרטורה של    180באירופה. קצב הזרימה שלו הוא מהגבוהים בעולם,  

 יאויק. הביקורים נשוב בחזרה לרייק

 ארוחת ערב ולינה ברייקיאוויק. 

 שיט לתצפית לווייתנים, חצי האי רייקיאנס, הר הגעש פאְגרדאלְסִפיאְטְל, בילוי בלגונה הכחולה  -| יום ב'    7יום 

נצא   רייקיאויק,  שם  נרד לנמל העתיק של  לוויתנים.לאחר ארוחת הבוקר  נוכל    לשיט במטרה לראות  עם קצת מזל 

לתצפת על לוויתנים  ונלמד על המינים השונים החיים באזור הפוקדים אותו תודות לריבוי המזון והמים החמים שזרם  

העתיק ביותר באיסלנד    המגדלור  (. נראה את(Reykjanes  האי רייקיאנסהמפרץ מייצר.  בסיום השייט נצא לסיור בחצי  

אסיאתי והצפון אמריקאי. -הנמצא בחיבורם של שני לוחות טקטוניים,האירו  " חצי איגשר שעל שתי יבשות ונסיים ב"

להר הגעש  מדי שנה הלוחות מתרחקים זה מזה כמה סנטימטרים, ביניהם מחבר גשר סימבולי. נחלוף בדרכנו בסמוך  

המרחצאות    -   הבלגונה הכחול. את היום נקנח בבילוי מרגיע  2021שפרץ ב   Fagradalsfjall Volkanoפאְגרדאלְסִפיאְטְל  

ארוחת ערב ולינה    . נטבול במימי הלגונה הנעימים ונוכל ליהנות ממגוון שירותי הספא המוצעים במקום.הגיאותרמיים

 ברייקיאוויק. 



 

 

 רייקיאוויק, תל אביב  -| יום ג'    8יום  

בוקר חופשי עד לשעת ההעברה לשדה התעופה. ומשם בטיסה חזרה ארצה. בזאת בא טיולנו גדוש החוויות לסיומו.  

 לטיול.  9- נחיתה בנתב"ג ביום ה

 


