
 טיול טבע וצפרות באיסלנד
ימים מרהיבים מלאי טבע וצפרות  10  

הקרח והאש הנושקת לחוג הארקטיבארץ   
- 2016קיץ  -  

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

.  נמצאת איסלנד, במיקום הנושק לחוג הארקטי, בצפון הרחוק
הארץ המדהימה הזאת היא שילוב מרהיב בין קרח ואש ובין חדש  
וישן שהופכים את איסלנד לאחת המדינות המיוחדות והמרתקות  

 .עם טבע מיוחד ונופים שאין בשום מקום אחר, בעולם
הרכס המרכז אוקייני שחוצה את האוקיאנוס האטלנטי עולה מעל  

.  עם טבע מרתק וציפורים יפיפיות, פני הים ויוצר אי קטן ומיוחד
לצד  , עם הרים של קרח ומרבדים של ירוק הנשקפים לכל עבר

 .צוקים אימתניים ולגונות שקטות, מפלים גועשים
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הטיולתיאור   

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

בארץ מרהיבה ביופייה עם טבע מיוחד מדהימים כמו שאין בשום מקום  , על גבול החוג הארקטי, לטיול מיוחדנצא 
 .אחר

תוך מעופים  , שיעופו מסביבנו בכמויות אדירות, הים ושל עופות ים אחרים תוכיינבקר במושבות הקינון הענקיות של 
 .חוזרים ונשנים אל הים וממנו בכדי לאסוף מזון

עיירות ציוריות ונופים  , עם הרים מרשימים, ונסייר בשמורת הטבע שבתחומו Snæfelssnesנטייל בחצי האי 
 .בראשיתיים יפים מאין כמותם

ונצא לתצפיות ברחבי האי כשמאות  , שמשמש כמושבת קינון ענקית לציפורים רבות Flateyנשוט במעבורת לאי 
שם נמצאת מושבת הקינון הגדולה ביותר בכל איסלנד  , Látrabjargומשם נמשיך לצוקי . שחפיות קוטב עפות בינינו

 .בו הטבע שולט ביד רמה, באזור מבודד ולא מיושב, ים ונטייל בפיורדים המערביים של איסלנד-לעופות
וננסה ככל יכולתנו לקבל הצצה לחייהם של בעלי החיים הגדולים ביותר על פני כדור , בלוויתניםנצא לשייט לצפייה 

 .המסורות מטפלות בגוריהם האמהותונראה איך , ים-לא לפני שנבקר במושבה של כלבי, הארץ
שביחד מהווים את אתר הצפרות הגדול ביותר והיפה  , ובסביבתו Myvatnמוקדם בבוקר נצא לצפות בציפורים באגם 

 .ומנופי האגם המדהימים, בו נוכל ליהנות מציפורים מרהיבות ומיוחדות, ביותר בכל איסלנד
וכמה יפה ומיוחד הוא יכול  , שיוכיחו לנו שוב עד כמה עוצמתי הטבע בעולם שלנו, מלאי מים, נבקר במפלים אדירים

 .להיות
  

 .בקבוצות קטנות ואיכותיות ליצירת אווירה אינטימית וחווית טיול ייחודית, הטיול מתבצע במיניבוס חדיש ונוח לנסיעה
 .צפר ומטבע ציפורים מנוסה המתמחה בטיולי טבע וצפרות בעולם, וסרלאוףאת הטיול מדריך יוחאי 

  

 !הטבע והציפורים שבאיסלנד יוצרים טיול שהוא חוויה לכל החיים, הנופים
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הטיול תוכנית  

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

 (ריקיאוויק –לינה )בירת איסלנד , המתנה והחלפה לטיסת המשך לריקיאוויק, טיסה לאירופה :1יום 

טיול  , Hafnabergים ועופות ים נוספים בצוקי -תוכייביקור במושבת קינון של  :2יום 
 (ויק –לינה )הדרומיים ביותר באיסלנד  Dyrhólaeyבצוקי וביקור   Seljalandsfossלמפל

