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 איסלנד
 .)Reykjavík(רייקיאוויק  ,)Keflavík(קפלאוויק  –תל אביב : 1יום 

מזרחה, ניפרד לרגע מן העולם המיושב ונראה לראשונה את נצא בנסיעה  אל שדה התעופה קפלאוויק. לאחר הנחיתה ישירהבטיסה נצא 

עולמה הגועש של איסלנד, שדות לבה אין סופיים המקיפים את הכבישים ושדה התעופה, עדות אילמת לתופעות שעיצבו את האי וילוו את 

עיר  .תם של מחצית מתושבי האיבי ,טיולנו בימים הקרובים. נחצה את האזור בכביש שנחצב בבזלת בדרכנו לרייקיאוויק בירת איסלנד

צבעונית, מעוצבת ותוססת להפליא בירידים, עיצוב סקנדינבי וטבע הניבט מכל עבר. נצא לסיור היכרות עם העיר, נראה את הפיורד 

. בית העירייה שחלקו משמש כמוזיאון פתוח וחלונותיו נושקים לאגם טיורןואת העוטר אותה, את בית האופרה השובר את קרני השמש 

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

 . ןלבית המלו ונמשיך את עוצמת השפל והגאות באי הצפונילראשונה נראה  .ברחובותיה של העיר עד היום

 .)Gullfoss(מפל המים גולפוס  ,)Geysir(הגייזר (, Pingvellirק תינגוואליר )פאר –  "משולש הזהב": 2יום 

, אתר מורשת עולמית בו נוסד . נבקר בפארק הלאומי ת'ינגוואלירשל איסלנד, אזור "מעגל הזהב" ועםנבלה בליבה הפ השניאת יומנו 

נמשיך בדרכנו  ..(.ללא צורך בדרכון.)לצדו האירופאי וצדו האמריקאי  -ם בו נבקע האי והמקו ,, הפרלמנט הראשון בעולם"אלתינג"ה

בנוי היטב, להישרדות בתנאי החורף האת הזן הייחודי של הסוס האיסלנדי, הפוטוגני ו בהן מטפחיםדרך חוות סוסים המעטרות את הנוף, 

ו הרותחים המתפרצים כל כמה דקות, הקנו את השם העולמי לתופעה זו. הקיצוני. נמשיך לביקור באתר גיאותרמי, בו נחזה בגייזר, שמימי

מטרים, לקניון מרשים. נצא להליכה  32הגועש מגובה של  Hvitaנמשיך לביקור במפלי גולפוס, המכונים "מפלי הזהב", שם צונח נהר 

 לאורך גדות המפל, לתצפית וצילומי נוף אין ספור. 

מפל (, Reynisfjara) החולות השחורים (,Sólheimajökull) קרחון סולהיימיוקול ,)Skogafoss(: מפל סקוגאפוס 3יום 

 .)Seljalandsfoss(סליאלנסדפוס 

העולם הגעשי השחור של  ובו ל רכסיה ונתמכר לנוף חדשאלאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה אל חופיה הדרומיים של איסלנד, נעפיל 

על צמיחתם לפרקים של איים חדשים בדרך של חורבן ובנייה. נעצור לביקור באחד מסמליה איסלנד. נראה מרחוק את איי ווסטמן ונשמע 

לכיוון קרחון  נמשיךמפל סקוגאפוס, נשמע על האוצר הטמון בו ונוכל להעפיל אל ראשו הרועם.  -המצולמים ביותר של איסלנד 

ת הפורצים דרך אל הלא נודע. נמשיך בנסיעתנו מזרחה נרגיש לרגע כמגלי ארצוובו נצא להליכה קלה עד שפת קרחון  ,סולהיימיוקול

שאת לחופיו השחורים של האי. נראה את שדות הלבה המחליפים את צבעם מעונה לעונה, ויש המאמינים כי חיים בהם יצורי אגדות 

ם זעירים ונראה קצת נשחק בחול העשוי חלוקי אבן שחורי, נעצור לחופי האי, נעמוד בקושי נגד הרוח הנושבתסיפורם נוכל לשמוע. 

