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יום 1: תל אביב - ריקיאוויק
נמריא בטיסה הישירה של חברת קשרי תעופה לאיסלנד וננחת בשדה 

התעופה הבינלאומי קפלאויק.  מייד לאחר השלמת הליכי הכניסה 
לאיסלנד, נצא לגלות את איסלנד. הימים הארוכים ושפע שעות האור 

מאפשרים לנו למצות את ההנאה. משדה התעופה נצא אל המקום שבו 
הולכות, מתרחקות ונפרדות יבשות אמריקה ואירופה זו מזו, אל עמק 
ט'ינגוואליר. העמק, אותו חוצה נגד עיננו הרכס המרכז אוקיאני, הוא 

גם המקום בו בחרו האיסלנדיים לייסד את האומה הקטנה, אך הנחושה 
שנוסדה. כאן הקימו האיסלנדים הראשונים את  ה”אלתינג”- הפרלמנט 

 הראשון בעולם שהוא למעשה הפרלמנט הראשון בהיסטוריה 
האנושית. נצפה אל העמק רחב הידיים ונלך בתוך קו השבר הגיאולוגי 

לסיור בין אתרי העמק, שם גם החליטו לאמץ את הנצרות כדת האומה.  
נמשיך אל המקום שבו בוקעים המים הרותחים מן האדמה בעוצמה 

רבה, אל מול עיניהם המשתאות של הצופים. תופעת הגייזיר קיבלה את 
שמה הבינלאומי מהגייזיר של איסלנד. מדובר בזרם מים חמים עוצמתי, 

המתפרץ אל האויר ברעם עז. נמתין במתח כדי לנסות לתפוס את 
הצילום הטוב ביותר, כאשר גייזיר "סטרוקור" יתפרץ אל מול עיננו ויצור 

סילון מים של כ-30 מטרים גובה. נסיעה קצרה תוביל אותנו אל מפלי 
הזהב המפורסמים של איסלנד – "מפלי גוטלפוס". נצא להליכה קצרה 

במסלול מוסדר למבקרים, כדי לצפות בצמד מפלי המים העוצמתיים 
מהם עולה רסס שאל מול קרני השמש צובע את הקניון בזהב, ושם 

נספר גם סיפורם של המפלים ומדוע נקראו "מפלי הזהב". 
איסלנד משופעת בבריכות של מים חמים הנוצרות בשל בקיעת מים 

גיאותרמיים עשירים במינרלים, ממעבה האדמה החמה, בטמפרטורות 
של עד מאה מעלות ויותר. אנחנו רוצים ליהנות מהחוויה הזו ועל כן נצא 
אל העיירה פלודיר, בה, בחווה פרטית נבנתה "הלגונה הסודית": בריכות 

מים גיאותרמיים טבעיות שם נוכל להשתכשך ביחד עם המקומיים. 
חוויה זו תהווה סיום נפלא ליומנו הראשון בטיול. 

העברה למלון ברייקיאויק. ארוחת ערב.

יום 2: טרק אל שמורת "לאנדמאנאלאוגר"
 היום ממשיכים לשיא נוסף: בכל שנה, לאחר שסיימו את 

השתתפותם באסיפת העם השנתית, עשו האיסלנדים הקדומים
 את דרכם חזרה אל החוות שלהם בצפון. ימים ארוכים צעדו בנתיבי 

העמקים העולים אל הרמה הגבוה.  דרך ארוכה ומאומצת. שם המתינו 
להם הבריכות הטבעיות שופעות מים חמימים שנובעים כל העת מתוך 

האדמה הטובה, בהם נהנו לטבול ולתת מרגוע לשרירי גופם. הבוקר 
נצא בטרק ייחודי, אל שמורת "לאנדמאנאלאוגר" – הבריכות של אנשי 

האדמה. אל העמק המכתשי, המשובץ בהרי געש ומשקעי ריוליט – 
סלעי פרץ געשיים וצבעוניים מרהיבים. אל לאנדמאנאלאוגר נגיע 

בנסיעה חוויתית במיוחד באוטובוס שטח 4X4 מיוחד, מאובזר בגלגלי 
ענק המאפשרים לו לחצות את הנהרות הגדולים שבדרך.נוף דמוי ירח 
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ילווה אותנו וניזכר בצוות החללית אפולו 11 שהתאמנו באיסלנד טרם 
נחיתתם על הירח. "צעד קטן לאדם" אמר אז ניל ארמסטרונג, כשרגליו 

דרכו על אדמת "ים השלווה" בירח. אולי קיבל את ההשראה מנופי הירח 
באיסלנד. ארוחת ערב.