 (ריקיאוויק –לינה )וצפייה בציפורים בסביבות האי  Westmanשייט לאי  :3יום 

 (lmuróStykkish –לינה )וטיול בשמורת הטבע באזור  felssnesæSnנסיעה לחצי האי  :4יום 

תצפיות בציפורים ברחבי האי , בו מקננות ציפורים רבות ממינים שונים, Flateyשייט במעבורת לאי  :5יום 
 ( Látrabjarg –לינה )שבפיורדים המערביים של איסלנד   Látrabjarg-והמשך בשייט ונסיעה ל

 (Hvammstangi –לינה ) Hvammstangi-ונסיעה ל trabjargáLביקור במושבת הקינון שבצוקי  :6יום 

ויציאה   kísavúHונסיעה לעיירה   urðrölafsfjÓ טיול בלגונת, kíHindisvנסיעה למושבת כלבי הים  :7יום 
 (Húsavík –לינה ) בלוויתניםלשייט לצפייה 

 (Myvatn –לינה )ליום שלם של תצפיות ציפורים וטיולים מסביב לאגם  Myvatnנסיעה לאגם  :8יום 

ונסיעה   Godafoss ביקור במפל המרהיב , áLaxלאורך נהר  Myvatnתצפיות בציפורים באזור  :9יום 
 (ריקיאוויק –לינה )לטיסה פנימית קצרה לריקיאוויק   Akureyriלשדה התעופה בעיר 

 נסיעה לשדה התעופה וטיסה חזרה לישראל :10יום 
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וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  
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 מחיר הטיול

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

 (  מקסימום משתתפים בטיול זה –משתתפים  14לקבוצה בת )בחדר זוגי לאדם  3500€

 **לשינויים במחירי השירותיםימים מיום השליחה וכפופה  10-להצעת מחיר זו תקפה **
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 המחיר כולל

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

 איכותי  ממוזגמיניבוס •
 ב חדר זוגי"לילות במלונות ברמה גבוהה ע 9•
 ב ארוחת בוקר "עכלכלה •
 צמודה של מדריך צפרות וטבע ישראלי מומחההדרכה •
 מקומי דובר אנגלית לכל אורך הטיולמדריך •
 המסלולמינרליים ופינוקים לאורך מים •
 הכרות השטח על גבי מפות, הסברים מפורטים, הכנה טרם היציאהמפגש •
 ביגוד מתאים, מקצועי לציוד טיוליםיעוץ •
 בארץ   Go-Wildצוותי "ועזרה צמודה במהלך הטיול עהכוונה •
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 המחיר אינו כולל

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

אנו קונים את הטיסות  , כתלות בתאריך ובמשך ההמתנות, נתון לשינויים קיצוניים –בינלאומיות טיסות •
 במרוכז בהתאם לקבוצה

כניסה  , מנות שאינן בתפריט, שתייה קלה וחריפה בארוחות, קניות, טלפון, כביסה)אישיות הוצאות •
 (  למועדונים וקזינו

 ארוחת ערב  , ארוחת צהריים, בזמני הטיסהארוחת •
 (לקטוז וכדומה/ צליאק )מנות טבעוניות או לבעלי רגישויות , עם חותמת כשרותארוחות •
 (לרכוש כיסוי חילוץ והצלה הכולל הפלגות חובה) –בריאות ומטען ביטוח •
 נותני השירותים המקומיים ולמדריכים הישראלים  , למדריכים המקומייםתשר •
 אלכוהוליים או שאינם כלולים בארוחהמשקאות •
משולם במזומן בעת  )בזמן החופשי  –לאתרים ומוזיאונים במהלך הטיול שאינם כלולים בחבילה כניסות •

