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   בס"ד
 ארגון עובדי מזרחי טפחות    

 באיסלנד  

  לשומרי מסורת ארץ הקרח והאש בטיסה ישירה
 ימים במלון מדרגה ראשונה, חצי פנסיון כשר בהשגחת הרב אברהם פלדמן. * 8לילות,  7

 מסע מרתק לארץ בראשית, שם הטבע עדיין לא אמר את המילה האחרונה

 לגונה הכחולה" כולל שייט ליוויתנים ובילוי בספא "ה
 תופעות טבע ומראות חד פעמיים של גייזרים, הרי געש, מפלים ,קרחונים ופיורדים

  2021 אוגוסט  03 –יולי  27

 

 

 

איסלנד, סוד שמור של מטיילים רבים  החומדים את קצוות הגלובוס, ארץ הנודעת בעולם כארץ של תופעות טבע 

בשות , עולם הנקרע שנה בשנה  כתוצאה משילוב מופלא של כוחות ייחודיות .האי שנח על קו התפר בין שתי י

טבע עליונים ותחתונים המשנים את פניה ללא הרף. איסלנד היא מדינת אי המציעה חוויה טיול ייחודית של 

תופעות טבע ונופי בראשית באווירה קסומה ורגועה , צופנת בחובה רכסי הרים מחודדים, נקיקים שלא נראה 

ים ירוקים בהם דוהרים סוסים ארוכי שיער. מן המדינות המתקדמות בעולם המנהלות את זמנן לפי עומקם ומרחב

שעון השמש , אחד המקומות הצעירים בעולם מבחינה גאולוגית, כוחות הטבע שמעצבים את כדור הארץ עדיין 

לנגד עיננו. הרי געש  לא סיימו את מלאכתם על האי. במקומות רבים באיסלנד ניתן לראות כיצד האי הולך ונברא

פעילים, קרחונים, מפלי מים כבירים ותימרות קיטור של גייזרים ואדמה מבעבעת, כולם משנים ללא הרף את פני 

השטח בשילוב מרתק של ניגודי צבעים, טמפרטורות, קרח ואש. עולם קפוא, טבע ירוק, שדות לבה, הרי געש 

נופי אדירים ושפעת מים. ארץ המחברת בין אדם לאדמתו,  פועמים, מרחבים פתוחים ורכסים הנושקים לשמיים.

 בין הטבע לכל העובר בה.

תיאורים של טבע פראי ונופים בתוליים הנזרקים כסיסמאות פרסום המתגלות במלוא הדרם במעטות ממדינות 

 העולם.
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 תכנית הטיול :

 

 .)Reykjavík(וויק רייקיא, )Keflavík(קפלאוויק :יום שלישי/ טיסה ישירה מתל אביב , 1יום 

אל שדה התעופה בקפלאוויק. לאחר הנחיתה נצא בנסיעה מזרחה, ניפרד לרגע מן העולם  ישירהנצא בטיסה 

המיושב ונראה לראשונה את עולמה הגועש של איסלנד, שדות לבה אין סופיים 

המקיפים את הכבישים ושדה התעופה, עדות אילמת לתופעות שעיצבו את האי 

ו בימים הקרובים. נחצה את האזור בכביש שנחצב בבזלת בדרכנו וילוו את טיולנ

לרייקיאוויק בירת איסלנד, ביתם של מחצית מתושבי האי. עיר צבעונית, 

מעוצבת ותוססת להפליא בירידים, עיצוב סקנדינבי וטבע הניבט מכל עבר. 

ה, את בית האופרה השובר את ככל שיותיר לנו הזמן, נצא לסיור היכרות עם העיר, נראה את הפיורד העוטר אות

קרני השמש ואת בית העירייה שחלקו משמש כמוזיאון פתוח וחלונותיו נושקים לאגם טיורן. נרד עד לקצה הפיורד,  

הויקינגים, שצאצאיהם חיים  –משכנו של המגדלור הראשון בעיר, שם נשמע את סיפורם של תושביה הראשונים 

שונה את עוצמת השפל והגאות באי הצפוני ונמשיך לבית המלון, בסיסנו ברחובותיה של העיר עד היום. נראה לרא

 ללילות הבאים. 

