סיור מקצועי-הנדסי לשכת
המהנדסים והאדריכלים

 7לילות –  8ימי טיול
יציאה24.6.2020 :
תאריך
לשכת
מחיר חבר

המהנדסים והאדריכלים
$1,679
לאחר קיזוז  600כוכבים
$1,679
מחיר חבר לשכת
המהנדסים והאדריכלים

לאחר קיזוז  600כוכבים

$1,754

$1,829
תוספת לאדם בחדר ליחיד$ 395 :
$1,829
מחיר חבר מועדון שחר

לאחר קיזוז $ 75
זוג(מלא)
מחיר בן

מחיר בן זוג(מלא)

תוספת לאדם בחדר ליחיד$ 395 :

מחיר חבר מועדון שחר
לאחר קיזוז $ 75

$1,754

לפרטים והרשמה לשכת המהנדסים והאדריכלים
אושרית יפרח ‰ OSHRIT@AEAI.ORG.IL :טל ‰ 03-5205821 :פקס03-5272496 :

סיור מקצועי-הנדסי לשכת
המהנדסים והאדריכלים
 7לילות –  8ימי טיול
תאריך יציאה24.6.2020 :
מחיר חבר לשכת
המהנדסים והאדריכלים
לאחר קיזוז  600כוכבים

מחיר חבר מועדון שחר
לאחר קיזוז $ 75

מחיר בן זוג(מלא)

תוספת לאדם בחדר ליחיד$ 395 :

$1,679
$1,754
$1,829

לפרטים והרשמה לשכת המהנדסים והאדריכלים
אושרית יפרח ‰ OSHRIT@AEAI.ORG.IL :טל ‰ 03-5205821 :פקס03-5272496 :

יום  .1תל אביב ,אוסלו
נטוס לאוסלו ,בירת נורבגיה .לאחר הנחיתה נסע אל מלוננו.
יום  .2אוסלו ,ביקור מקצועי בתחום התחבורה
נצא לסיור במרכז העיר היפה .נראה את מצודת אקרסהוס מהמאה
ה ,13-בית העירייה הבנוי בסגנון מודרני ומצופה כולו בלבנים אדומות,
נערוך סיור ארכיטקטוני אדריכלי בבית האופרה החדש ובסביבתו ובאזור
הארמון המלכותי .בהמשך ,נבקר בפארק פרוגנר בו ניצבים פסלי ויגלאנד
המתארים את מסלול חייו של האדם .ניסע לחצי האי ביגדוי .נצא לביקור
במוזיאון קונטיקי ובמוזיאון ספינת הקוטב פראם ,ספינת העץ החזקה
ביותר שנבנתה מעולם .נעלה על סיפונה והתרשם מתנאי החיים של אנשיה
וכלביה .נמשיך לאתר הולמנקולן  -המוקדש למסורת הסקי השכיחה
במדינות קרות כמו נורבגיה  -מקפצת סקי ענקית ,אשר נבנתה לראשונה
ב 1892-ומאז הפכה לזירה אטרקטיבית לתחרויות רבות .נבקר באחד
מהפרויקטים הגדולים בתחום התחבורה הציבורית של נורבגיה .מנהרה
באורך של  20ק"מ .כולל רכבות.
יום  .3לילהאמר ,דומבס
ניסע צפונה אל אגם מיוסה הגדול ביותר בנורבגיה בדרך קסומה של עיירות
וכפרים ,עד ללילהאמר ,השוכנת לחופו של האגם ועל אחת מהדרכים
החשובות לצפון המדינה ,בה נערכה אולימפיאדת החורף  .1994נראה את
מקפצת הסקי המפורסמת בעולם .נמשיך לביקור במייהואגן  -המוזיאון
הפתוח ,בו מוצגים מבנים עתיקים ואלפי פריטי אומנות ומלאכת יד
טיפוסיים ,מהעבר הרחוק והקרוב .נמשיך דרך העיירות אוטה ודומבס ללינה
באזור הפיורדים.

יום  .5אלסונד ,הרכבל סטרנדה ,שיט בגיירנגרפיורד" ,דרך הנשרים" ,אזור
הפיורדים
לאחר ארוחת בוקר ניסע לסטרנדה .נעלה על הרכבל סטרנדה ונראה נופים
עוצרי נשימה ב 360 -מעלות מעל סטורפיורדן ,הכניסה של הגיירנגרפיורד,
אחד מהפיורדים הציוריים ביותר .נעפיל לגובה של  1067מ' ונראה את
הפסגות המרהיבות של האלפים סאנמור .משם נשוט בגיירנגרפיורד ובדרך
נצפה ביופיו המרהיב של הטבע  -מפלי מים הנשפכים לפיורד "שבע
האחיות" ו"מפלי ההינומה" .נסע ב"דרך הנשרים" ,נערוך טיול רגלי בתוך
נוף מעורר השראה למפל סטורסטרפוסן (מותנה בזמן ומזג האוויר) ונסע
לנקודת התצפית של פסגת צוק פלידאלשובט (מותנה בזמן ומזג האוויר).
לינה באזור הפיורדים.
יום  .6קרחון בריקסדאל ,אזור הפיורדים
ניסע אל העיירה אולדן ומשם לקרחון בריקסדאל ,שלוחה של הקרחון
הגדול בנורבגיה יוסטדאל .קרחון בריקסדל על צבעו הלבן-תכלת ,הוא אחד
המראות היפהפיים בסקנדינביה – שדה קרח המכונה "כיפת קרח" .את
חלקה האחרון של הדרך לקרחון ,נבצע ברגל ובדרכנו נצפה בשדות פרחי בר,
מפל מרהיב ושוצף .נמשיך דרך נופים עוצרי נשימה ללינה באזור הפיורדים.