 (הכניסה
 אופציונליות במהלך המסלול  אטרקציות •
 (תרמיל גב קטן, חובה להצטייד בנעליים וביגוד מתאים)מטיילים וציוד טיולים מקצועי ביגוד •
 Go-Wildאו לא סוכם מראש בכתב מול חברת " המחיר כולל"מה שלא פורט בסעיף כל •
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 הערות חשובות

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

 .סוער א"ומזשינויים במסלול בהתאם לתנאי מזג האוויר ומצב הכבישים כולל חסימות לא צפויות יתכנו •
יבוצעו פעילויות אחרות  ( !סוער בלבד א"מזעקב )ויבוטל המסלול היומי או אחת מהפעילויות במידה •

 .בשטח
בתיאום עם המשרד והמדריך בשטח ובאישור   –לבצע שינויים בפעילות ובמסלולי הטיול המוצעים ניתן •

 .Go-Wildכתוב מחברת 
עדכון יעשה בתיאום מלא עם המטיילים   –הטיסה עלולות להשתנות ולגרום לשינויים במסלול שעות •

 .לפני היציאה
 באחריות המטייל בלבד -לא מסופק בטיול  –להצטייד בנעליים אטומות ובביגוד חם חובה •
 .ולציוד הרגיש א"למזיש צורך להצטייד בציוד מתאים , ומזג האוויר יהיה גשוםבמידה •
אנו עושים את המקסימום   –קיצוני  א"במזהשירות באיסלנד עלולים להיות בלתי צפויים ותלויים נותני •

 .בעניין זה
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"האותיות הקטנות"  

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

על המאחר מוטלת האחריות הבלעדית   ,אינה אחראית לכל עיכוב בהגעה לשדה התעופה של הלקוח וביטול הטיסה עקב איחור זה" ויילד-גו"חברת . 1
 .לתשלום על כרטיסי טיסה חדשים והוצאות נוספות הכרוכות בעיכוב זה

כל שהוא אשר עלול  ' בין הנוסעים ובין צד ג, בין אם נזק גופני ובין אם נזק ברכוש, אינה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא" ווילד-גו"חברת . 2
דרכים במהלך -אינה אחראית לנזקי גוף או רכוש כתוצאה מתאונת" ווילד-גו"חברת , או הנסיעה ברכב ההסעות כמו כן/ו, כתוצאה מהשימוש להיגרם

אי עמידה בתנאי החוזה מול חברת    ולחיובים נוספים שנתונים להחלטת חברת ההשכרה של הרכבים עקב נזקים פנימיים לרכב ההסעות ועקב הטיול
הנוסע ברכב אחראי לתקינותו ואחראי על כל תשלום שקובעת חברת ההשכרה במקום על . נזק לרכב שלא הוכח כבלאי טבעי כולל  –ההסעה המקומית 

 .נזק רשלני
או    היטל הדלק, היטל הביטחון, מיסי הנמל, במידה ויחולו שינויים בתעריפי הטיסות. מחיר הטיול נקבע לפי המחירים והמיסים הידועים לחברה היום. 3

 .ישתנה מחיר הטיול והתוספת תחול על הנוסע, "ווילד-גו"אחר שאינו בשליטתה של חברת  כל שינוי
 .ביום התשלוםי השער הנקוב "הסכום יקבע עפ, כנהוג בחברות התעופה, שער מכירה גבוהח לפי "ח ייגבו בש"כל הסכומים הנקובים במט. 4
 .ובהתאם לשיקול דעתם של המדריכים בשטח -מצב בטחוני , תקלות, מזג האוויר, הוראות השלטונות, יתכנו שינויים במסלול בהתאם לזמני הטיסות. 5
 נותני השירות המקומיים או תושבי המקום, אין החברה אחראית לעיכובים או תקלות שיגרמו עקב הסתבכות עם גורמי האכיפה והחוק המקומיים. 6
ונדליזם  , עבירה על החוק, שכרות, סמים, אין החברה אחראית לכל נזק שיגרם למטייל או לצד שלישי במהלך הטיול עקב התנהגות בלתי הולמת. 7

