מסע צלמים לאיסלנד
מסע קסום לארץ הקרח והאש

איסלנד ידועה כארץ של תופעות טבע

למי מיועד המסע:

ייחודיות" -ארץ הקרח והאש"  -אי

צלמים בעלי שליטה ברזי הצילום הבסיסיים,

שחווית הטיול לצלמים בו היא ייחודית.

המחפשים יציאה משגרת היום יום לחוויה

שילוב של תופעות טבע ונופי בראשית

צילומית שונה.

באווירה קסומה ורגועה .כוחות הטבע

משך המסע 9 :ימים
 8-16ספטמבר 2019

שמעצבים את כדור הארץ עדיין לא סיימו

תאריכים:

את מלאכתם על האי .הרי געש פעילים,

דרישות קדם:

קרחונים ,מפלי מים עוצמתיים ותימרות

בעלות על מצלמת  SLRאו דמוי SLR

קיטור של גייזרים ואדמה מבעבעת ,כולם

שליטה ביסודות הצילום .שליטה ידנית

משנים ללא הרף את פני השטח בשילוב

במצלמת רפלקס.

מרתק של ניגודי צבעים ,טמפרטורות,

עלות 3900 :אירו לאדם בחדר זוגי

קרח ואש.

תוספת  580אירו לחדר לבד
*יתכנו שינויים במסלול

פירוט המסלול לפי ימים:
יום  .1נחיתה באיסלנד  -פארק ת'ינגווטליר

יום  .2הרים צבעוניים בלנדמנלאוגר  -עמק

,גייזר  -מכתש קריד  -מפל גולפוס.

האש אלדג'ה ודרך גב ההר.

בהתאם ללוח הטיסות נטוס בטיסה לא

היום ניסע למרכז האי לכיוון שמורת ההרים

ישירה לאיסלנד .לאחר התארגנות וקבלת

לנדמנלאוגר ( ,)Landmannalaugarשמורה זו

הג'יפים נצא לדרך .בבוקר נצא מרייקיאוויק

מיוחדת במינה ומשלבת כמה תופעות

למסלול "מעגל הזהב" ,מסלול הטיול

מיוחדות במינן כמו עמק גיאותרמי עם מעיין

המפורסם באיסלנד .התחנה הראשונה היא

חם נפלא לרחצה וסביבו שרשרת הרי

הפארק הלאומי ת'ינגווטליר ( .)Þingvellirזהו

ריאוליט צבעוניים בגוונים שונים עם כתמי

המקום בו ניתן "ללכת בין יבשות" .הפארק

שלג על פסגותיהם .מלנדמנלאוגר הדרך

הוכרז ע"י אונסק"ו כאתר מורשת עולמית

חוצה מספר נחלים וממשיכה בגב ההר

בשנת  .2004המסלול ממשיך לאורך שפת

( )Fjallabakדרומה לכיוון "בקע האש"

אגם תינגוואטלאוואטן ( )Þingvallavatnללוע

( .)Eldgjáעמק מרשים באורך  30ק"מ

המכתש הוולקני קריד ( )Keriðמכתש געשי

שחוצה את הקרקע בקו ישר .לדעת רבים,

צעיר עם אגם בראשו .נמשיך נבקר במפל

דרך המובילה מלנדמנלאוגר דרומה לכביש

היפה פאקסי  Faxá-משם לגייזר "סטרוקור"

הראשי היא היפה ביותר באיסלנד .נלון

המתפרץ כל  10דקות סילון אדיר לשמים.

באזור סלפוס\הלה.

במרחק קצר למפל המלכותי גולפוס
(" )Gullfossמפל הזהב" אחד המפלים
הגדולים והמרהיבים של איסלנד .נלון באזור
הר הקלה.

יום  .3טיולי הליכה בפארק סקאפטאפל –
קרחונים צפים בלגונה הקרחונית
היום הזה יוקדש לאזור הנמצא דרומית
לקרחון ואטנאיוקול ( ,)Vatnajökullהקרחון
הגדול באירופה .הקרחון המכסה כמה מהרי
הגעש הגדולים באיסלנד אחראי הראשי
לעיצוב פני השטח באזור זה של האי .סמוך
לשוליו המערביים של הקרחון נמצא פארק
סקאפטפל ( .)Skaftafellבפארק יש מספר
מפלי מים מרהיבים .נבקר במפל סוורטיפוס
( )Svartifossהמשובץ משושי בזלת שחורים
שהוא אחד מאתרי החובה בפארק .בהמשך
כביש הטבעת מזרחה נמצאת הלגונה
הקרחונית

יום  .4מפל סקוגפוס – שמורת דירהוליי
בבוקר נמשיך לאורך החוף הדרומי בעל
הנופים המרשימים .זהו אזור הנשלט ע"י
שני קרחונים ומעוטר במפלים מים גדולים
וחופי לבה שחורים שנוצרו משטיפונות פתע
של התפרצויות פתאומיות תחת הקרחונים.
נבקר במפל סלייאלנדפוס ()Seljalandsfoss
ובמפל המרשים סקוגפוס ()Skógafoss
שהוא אחד המפלים המרשימים באיסלנד
שנופל מגובה של  60מטר ! נמשיך לנקודה
הדרומית באיסלנד ,צוק דירהוליי שהוא קשת
טבעית של סלע שהתעצבה במשך שנים
על ידי כתישה בלתי נלאית של הרוחות
והמים .נלון באזור סביבות קלוסטר.