יום 3: לאורכו של כביש מספר 1
בשלושת הימים הבאים, נעשה דרכנו מזרחה, בטיול שייקח אותנו אל 
נפלאות איסלנד והאתרים המיוחדים ביותר בעומק האי המרהיב, שבו 

בכל יום מחדש נולדת ארץ.
בחודש מאי, עם עליית הטמפרטורות, מתחילה הפשרת השלגים ברמה 

 היבשתית הגבוהה ועל פסגות ההרים שבמרכז 
איסלנד. מי הטורקיז זורמים אל הים תוך שהם חורצים את אדמת 

הבזלת הקשה ומעצבים קניונים מרהיבים. הבוקר נצא מזרחה 
מרייקיאויק אל עבר כביש הטבעת המקיף את האי, "כביש מספר 1". 
מפל "סליילנדפוס" נופל מגובה של 60 מטרים ממרומי מישור "ערוץ 
האישה הטרולית" שופע מים ושוצף. במפל סליילנדפוס יצרו המים 
חלל בסלע המאפשר לנו ללכת מאחוריו ולקבל זווית ראיה וצילום 

יוצאת דופן. לאחר שנתפעל משפע המים הזורמים בו, נמשיך אל מפל 
"סקוגפוס" היוצר בריכת השתקפות מרהיבה בתחתיתו. נטפס אל מרומי 
המצוק במדרגות שיובילו אותנו אל רום המפל וננסה ללכת מעט בשביל 
אשר לשפת הקניון. תוכוני הים המרהיבים והשובבים, הפאפינים, בחרו 

באיסלנד למקום בו יקימו את הדור הבא. מדי שנה בוקעים מהביצים, 
אלפי גוזלי תוכוני ים מרהיבים ושובבים בקינים אליו שבים הוריהם 
משך כל חייהם. איסלנד היא המקום החשוב והנגיש ביותר בעולם 

ולצפות בתוכוני הים האטלנטים הצבעוניים, מקננים במצוקי הבזלת המ
זדקרים בחדות מתוך הים. אלפי פרטים של תוכוני ים חוזרים מדי קיץ 

ממקומותיהם הסודיים באוקיאנוס, אל הקינים שלהם במצוקי איסלנד, 
להקים את הדור הבא. ננסה לראות אותם  על שלל צבעיהם ומבנה 

גופם המשונה, בצוקי "דירהוליי", חור המנעול באיסלנדית. משם נמשיך 
 אל החוף עם החול השחור של ריינספיארה. בחוף השחור 

 נתפעל מחלוקי ים עשויים בזלת שחורה מעוגלים ונעימים מגע, 
המשמשים  בתחום הריפוי בשל האנרגיה שאצורה בהם. נטפס אל קיר 
המשושים שבחוף לפני שנמשיך להפסקה בעיירת הנופש האיסלנדית 

ויק, הבנויה למרגלות "קרחון מירדאל".

ניסע אל מלוננו באזור. ארוחת ערב.