 

 

, מפל המים )Geysir((, הגייזר Pingvellir: יום רביעי /"משולש הזהב"  , פארק תינגוואליר )2יום 

 )Kerid(, מכתש קריד )Gullfoss(גולפוס 

מעגל הזהב". נבקר בפארק הלאומי ת'ינגוואליר, אתר את יומנו השני נבלה בליבה הפועם של איסלנד, אזור "

מורשת עולמית, בו נוסד ה"אלתינג", הפרלמנט הראשון בעולם, והמקום בו נבקע 

לצדו האירופאי וצדו האמריקאי )ללא צורך בדרכון...(. נמשיך בדרכנו דרך  –האי 

לנדי, חוות סוסים המעטרות את הנוף, בהן מטפחים את הזן הייחודי של הסוס האיס

נמשיך לביקור באתר הפוטוגני והבנוי היטב, להישרדות בתנאי החורף הקיצוני. 

גיאותרמי, בו נחזה בגייזר, שמימיו הרותחים המתפרצים כל כמה דקות, 

שם צונח נהר  לביקור במפלי גולפוס, המכונים "מפלי הזהב",נמשיך  הקנו את השם העולמי לתופעה זו.

Hvita  ים, לקניון מרשים. נצא להליכה לאורך גדות המפל, לתצפית וצילומי נוף אין מטר 32הגועש מגובה של

לוע שלם שבקרקעיתו בריכת מים שצבעם משתנה לפי  נבקר בהר הגעש הכבוי קריד,ספור. בסופו של יום 

 ק. עדות ל"אלימות" הגיאולוגית שפוקדת את האי לפרקים  ,בתום היום נשוב לבית המלון ברייקיאווי  –עונת השנה 

 

 



 

 Bar-Kochva St. Bnei Brak 4  |  בני ברק 4מגדל בר כוכבא , רחוב בר כוכבא 

Tel: 972-3-7156681  

www.caminos.co.il 

 

(, Sólheimajökull, קרחון סולהיימיוקול ))Skogafoss(:יום חמישי/ מפל סקוגאפוס 3יום 

 .)Seljalandsfoss(החולות השחורים, מפל סליאלנסדפוס 

לאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה אל חופיה הדרומיים של איסלנד, נעפיל אל רכסיה ונתמכר לנוף חדש ובו 

. נראה מרחוק את איי ווסטמן ונשמע על צמיחתם לפרקים של איים חדשים העולם הגעשי השחור של איסלנד

לביקור באחד מסמליה המצולמים ביותר בדרך של חורבן ובנייה. נעצור 

, נשמע על האוצר הטמון בו ונוכל להעפיל מפל סקוגאפוס –של איסלנד 

, בו נצא להליכה קלה סולהיימיוקול לכיוון קרחוןאל ראשו הרועם. נמשיך 

שפת קרחון ונרגיש לרגע כמגלי ארצות הפורצים דרך אל הלא נודע.  עד

נמשיך בנסיעתנו מזרחה לחופיו השחורים של האי. נראה את שדות הלבה 

המחליפים את צבעם מעונה לעונה, ויש המאמינים כי חיים בהם יצורי אגדות שאת סיפורם נוכל לשמוע. נעצור 

, נשחק בחול העשוי חלוקי אבן שחורים זעירים ונראה קצת מעולמם לחופי האי, נעמוד בקושי נגד הרוח הנושבת

מפל  –נעצור לעת שקיעה במפל המים הנחשב ליפה באי של האיסלנדים החיים בשולי האי. בדרכנו חזרה 

 לאחר שנירטב כדבעי נצא מערבה בדרכנו חזרה לבית המלון.  סליאלנסדפוס.

 

 : יום שישי / שייט לוויתנים*.4יום 

רוחת הבוקר נצא לסיור בעיר העתיקה של רקייאויק ונראה את תנופת הבנייה המשנה את אופיה הנמוך לאחר א

של העיר. נרד לנמל העתיק של רייקיאויק, נלמד על ההיסטוריה שהעלתה 

את קרנו של האי, מימי הוויקינגים עד למלחמת העולם השנייה, מאורעות 

נעלה על ירים כעת. שהעניקו לו את הדחיפה להפוך למדינה שאנו מכ

. עם קצת מזל ספינה ונצא לשייט במטרה לראות את "הלוויתן הלבן"

נוכל לתצפת על לוויתנים כשבמהלך השייט נלמד אודות הסוגים השונים 

החיים באזור ופוקדים אותו תודות לריבוי המזון והמים החמים שזרם הגולף 

 מייצר במרחב. 

 דש, קידוש וארוחת ליל שבת.נחזור למלוננו להתארגנות לכבוד שבת קו

 

 ך היא מותנת ברצונם של בעלי החיים א –* הסבירות לפגוש בעלי חיים ימיים במהלך השייט גבוהה 

 ובתנאי הים.   