יום  .5קניון פיידרגליופור
קניון פיידרגליופור )(Fjadrargljufur
המדהים ביופיו  ,וכמובן הגעה כולל שיט
בלגונת הקרחונים המדהימה )(Jökulsárlón
שם נצלם את הקרחונים השטים במימי
הלגונה כשהם חושפים שכבות משם נדלג אל
שפת הים ,אל חוף היהלומים ,לשם מגיעים
הקרחונים ונשטפים מהאוקינוס בחזרה לחוף
מראה בלתי נשכח.

יום  .6מהאזור הדרומי לכיוון סנייפלסנס
נתחיל את נסיעתנו לכיוון צפון מערב  ,נעצור
שוב במידה והזמן יאפשר לצילום זריחה
במפל סליילנדספוס ונבקר
במפל גליופרבוי . (Gljufrabui).לסיום נראה
את הר ) (Kirkjufellהמרשים..לינה בחצי האי
סנייפלסנס.
.

יום  .7חצי האי סנייפלסנס
את היום נקדיש לחצי האי .Snaefellsnes
חבל ארץ זה משלב נופים של פיורדים
יפיפיים ,מצוקי בזלת הנישאים מעל לים,
חופים מעוטרים בחלוקי נחל שחורים ואתרי
קינון של מגוון ציפורים .אחד הלוקיישנים
המעניינים לצילום באזור הוא הר הכנסייה-
 Kirkjufellוהמפלים שלצידו .לינה בחצי האי
סנייפלסנס.

יום  .8רייקיאוויק
את כל היום האחרון נקדיש לביקור בעיר
הבירה רייקיאוויק.

יום  -13.10.18 :9נחיתה בתל אביב
לפי זמני הטיסה שלנו חזרה נמשיך את מסע
שלנו לעבר קאפלוויק ואזור הגייזרים של
הלגונה הכחולה נמשיך אל שדה התעופה,
שם נחזיר את הרכבים ונטוס הביתה
לישראל.

חשוב!
בשל מאפייני מזג האוויר הייחודיים לאיסלנד ייתכנו שינויים במסלול וזאת בעיקר
מתוך כוונה לשמור על– כללי בטיחות.
כמו כן ,המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או
סדר הימים .ייתכנו שינויים בסדרי הימים ,הלינות והביקורים בהתאם לזמינות בתי
המלון.
בתי המלון הינם בד"כ בסגנון כפרי ,קטנים יחסית ,פשוטים אך נקיים מאוד !ברוב
המלונות אין צורך במעלית כיוון שיש קומה אחת או שתיים בלבד .כמו כן אין
שירותי סבלות .יש לקחת זאת בחשבון כחלק מתנאי המקום.
בתי המלון הם מן הטובים הזמינים) בד"כ תואמים  3כוכבים (בכל מקום ובכל
מקרה כוללים שירותים צמודים.

מידע כללי :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

הטיול מתבצע בג'יפים מרווחים ונוחים.
נהיגה עצמית של המטיילים ,הנהיגה לבעלי רישיון בתוקף.
המטיילים מחולקים לצוותים של  4בג'יפ  ,כך שמי שמעוניין יכול לנהוג
בכפוף לחוזה השכרה.
חוקי הנהיגה הם כפי שקיימים במדינת היעד וחובה להקפיד על תרבות
נהיגה.
צוות מדריכים מקצועי בהתאם לסוג הפעילות (הובלה ,חילוץ ,שטח ,ועוד)
בריאות וחיסונים – מומלץ לקבל ייעוץ בנוגע למצב הבריאותי מרופא
מומחה למחלות במדינות היעד כחודש לפני הטיול.
חובה להצטייד בכרטיס אשראי בינלאומי.
מסלול הטיול  :ייתכנו שינויים לאורך המסלול וזאת בכפוף ללו"ז ,להוראות
השלטונות ,השפעה של מזג אוויר ,תקלה ברכב או משיקול דעת של
המדריך בשטח.
מזג אוויר תמיד יכול להשתנות לכן חשוב להצטייד בהתאם ומומלץ
בשיטת הבצל ,להתקלף בעדינות.

מחיר החבילה כולל:
•
•
•
•

•
•

•
•
•

טיסות בינלאומיות לאיסלנד דרך אירופה וחזרה.
 10לילות לינה בבתי המלון מדרגת תיירות טובה או חוות – עם שירותים
ומקלחת צמודים.
כלכלה :ארוחות בוקר וארוחות ערב.
תחבורה :השכרת ג'יפ מקטגוריית  )TOYOTA LANDCRUISER( Iאו רכבים
מקבילים ברמתם בקטגוריה זו על פי הגדרות ספק הרכב באיסלנד – אין
ביכולתנו להתחייב על סוג רכב נתון אלא על קטגוריה כמקובל בכל
חברות ההשכרה בעולם.