יום 4: לגונת קרחונים והמפל השחור
האי איסלנד קטן, רק כ-100 אלף קמ"ר גודלו, אך מזמן לנו תצפיות 
בתופעות טבע ייחודיות שלא נראות גם במדינות גדולות הרבה יותר 

ממנו. קרחון "ואטנהיוקול" הוא הקרחון הגדול ביותר באירופה ומכסה 
חלק גדול מן האי איסלנד. הקרחון "עוטף" פסגות ולועות הרי געש 
 שמדי פעם מתפרצים בעוז. קרחון ואטנהיוקול שולח שלוחות אל 



המתיישבים הראשונים שהגיעו בספינות ויקינגיות מנורבגיה וראו את 
הקיטור העולה מן האדמה. נחלוף בדרכנו על פני פיורד הליוויתנים, 

שכשמו כן הוא, שימש שנים רבות כמרכז צייד ליוויתנים שהגיעו ללדת 
את צאצאיהם במים החמימים של מפרצי האי. נקדיש זמן גם לביקור 

בצמד המפלים המכונים "מפלי האחים". נספר את סיפורם של זוג 
האחים על שמם נקראים המפלים על תוואי ערוץ נהר HVITA, אחד 
מהם בוקע מתוך סלעי הבזלת שנוצרו מלבה שהתקררה. נראה את 
העיירה הציורית בורגארנס, שער הכניסה אל חצי האי סנייפלסנס. 

בסיום היום נחזור אל בית המלון ברייקיאויק. ארוחת ערב.

יום 7: רייקיאוויק
את סיום שבוע הטיול המיוחד שלנו, נקדיש להיכרות עם רייקיאוויק - 

 עיר הבירה של האי הקטן ובו 350 אלף תושבים בלבד. הסאגות 
 האיסלנדיות מספרות שההתיישבות בעיר החלה כבר במאה ה-9 

לספירה, כאשר אינגולפר אראנסון הגיע אל המפרץ, ראה את ענני 
הקיטור המיתמרים מאדמתה וכינה אותה – רייקיאוויק – "מפרץ 

העשן". במקום הזה בחר אראנסון להקים את החווה שלו שהלכה וגדלה 
עד שהפכה לעיר הבירה של מדינת-האי המקסימה הזו. ניסע אל מרכז 

 העיר הציורית ונצפה בבית האופרה והנמל הישן, בית הפרלמנט 
האיסלנדי, כנסיית "האלגרימסקירקה" המיוחדת שחזיתה עוצבה 

בהשראת מפלי המשושים של איסלנד. נמשיך אל בית העירייה הבנוי 
לשפת אגם ובו אלפי עופות מים שחזרו מארצות החום להקים את 

הדור הבא, בטרם ימריאו ויעופפו שוב אל הדרום בסתיו. ביום זה נשלב 
 הפלגה במפרץ רייקיאוויק בניסיון לצפות בלוויתני גבנון ואולי אף 

לוויתני אורקות.  
סיור מקצועי:  ביקור במנהרה שנחפרה מתחת לפיורד הלוויתנים- 

Hvalfjörður Tunnel
בתום הסיור נחזור אל בית המלון. ארוחת ערב

יום 8: גבעת PERLAN – תל אביב
גם השעות האחרונות באיסלנד מזמנות לנו שיא והתרגשות. ניסע אל 
מרומי גבעת PERLAN – "הפנינה"- הביקור יהווה סיכום מצוין לשפע 

 החוויות מהן נהנינו והתרגשנו בשבוע הטיול שלנו באיסלנד. נעלה 
למרפסת התצפית 360 מעלות, ממנה נוכל לצפות למרחקים על כל 

סביבות העיר רייקיאוויק ואף נוכל לסכם את הטיול המופלא שלנו עם 
כוס שוקו חם. 

:סיור מקצועי  ביקור בכנסיה המיוחדת המדמה את קירות המשוו
שים של המפלים ובנויה מאבני בזלת.

 בתום הביקור נצא בנסיעה אל שדה התעופה 
בקפלאויק ממנו נמריא בטיסה ישירה חזרה הביתה לישראל.