 

 : יום שבת/ רקייאוויק.5יום 

 לאחר ארוחת הבוקר יציאה לסיורים רגלים בקרבת המלון.

 ישית.ארוחות השבת , ארוחת בוקר , ארוחת צהרים , סעודה של
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 ., המפלים השחורים)Borgarnes(, בורגנס )Borgarfjörður(: יום ראשון/פיורד בורגאר 6יום 

השכם בבוקר נצא ליום של נופים מופלאים ועוצרי נשימה. ניסע צפונה, נחצה את הפיורד המקיף את העיר, 

כשהרים מלכותיים ומעברי הרים צרים מובילים אותנו דרך סקאגפיורדור 

(Skagfjörður אזור הידוע במגדלי הסוסים הרבים שבו. נחצה את הרמה ,)

נגיע המפותל והיפהפה.  (Borgarfjörður)הגבוהה, דרך הפיורד בורגאר 

אל העיר היפה של בורגנס, בדרכנו אל הנביעה הגיאותרמית 

נבקר במפלים השחורים ונשוב בחזרה החזקה ביותר באירופה. 

 לרייקיאויק. 

 .)Landmannalaugar(רת ההרים הצבעוניים של לנדמנלאוגר : יום שני / שמו7יום 

. נעבור דרך בקע אלדג'ה אל שמורת ההרים הצבעוניים של לנדמנלאוגרלאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה 

(Eldgjá עמק שנוצר ע"י זרימת לבה בשנת  ,)ונחשב   934

לתופעה טבעית ייחודית ומרשימה )הקניון הוולקני הגדול 

ר אל מרכז האי לכיוון שמורת לנדמנלאוגר בעולם(. נחדו

שפירוש שמה באיסלנדית הוא "בריכות העם". אזור 

מרתק ועשיר בניגודים: רכסי הרים מחורצים בפסים 

שחורים של אפר וולקני, פסגות ססגוניות בצבעים אדום, ירוק, כתום וצהוב, שדות לבה רחבי ידיים וסילוני קיטור 

בה שבגינה קיבלה השמורה את הכינוי "ארץ הצבעים". נצא לסיור רגלי ונצפה הסי  -הפורצים מסדקים בקרקע 

בנופים הגעשיים שעולים מהם אדי קיטור קדמוני. המסלול יקח אותנו דרך מגוון רחב של קניונים, עמקים ורכסי 

 לבה שחורה, כאשר מישורי הלבה מוקפים בהרים צבעוניים. לקראת ערב נשוב חזרה לבית המלון. 

, תחנת הכוח הגאותרמית סווארטסנגי )Reykjanes: יום שלישי / חצי האי רייקאנס ) 8יום 

(Svartsengi( "הלגונה הכחולה" ,)Blue Laggonטיסה ישירה לת"א, ). 

נצא לביקורים משלימים ומסכמים ברייקיאוויק, ובין היתר נראה את הבית בו נחתם ההסכם שסיים את המלחמה 

הקרה על שפת הפיורד. נצא בנסיעה לעבר חצי האי רייקאנס, נעבור בין אתרי צילום 

מפורסמים המשמשים רקע לסרטים רבים ונלמד את רזי המקצוע כחובבנים, מסצנות 

", דרך סרטי גיבורי העל של מארוול וכלה בסדרות עטורות נוף של "משחקי הכס

נמשיך לעבר תחנת הכוח הגאותרמית סווארטסנגי  פרסים כ"מראה שחורה".

(Svartsengi שנבנתה בשנת ,)תרמית -והייתה לתחנת הכוח הגיאו 1976

 הראשונה בעולם לייצור חשמל וייצור מים חמים לחימום אזורי.

גת וייחודית באתר הספא הגיאותרמי "הלגונה נמשיך את יומנו ברחצה מענ

בהתאם לשעת הטיסה,  הכחולה", הנחשב לאחד מעשרת אתרי הספא הגדולים והמפורסמים בעולם.

 העברה לשדה התעופה ממנו נשוב בטיסה ישירה חזרה לתל אביב.
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 עלות הטיול:

  יורו   1,545      מחיר מסובסד לחבר/ת הארגון 

 יורו 495ם בחדר ליחיד תוספת לאד

 2019-2020-2021ניתן להשתמש בשוברי הנופש לשנים 

 המחיר כולל:

 טיסות בינלאומיות ישירות. 

