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מסלולים כמיטב המסורת בנורווגיה
המיקום:בעיירה גיילו ,עיירה יפיפיה במרכז נורווגיה,אתר צימרים יוקרתיים

www.havsdalsgrenda.no : כנסו לאתר
במקום: בריכה,חדר כושר,סאונה ,עם מטבח גלאט כשר עשיר ומגוון עם שף ישראלי וקונדיטור ישראלי.

בכל צימר סלון + מטבח וחדרי שינה. חדר אוכל מרכזי בסמוך למתחם הצימרים.

חופשה קסומה בארץ הפיורדים
ארוח כשר בנורווגיה

 עלות לאדם בחדר זוגי: 6600 ש”ח | חבילת טיולים: 1050 ש”ח | עלות ילד בחדר: 6300 ש”ח )2-12( 
עלות מבוגר שלישי בחדר – 6300 ש”ח | תינוק עד גיל שנתיים : 100 ש”ח ליום | תוספת ליחיד בחדר: 1100 ש”ח.
 כולל: טיסות ישירות בארקיע, מיסי נמל, ההעברות, טיולים בליווי מדריך ישראלי, כניסות לאתרים, חצי פנסיון כשר+ סנדויצ’ים לצהריים, 

שבת פנסיון מלא. )חבילת טיולים בנפרד(. לא כולל: ביטוח בריאות ומטען. טיפ לנותני שרותים 4 יורו ליום. טיפ למדריך ישראלי.

www.megalim-olam.com | 09-7711711 | 050-6919904 | Etzion68@gmail.com :לפרטים והרשמה

 בהשגחת
 הרב שינפלד
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מבני- ברק

עציון
ODT - תרבות
מגלים עולם

מסלול הטיול

דרך  המלכים  מארמון  רגלית  נטייל   - הנחיתה  אחרי  באוסלו  טיול  יום 1  
האוניברסיטה  פני  על  נחלוף  גאטה  קארל    - הראשית  השדרה 
והפרלמנט הנורווגי, התיאטרון הלאומי ובית האופרה ונגיע לגדת פיורד 
אוסלו ולבניין העירייה המרשים בו מוענק מידי שנה פרס נובל לשלום. 
בתום הסיור יציאה לכיוון העיירה גיילו כ 3.5 שעות בנופים עוצרי נשימה. 

קבלת פנים, צימרים וארוחת ערב.
בריגן,  לעיר  וואס  העיירה  דרך  ניסע   – ברגן  הפיורדים  לבירת  נסיעה  יום 2  
בעיר  נבקר  החדש,  המיתרים  בגשר  הכחולים  הפיורדים  את  נחצה 
עם  וונעלה  הדגים  בשוק  נסייר  הנזה,  ברית  רובע   - בריגן  העתיקה 
ביער הטרולים.  ונבקר  יפה  נקיים תצפית  פוניקלאר להר פלבין שם 
למטיבי הלכת שבינינו נרד רגלית מראש ההר לשוק הדגים. ביום זה 

הנסיעות ארוכות מהרגיל. חזרה לגיילו לארוחת ערב.
נצא לטיול בעיירת הנופש גיילו ובעיירה הול – נעפיל ברכבל למרומי  יום 3  
אתר הסקי בגיילו נערוך תצפית יפה על עמק גיילו והרי גיילו ונצא לטיול 
יפה במרומי האתר ביער הנורווגי. נסייר באתר להשבת בע”ח לטבע- 
נאכיל איילי צפון, זאבים ושועלים. נכיר את איילי הצפון והמוסים- חוויה 

ייחודית!. אחר הצהריים נחזור לגיילו לארוחת ערב. 
הנדסי  פלא   - פלאמסבנה  ברכבת  נסיעה  פלום.  לאזור  טיול  יום   יום 4  
נחזור לפלאם  מירדל.  ועמקים קסומים עד  לאורך מפלים מרהיבים 
נכלל  אשר  נאורפיורד   - נורווגיה  של  היפים  הפיורדים  באחד  ונפליג 

ברשימת אתרי המורשת העולמית של יונסק”ו. נחזור לגיילו דרך כביש 
יום חלומי באחד  50  שעובר בין הנופים המרהיבים ביותר בנורווגיה. 

האתרים היפים בעולם.
יום 5 )שישי(  טיול לרמת המסדאל - נלך בנוף ירח, טיול רגלי בנוף ייחודי - 
תת ארקטי, סיור והליכה על גשר צר מאוד במפלי המסדאל. לאחר מכן 
נסעה לעיירת המחוז גול - לקניות בעיירה. אחה”צ חזרה להתארגנות 

לשבת. הדלקת נרות, מנחה, קבלת שבת וסעודת ערב שבת חגיגית.
שבת - תפילות, סעודות - סיור ומנוחה. יום 6  

נסיעה ברכבת לפינסה - הר השלג הכחול. סיור רגלי בשתי קבוצות:  יום 7  
4 ק”מ   יוסטדל מהלך של  בניגרסברינג  ניסע לקרחון  למטבי לכת - 
בין שלוגיות נהרות וגשרים לעבר הקרחון  8 ק”מ הליכה הלוך ושוב.  
 )ציוד ממולץ: נעלי הרים, לבוש חם: כובע, מעיל, מקל הליכה, מים( 

ברמת  ושלוגיות  תלוי  גשר  השלג,  ויפיפה לנהרות  יותר  קל  ומסלול 
פינסה. נצפה לעבר הקרחון - יום שהוא חלום בגבהים . חזרה ברכבת 

לאזור גיילו.
יציאה מוקדמת לאוסלו.  יום 8  

* סדר הטיולים ייקבעו על ידי המדריכים ובהתאם לתנאי מזג האוויר.   
ייתכנו שינויים. המדריכים: מאיר שוורץ, אשר קרימולובסקי, איתן עומר. 

* ט.ל.ח.  