פה גם מסתיים הטיול שלנו באי "בו נולדת ארץ בכל יום 
מחדש"... תם ונשלם!
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 העמקים הגדולים המשתפלים אל הים ובכל עמק כזה, לשונות 
קרחוניות הגולשות לאיטן אל הים. בהגיען אל המישור, מתנפץ הקרחון 

בקול גדול אל מימי הלגונה שיצר ובה צפים שברי קרחונים עצומים. 
 בלגונה משייטים ושוחים בהנאה רבה עופות מים וכלבי ים שמגיעים 

 בעקבות שפע הדגים. ביום זה נשלב נסיעה ברכב אמפיבי המסוגל 
 לנסוע מן היבשה אל תוך מימי הלגונה. זהו ללא ספק אחד משיאי 

הביקור המייחדים את הטיול של "קשרי תעופה" לאיסלנד. עוד נשלב 
ביקור במפל השחור "סברטיפוס" המצוי בלב שמורת טבע ובה מרכז 
מבקרים מרשים. נספר את סיפור המפל השחור, שמקיר המשושים 

שלו שאבו אדריכלים השראה לעיצוב מבני ציבור באיסלנד.
סיור מקצועי: לגונת הקרחונים בה נלמד איך התגברו האיסלנדים 

על מעבר מיבשה למים בעזרת רכבים אמפיביים.
בתום היום הנפלא, ניסע אל מלוננו ואל ארוחת ערב. 

יום 5: חצי האי רייקיאנס
הבוקר פנינו אל חצי האי רייקיאנס וסביבתו, שמהווה שער הכניסה 

אל מדינת האי המיוחדת בה אנו מבקרים. ברייקניאנס מרוכזות על פני 
שטח לא גדול, חלקן המשמעותי של תופעות הטבע הייחודיות לאיסלנד 

ובו ניכרת העוצמה הגיאותרמית של האי. ניתן להבחין באדי הקיטור 
העולים מן האדמה. אדי הקיטור הינם חלק מתופעה רחבה יותר של 

חימום מים תת קרקעיים על ידי 'נקודה חמה' HOT SPOT -  תאי מגמה 
לוהטים באלפי מעלות בבטן כדור הארץ. נגיע אל הר הגעש הכבוי קריד 

ונטייל בשביל המקיף את אגם הלוע עם מי הטורקיז שנוצר בפסגתו 
הקטומה. מקריד נמשיך אל העיירה קבראגרדי, הממוקמת בלב אגן 

גיאותרמי ענק ומתנהלת ב"שגרת חיים גיאותרמית". מה זה אומר? נלמד 
כאשר נבקר בה. עוד נראה את הנחל הזורם דרכה ובסביבתה, ובו מים 

חמים המעלים קיטור. נחזה במראה "הנהר החם" ונמשיך לסיור בעיירה 
שבה למדו המקומיים לנצל את אנרגיית הקיטור העולה מתוך האדמה 

לצרכי גידול פרחים בחממות ואף בישול במטבחים. את היום נסיים 
בעיירה האפניר בה הקימו המקומיים את "הגשר בין היבשות" לציון 

מפגש הלוחות הטקטוניים של אירופה ואמריקה. בתום הטיול ניסע אל 
בית המלון שלנו בעיר הבירה רייקיאויק. ארוחת ערב. 

יום 6: מערב איסלנד
את יום הטיול ה-6 נקדיש להיכרות עם מערב איסלנד. לאחר ארוחת 

הבוקר נצא בנסיעה על כביש מספר 1 לכיוון צפון, לאורך קו החוף 
המערבי העולה מריקיאויק לכיוון העיירה "רייקיאהולט" שבאזורה מעיין 

המים החמים עם הספיקה הגדולה ביותר באירופה.  לחלקה המערבי 
של איסלנד, נודעה חשיבות רבה בהתפתחות האנושית של איסלנד 

ובמלחמת העולם השניה, שם הקימו האמריקאים את בסיסי חיל הים 
שלהם בניסיון לעקוב אחר ספינות המלחמה הגרמניות ששייטו אל תוך 

האוקיאנוס האטלנטי. זהו גם המרחב בו החל יישוב איסלנד על ידי 



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

תאריכי הטיול והמדריך: 
19-26/7/22. מדריך: אבי שעיה

חברת תעופה: 
שכר ישראלי , "ישראייר". בטיסה ישירה

פרטי הטיסות:
6H233  TLV 08:10  REK 12:40
6H234  REK 13:40  TLV 23:35

בתי המלון שלנו: 
בעיר הבירה, ריקיאוויק )סך הכל 5 לילות(:

GRAND HOTEL REYKJAVIK
בדרום )2 לילות(:

FOSSHOTEL NUPAR/HOTEL KRIA או דומה
- המחיר ויציאת הטיול מותנה במינימום 32 משתתפים.