 **כולל מיסי נמל ותוספת דלק, היטלי הדלק והביטחון מעודכנים נכון למועד הפרסום 

 כוכבים . 4מלון מדרגת  

רים של במלון, כלים חד פעמיים וחיזוקים תמוצרים מו –חצי פנסיון כשר, ארוחת בוקר במלון  * כלכלה:

דקות הליכה(,  10ארוחות ערב כשרות בבית חב"ד הנמצא במרחק הליכה קצר מהמלון )עד  מהארץ.

 בשבת פנסיון מלא )צהרים +סעודה שלישית(.

 בהשגחת הרב אברהם פלדמן/חב"ד רקייאוויק 

 יול.סיורים וביקורים באטרקציות כולל דמי כניסה כמפורט בתכנית הט 

 שייט ליוויתנים. 

 כניסה למתחם הספא " הלגונה הכחולה". 

 תחבורה: אוטובוס תיירים נוח וממוזג לביצוע תכניות הטיול . 

 טיפים לנותני השירותים בחו"ל. ) למעט סבלות(. 

 נציג של קמינוס יקלוט וילווה את הקבוצה בנתב"ג. 

 ה ביעד(.מדריך ישראלי מקצועי מצוות מדריכי קאמינוס ) ממתין לקבוצ 

 תשר למדריך הישראלי. 

 

 המחיר אינו כולל:

 כבודה והוצאות אישיות. –ביטוח רפואי  

הוצאות בעלות אופי אישי: משקאות המוגשים במהלך הארוחות, כביסה, סרטים בתשלום בחדרים ושרות  

 וכו'

 דמי סבלות או הוצאות אישיות.  

 בדיקןת קורונה ככל שיידרש. 

 מחיר כולל".כל מה שלא כתוב בתוכנית ו"ב 
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 להלן פרטי הטיסה ) נתון לשינוי ( : 
 

יעד  

 המראה

חברת  יעד הנחיתה

 תעופה

שעת 

 המראה

 שעת נחיתה

 18:15 14:00 ארקיע קפלאוויק  תל אביב הלוך

 (1) + 06:00 20:00 ארקיע תל אביב קפלאוויק חזור

 
 

 (:  להלן פרטי המלון המוצע ) או דומה

****Reykjavík 4Center Hotel Midgardur  

 
 המלון ממוקם על רחוב הקניות הראשי ברייקיאוויק אחת מהבחירות המובילות ברייקיאוויק.

 במלון פועל בר, מסעדה ואינטרנט אלחוטי חינם. 

החדרים הבהירים כוללים טלוויזיה עם מסך שטוח, מיני בר וחדר רחצה פרטי. לנוחיותכם, תוכלו למצוא מוצרי טיפוח בחינם 
 שיער. חלק מהחדרים משקיפים לים, להרים או לעיר. ומייבש

המסעדה מגישה מאכלים המבוססים על המסורת האיסלנדית, משולבים עם טעמים מודרניים ובינלאומיים. תוכלו גם 

 להירגע עם משקה בבר.

 מ' 800נמצאת במרחק   (Hallgrímskirkja) באזור שמסביב ניתן למצוא בתי קפה, מסעדות וחנויות. כנסיית האלגרימסקירקיה.

 ק"מ. 2.8ק ( נמצא במרחReykjavík Domestic Airportנמל התעופה של רייקיאוויק לטיסות פנים )

 
midgardur-hotel-hotels-https://www.centerhotels.com/our 
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 הנחיות והגבלות קורונה נכון למועד הפרסום:
 

 ים לבדיקת ישראלים מחוסנים/מחלימים לא נדרשPCR .טרם ההגעה לאיסלנד ו/או בנחיתה ביעד 

 https://visit.covid.is/ שלטונות איסלנד טרם ההגעה לאיסלנד יש למלא את הטופס הנדרש ע"י 
  לפני מועד ההמראה( , קאמינוס דואגת לכלל לקוחותיה לבדיקת  שעות 72בדיקת קורונה טרם החזרה לארץ )עד ל

PCR יורו(. 85)בעלות נוספת של כ  טרם החזרה לישראל 

  טופס משרד הבריאות הישראלי–לפני ההמראה מאיסלנד יש למלא טופס הצהרת בריאות לנוסע החוזר לישראל 

 guidlines?chapterIndex=1-israel-to-https://www.gov.il/he/Departments/Guides/flying 

 כל החוזרים מחו"ל ) מכל היעדים ללא יוצא מן הכלל( נדרשים לבצע  בהתאם להנחיית משרד הבריאות הישראלי ,

 ₪.  100בדיקת קורונה עם הנחיתה בנתב"ג , בעלות של כ 

 
 תנאים כלליים .