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

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

 

 .Grábrókהגעש  , הר)Borgarnes(בורגנס  ,)Borgarfjörður( : פיורד בורגאר4יום 

צפונה, נחצה את  ניסע. בסימן סיפורי המיתולוגיה והמורשת הנורדית של האי השכם בבוקר נצא ליום של נופים מופלאים ועוצרי נשימה

ים הרבים , אזור הידוע במגדלי הסוסהרים מלכותיים ומעברי הרים צרים מובילים אותנו דרך סקאגפיורדורכשהפיורד המקיף את העיר, 

ולאחר סיור קצר נמשיך אל הר  נגיע אל העיר היפה של בורגנס .המפותל והיפהפה הפיורד בורגאר דרךהרמה הגבוהה, שבו. נחצה את 

 מפלים השחוריםהנביעה הגיאותרמית החזקה ביותר באירופה בדרכנו אל ה ונצא להליכה קצרה. נמשיך אל  Grábrókהגעש

(Hraunfossar) . .בשעות הערב נצא דרומה בדרכנו חזרה לרייקיאויק  

 **מרדף לילי אחרי הזוהר הצפוני ,)Reykjanes(חצי האי רייקאנס  *,: שייט לוויתנים5יום 

רקייאויק ונראה את תנופת הבנייה המשנה את אופיה הנמוך של העיר. נרד לנמל של לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור בעיר העתיקה 

, נלמד על ההיסטוריה שהעלתה את קרנו של האי, מימי הוויקינגים עד למלחמת העולם השנייה, מאורעות של העיר הדייגים הישן

(. Kollafjörðurבפיורד הענק שסביב העיר ) שהעניקו לו את הדחיפה להפוך למדינה שאנו מכירים כעת. נעלה על ספינה ונצא לשייט 

החיים באזור ופוקדים אותו תודות לריבוי המזון  הסוגים השוניםהשייט נלמד אודות  במהלךכשעם קצת מזל נוכל לתצפת על לוויתנים 

, נעבור בין אתרי צילום מפורסמים במרחב. לאחר השייט נצא בנסיעה לעבר חצי האי רייקאנס ייצרוהמים החמים שזרם הגולף מ

, דרך סרטי גיבורי העל של מארוול וכלה "משחקי הכס"ות נוף של המשמשים רקע לסרטים רבים ונלמד את רזי המקצוע כחובבנים, מסצנ

 לעת ערב ניסע למלוננו.. "מראה שחורה"בסדרות עטורות פרסים כ

 

 )Landmannalaugar(: שמורת ההרים הצבעוניים של לנדמנלאוגר 6יום 

. נחדור (Fjallabak Nature Reserve) לנדמנלאוגרשמורת עוניים של ההרים הצבהגן הלאומי ואל מזרחה בוקר נצא בנסיעה ב השכם

אל מרכז האי לכיוון שמורת לנדמנלאוגר שפירוש שמה באיסלנדית הוא "בריכות העם". אזור מרתק ועשיר בניגודים: רכסי הרים 

ות לבה רחבי ידיים וסילוני קיטור מחורצים בפסים שחורים של אפר וולקני, פסגות ססגוניות בצבעים אדום, ירוק, כתום וצהוב, שד

ונצפה בנופים הגעשיים  תרגלי הליכההשמורה את הכינוי "ארץ הצבעים". נצא  הסיבה שבגינה קיבלה  - הפורצים מסדקים בקרקע

וקפים כאשר מישורי הלבה מ ,דרך מגוון רחב של קניונים, עמקים ורכסי לבה שחורהאותנו שעולים מהם אדי קיטור קדמוני. המסלול יקח 

 לבית המלון.  נשוב חזרהבהרים צבעוניים. לקראת ערב 
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  )Blue Lagoon (חצה ב"לגונה הכחולה", ר)Hveragerdi(גיאותרמי בהברגרדי ה: כפר הגנים והפארק 7יום 

לאחר ארוחת הבוקר נשלים את סיורינו ברייקאיוק, נצטייד במזכרות ונצא ליומנו האחרון בנופיו של האי. נראה את הבית בו נחתם 

כיצד הופכים את האנרגיה   האת המלחמה הקרה על שפת הפיורד, ונצא מזרחה לעבר העיירה כפר הגנים האוורגרדי ונרא סייםההסכם ש

והייתה לתחנת  1976, שנבנתה בשנת ת ולחימום. נמשיך לעבר תחנת הכוח הגאותרמית סווארטסנגיהאצורה במעמקי האדמה לחקלאו

תרמית הראשונה בעולם לייצור חשמל וייצור מים חמים לחימום אזורי. נצא למסלול מעגלי החוצה את שטחי התחנה, נראה -הכוח הגיאו

רחצה באתר הספא הגיאותרמי "הלגונה הכחולה", הנחשב לאחד מעשרת אתרי הספא את נופי הירח שנוצרו סביבה ונסיים את יומנו ב

 הגדולים והמפורסמים בעולם. 

 

 .תל אביב – : קפלאוויק8יום 

 העברה לשדה התעופה ממנו נשוב בטיסה ישירה חזרה לתל אביב.בהתאם לשעת הטיסה, 
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