המחיר כולל:
טיסות הלוך ושוב ישירות	 
בית מלון דרגה ראשונה ו/או דרגת תיירות טובה	 
סיורים וביקורים כולל דמי כניסה כמפורט בתוכנית	 
אוטובוס תיירים נוח וממוזג לביצוע תכנית הטיול	 
כלכלה: ארוחת בוקר וערב. )ערב במלון או במסעדות(	 
אוטובוס שטח 4X4 ביום מספר 2	 
תשר לנותני שירותים בחו"ל 	 
מדריכ/ה בכיר/ה ומנוסה מצוות "קשרי תעופה"	 

המחיר אינו כולל:
ביטוח נוסעים והוצאות בעלות אופי אישי	 
תשר למדריך הישראלי )מקובל 5€ ליום(	 
סבלות	 
מס עירוני- באם יידרש ישולם ישירות ע"י הנוסעים למלון	 
בדיקת PCR לקראת טיסת חזרה לארץ.	 
כל מה שאינו מופיע תחת הסעיף "המחיר כולל".	 

התשלום יתבצע כדלקמן:
 בעת ההרשמה ניתן יהיה לשלם עד 8 תשלומים ללא ריבית.

דמי ביטול לפני היציאה: 
עד 45 יום: 100 אירו	 
מ-45 יום  עד 30 יום: 250 אירו	 
מ-29 יום עד 7 ימים: 650 אירו	 
משבעה ימים ומטה - דמי ביטול מלאים	 

כללי:
מחיר הטיסה כולל תוספת דלק ומסי נמל נכון ל-1.3.22.	 
ייתכנו שינויים בשעות ומובילי הטיסות ומותנה באישורי רשות 	 

שדות התעופה.
רשימת המלונות הסופית תסופק לפני מועד היציאה. 	 
והעברות ונסיעות באוטובוס הקבוצה שמעבר לתוכנית הטיול ומע	 

בר לשעות נהיגת נהג כרוכה בתשלום נוסף וזאת במסגרת שמירת 
שעות  עבודת נהג.

בימים בהם מתקיימים שיוטים )נהר / ים / איים( השיוטים יתקיימו 	 
רק בתנאי מזג אוויר המאפשרים קיום השייט וזאת בהתאם \

להחלטת מפעילי השייט המקומי בכל אתר.
המחיר בשקלים ישולם לפי שער החליפין הגבוה ביום התשלום.	 
מומלץ לבדוק את סוג הביטוח הנדרש בהתאם למסלול.	 
המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר הימים 	 

או הביקורים. ייתכנו שינויים בסדר הלינותוהביקורים.
התמונות להמחשה בלבד.	 
כפוף לתנאי "דרך החופש" מבית "קשרי תעופה"	 
ט.ל.ח.	 

חשוב!
מסלול הטיול וכניסות לאתרים, אירועים, אטרקציות וכו', עלולים 	 

להשתנות / להתבטל בהתאם להנחיית הרשויות הרלוונטיות עקב 
מגבלות הקורונה. 

ישנם אתרים בהם נדרשים המבקרים להציג תעודה חיסון קורונה/	 
החלמה מקורונה. יש להצטייד בתעודה זו.

באחריות הנוסע להציג בפני הרשויות בנתב"ג אישור בדיקת קורונה 	 
שלילית כנדרש. נוסע שלא יציג אישור נדרש ו/או יימצא חיובי 

לנגיף לא יורשה לטוס. דמי הביטול יחולו על הנוסע.
יש להתעדכן באתר משרד הבריאות בהנחיות לטסים לחו"ל. מידע 	 
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