 
  :כלליות הערות

 .התוכנית מתארת את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר הביקורים לאורך הימים 

 עתו המקצועי של המדריך, אולם בכל מקרה, כל הטיולים יתקיימו סדר הביקורים עשוי להשתנות בהתאם לשיקול ד

  כמפורט לעיל.

 .המחיר אינו כולל כל מס ו/או היטל שיוטלו עד למועד היציאה לטיול 

  יתכן ויהיה שינוי במחיר הטיול בעקבות 2021מחיר הטיול נכון למחירי הטיסות ושירותי הקרקע הידועים בחודש מאי ,

 ושינויי שער דולר/ מטבע מקומי. עלית/ ירידת מחירים 

  בשל שינויים דחופים בלוח זמני הטיסות וחברות התעופה ייתכנו שינויים בסדר התוכנית ולעיתים אף ויתורים על חלק

ממקומות הביקור תוך מתן תחליף ראוי במקום וזאת אף לאחר היציאה מהארץ, בייחוד בטיולים עם זמן שהייה ארוך 
 מחוץ לארץ.

 ,להבהיר ולציין חד משמעית כי כל שינויו/או מחדל הקשור בחברת תעופה כלשהי אינו מהווה עילה  יש להדגיש

לתביעה כנגד חברת "קאמינוס" והאחריות כולה תהיה על חברות התעופה במקרה זה וכי " קאמינוס" תהיה פטורה 
 מכל פיצוי בגין שינוי ו/או מחדל שכזה. 

 ים הכולל הרחבה להטסה רפואית. על הנוסעים להצטייד בביטוח רפואי מתא 

 .יתכן כי סדר הביקורים והסיורים ישתנה בהתאם ללוח הטיסות המעודכן 

 

 תנאי תשלום ודמי ביטול:

 : תנאי תשלום  
  ימי עסקים טרם היציאה. 35התשלום יוסדר 

  תשלומים שווים ללא רבית או יותר בתשלומי קרדיט 6ניתן לשלם ב. 

 דמי ביטול:

  קיםימי עס 22-51מ  מעלות הטיול, 30%לפני תאריך היציאה יחויב סכום של  םימי עסקי 29-22מ 
ויב סכום לפני תאריך היציאה יח ימים 8-14מ מעלות הטיול,  50%לפני תאריך היציאה יחויב סכום של 

 מעלות הטיול.  100%לפני תאריך היציאה ועד למועד היציאה יחויב סכום של  ימי עסקים 7מ   75%של 

 יין: מומלץ מייד בעת ההרשמה לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל הכולל חשוב לצ
כיסוי דמי הביטול לרבות ביטול עקב מחלת קורונה או החובה לשהות 

 בבידד בטרם הנסיעה וגם במהלך השהייה בחו"ל.

  במידה ומשרד הבריאות הישראלי יכריז על היעד כאדום ותהיה חובת בידוד
 לת החזר כספי מלא וקב ביטול העסקה  –בחזרה לישראל 
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 :שירותי טיסה המתחילים ומסתיימים  הטיול המאורגן מורכב ממספר שירותים וביניהם הערה חשובה

בישראל וכן שירותי תיירות שונים כגון טיסות פנים, כניסות לאתרים, הסעות, ובתי מלון אשר כולם 
מתחילים ומסתיימים מחוץ למדינת מתחילים ומסתיימים מחוץ לישראל. דמי הביטול החלים על שירותים ה

שירות הטיסה המתחיל ומסתיים לישראל הינם במסגרת תנאי הספקים השונים במדינות היעד. 
בישראל הינו השירות היחיד הניתן להחילו במסגרת החוק הישראלי לרבות חוק ותקנות הגנת 

 (. 58הצרכן לעסקת מכר מרחוק כולל הרחבת החוק לאזרחים וותיקים )תיקון 

לפיכך, במידה ויהיה ביטול ויהיה החזר, הוא רלוונטי אך רק לשירותים הניתנים בישראל, ולא לשירותים 
הניתנים מחוץ לישראל. מודגש בזאת, כי בעצם החתימה על טופס ההרשמה/ההסכמה האינטרנטית, 

 "ל.החותם עליו מסכים ומקבל את תנאי הביטול, על פי האפשרות של ביטול העסקה לפי התנאים הנ
 

 

 