ביטוח מורחב SCDW
הוצאות דלק.
כניסה ,ביקורים וסיורים באתרים) הכוללים דמי כניסה (כמפורט
בתכנית הטיול כולל שייט ברכב אמפיבי בלגונת הקרחונים
מדריך צילום מדריך מנוסה ומקצועי מומחה לאיסלנד.
טיפים לנותני השירותים השונים באיסלנד

מחיר החבילה אינו כולל:
•
•
•
•
•
•
•
•

הפרשים על מחיר הטיסה – במקרה ואלו יצוצו בין תאריך הגשת
הצעה זאת לבין ליום הכרטוס
 580אירו תוספת לאדם בחדר לבד.
ביטוח בריאות ומטען.
סבלות בבתי המלון – שממילא לא קיימת ברובם באופן סדיר.
הוצאות בעלות אופי אישי כגון :משקאות בארוחות ,טלפונים וכד'.
כל שרות שאינו מוזכר תחת הסעיף "מחיר החבילה כולל".
הארה  -יש באיסלנד דיון לגבי התחלת גביית דמי כניסה לשמורות
הטבע .אם אכן יושת תשלום כזה ישולם עלותו ע"י הנוסע.
ג'יפ לפחות מ 4-נוסעים בתוספת תשלום.

ג'יפים  /נהגים :
•
•
•
•
•
•
•

השכרת הרכב נעשית ישירות בין חברת השכרת הרכב לבין הנהגים.
הנהג יחתום על טופס השכרת ג'יפ כנהוג בהשכרה פרטית וימסור את
פרטי הדרכון ורישיון נהיגה.
כל חיוב/תביעה בגין נזק הנגרם לרכב בזדון ,הוא באחריות השוכרים
בלבד.
על הנהגים לחתום על הצהרתו בגין אחריות אישית על הרכב ודאגתו
לשמור על הרכב במהלך הנסיעה כרכבו הפרטי.
מקרה של תביעה בגין נזק לרכב תהיה באחריות השוכרים בלבד.
כל חיוב בגין נזק לרכב שכור כל שהוא שתחויב בכרטיס האשראי של
השוכר היא על אחריותו בלבד.
הנהיגה בג'יפ מותנית בכך שגילו של הנהג מעל  23וברשותו רישיון נהיגה
 3שנים לפחות.

הרשמה ותשלום:
דמי רישום בסך  250אירו (לא יוחזרו) והיתרה עד  30ימים לפני מועד הטיול
בתשלום במזומן/העברה בנקאית ,צמודים לדולר,התשלום בשקלים על פי שער
העברות גבוה ביום החיוב.
תשלום שקלי יומר ליורו לפי שער העברות והמחאות גבוה – בנק לאומי (ולא לפי
שער מזומנים או יציג) .בכפוף לשער המטבע הקורונה האיסלנדית.
תנאי ביטול
ביטול עד  100ימי עסקים לפני מועד היציאה 250 :אירו  +הוצאות ביטול טיסה
(יפורסם לאחר ביצוע הזמנה בפועל).
מ 100-ימי עסקים ועד  61יומי עסקים לפני מועד היציאה 500 :אירו  +הוצאות
ביטול טיסה (יפורסם לאחר ביצוע הזמנה בפועל).
מ 60-יומי עסקים ועד  30ימי עסקים לפני מועד היציאה 1000 :אירו  +הוצאות
ביטול טיסה (יפורסם לאחר ביצוע הזמנה בפועל).
החל מ 29 -ימי עסקים ועד מועד היציאה 100% :דמי ביטול (טיסות וסידורי
קרקע).
עליה/ירידה בשערי המטבעות המקומיים לעומת היורו וכן שינוי היחס בין
המטבעות השונים מעל  1%מיון מתן הגשת הצעה זו ועד לתשלום בפועל
יחולו/יוחזרו על/אל הנוסע!

הערות:
המסלול עלול להשתנות ע"פ הוראות השלטונות ,מזג האוויר ,תנאי השטח ו/או
תקלות במהלך טיול מסוג זה ונתון לשיקול דעתו של המדריך ,יתכנו שינויים
במקומות הלינה עקב המצבים הנ"ל.
במקרה ויהיו שינויים במחירי הטיסות או שינויים במדיניות חברות התעופה ,יעודכנו
מחירי הטיולים והטיסות בהתאם וכמו כן שינויים בהיטלי דלק ,ביטחון ומיסי נמל.

לפרטים נוספים והרשמה ,התקשרו עכשיו ל1800-241-241 -
סטודיו הראל ,קיבוץ הראל ,ד.נ שמשון 99740
studio@studiorl.co.il