יום  .7תחנת כוח באורלנד ,מצפה סטגסטיין ,פלאם ,ברגן
נחצה את סוגנפיורד במעבורת .מאזור לרדל נפרש נוף דרמטי ועוצר נשימה
לכיוון אזור הפיורד אורלנד .נבקר בתחנת הכוח באורלנד (הידרואלקטרי) שם
נלמד על תעשיית החשמל המופקת ממים .ונראה איך הטבע והטכנולוגיה
יכולות לפעול יחדיו .נטפס לכיוון המצפה סטגסטיין ,בדרך צרה ומתפתלת.
נעצור בנקודת התצפית המפורסמת והמרהיבה – גשר התלוי באוויר בגובה
של  650מ' מעל הפיורד ,שבקצהו קיר זכוכית ,המאפשר למבקרים להרגיש
יום " .4דרך הטרולים" ,אלסונד
שהם תלויים באוויר ,בתוך הנוף המופלא! נמשיך לפלאם ,העיר המוקפת
יום טיול בנופים מרהיבים יוביל אותנו לכיוון אנדלסנס .נעפיל ב"דרך בהרים תלולים ,מפלים שוצפים ועמקים צרים .ניסע דרומה לעבר מפל
הטרולים" המרהיבה בפיתוליה הצרים והתלולים ונחשבת לדרך העקלתונית טווינד ודרך העיירה ווס .נראה את מפל שטיינדאלפוסן ונמשיך מערבה דרך
היפה בעולם .נעצור לתצפית על צוק טיפוס וצניחה חופשית -טרולווגן  -כביש המנהרות לעיר ברגן ,בירת הפיורדים ואחת הערים היפות באירופה.
הקיר האנכי הגבוה באירופה  1100 -מ' ,פי  3מגובהו של מגדל אייפל .משם
ניסע עד לאלסונד ,עיר ה"ארט נובו" ,לביקור בעיירת חוף קטנה ומקסימה .יום  .8ברגן ,תל אביב
לינה באזור.
נטייל ברחובות ברגן ,המוקפת במפרצים ובפיורדים ,מאתרי התיירות
הפופולאריים בנורבגיה אשר מהווה את המרכז האורבני השני בגודלו
במדינה .נבקר במרכז העתיק של העיר אשר נמצא באזור הנמל והוכרז
כאתר מורשת עולמית ע"י אונסק"ו .נראה את מגדל רוזנקרנץ המפורסם
שנבנה במאה ה ,16-נסייר בשוק הדגים התוסס ,במרכז העיר הססגונית,
ובאזור הגשרים של ברגן .ניסע לנמל התעופה של ברגן ממנו נטוס ארצה.
חשוב! המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיון הנסיעה או סדר הימים ,ייתכנו שינויים בסדרי הביקורים כולל הסיורים
המקצועיים ,התוכנית עשויה להיות מושפעת ממזג האוויר ושינויים עשויים להיות.
המחיר כולל:
טיסות ישירות של חברת ישראייר לפי המסלול
מיסי נמל ודלק
סיורים וביקורים כמפורט בתכנית
בתי מלון מדרגה ראשונה ודרגת תיירות טובה בחדרים זוגיים
ארוחות בוקר סקנדינביות מלאות מידי יום ובנוסף שתי ארוחות ערב
אוטובוס ממוזג ונוח לביצוע תכנית הטיול
תשר (טיפים) לנותני השירותים בחו"ל ,למעט דמי סבלות.
מלווה קבוצה מצוות נתור.
המחיר אינו כולל:
תשר למלווה הקבוצה.
ביטוח בריאות ומטען
כל מה שאינו מופיע במחיר כולל

דמי ביטול:
עד  30ימי עסקים מלאים לפני הטיסה (לא כולל שישי שבת ו/או ערב חג)
דמי ביטול בסך  50דולר לאדם.
מ  29ימי עסקים ועד  14ימי עסקים – דמי ביטול בסך  850דולר לאדם
פחות מ  14ימי עסקים ועד בכלל – דמי ביטול מלאים.

הערות :יתכנו שינויים בסדר הביקורים בתקופת ירידים ,כנסים ,תערוכות ופסטיבלים תיתכן לינה מחוץ לערים הראשיות.
ראה תנאי השתתפות ,מידע כללי וסעיף דמי ביטול בסוף החוברת ובאתר האינטרנט .טרם בוצעו הזמנות כלשהן לשירותים השונים.
הצעתנו מבוססת על קבוצה של מינימום  30נוסעים.

לפרטים והרשמה לשכת המהנדסים והאדריכלים
אושרית יפרח ‰ OSHRIT@AEAI.ORG.IL :טל ‰ 03-5205821 :פקס03-5272496 :