 .ואלימות
משתתף הנוטל תרופות באופן קבוע עושה זאת על אחריותו   –המדריך המקומי והישראלי אינו מוסמך במתן עזרה ראשונה ואינו מוסמך לספק תרופות. 9

 .בלבד
למעט  )ואין החזר כספי במידה וחל שינוי פתאומי במזג האוויר במהלך הטיול, אין החברה אחראית על ביטול יציאה לשטח עקב תנאי מזג האוויר. 10

 (סוער א"מזהחזר יתבצע אך ורק באישור המדריך הישראלי בשטח ובמידה והטרק בוטל עקב )בהערות  2 המוזכר בסעיף
 עליון כחאוויר או -עקב מזג( 'וכו  GPS,מחשב נייד, שעון, מצלמה, מכשיר סלולארי)ערך -אין החברה אחראית על כל נזק שנגרם לציוד אישי יקר. 11
 התעופה או במהלך הטיסות וההעברות-השהיה בשדה, אין החברה אחראית על אובדן או גניבת ציוד במהלך הטיול. 12
 אין החברה אחראית לספק הגנה משפטית למשתתף במקרה של פעילות כנגד חוקי מדינת היעד או בניגוד להוראות המדריכים בשטח. 13
 ציוד אלקטרוני או כל ציוד מטיילים אישי במהלך הטיול, אין החברה אחראית לנזקים הנגרמים לביגוד המטיילים.14
 עקב כך לא יתקבל החזר כספיואין החברה אחראית על ביטול הטיול או הפעילות עקב מצב בריאותי או חוסר יכולת פיזית של אחד המשתתפים .15
 ח.ל.ט. 16
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 אפשרויות ותנאי תשלום

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

 (  אירו/ דולר )ח "מזומן שקלי או מט•
 תשלומים שווים בתוספת ריבית חברת האשראי 12עד  -כרטיס אשראי  •
 שקלי  /ח"העברה בנקאית מט•
 למחיר הטיול 3%ובתוספת   ERNבכפוף לאישור חברת  –קים 'צ•
  

 **המעודכן ליום התשלום בצמוד לשער מכירה גבוה, ח"החיוב יעשה בש**
 

 (חלק ממחיר הטיול הכולל)  250€ –הרשמה יגבו ביום חתימה על טופס ההרשמה דמי 
 

 **יום לפני היציאה לטיול 45-תשלום אחרון לא יאוחר מ**
 

הצהרת בריאות ורכישת כיסוי  , לטיול ללא שליחת טופס ההרשמה מלא כולל פרטי כרטיס אשראילהירשם לא ניתן *
 .מתאיםביטוחי 

 .בריאותלא יגבה תשלום כלשהו לפני חתימה על טופס הרשמה ומילוי הצהרת *
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 דמי הרשמה וביטול

וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

 (.מצידוולא יוחזרו לנוסע בעת ביטול , שיגבו מראש) לאדם  250€דמי רישום וטיפול בסך •

 .ממחירו של הטיול 50% -יחויב המטייל ב  -ימי עסקים לפני מועד היציאה  14ועד  30 -ביטול מ•

 .ממחירו של הטיול 75% -יחויב המטייל ב  -ימי עסקים לפני מועד היציאה  8ועד  13 -ביטול מ•

 .ממחירו של הטיול 90% -יחויב המטייל ב  -ימי עסקים לפני מועד היציאה  4ועד  7 -ביטול מ•

 .יחויב המטייל בדמי ביטול מלאים  -ימי עסקים לפני מועד היציאה  3ביטול בתוך •

 

 מייל או פקס, תימסר במשרד החברה במכתב - הודעת ביטול

  .ואישור קבלה חתום מנציג החברה מורשה החתימה( יום ושעה)ייחשב מועד מסירת ההודעה כאמור  - מועד הביטול

 .או יום שבתון, שאינו יום חג או ערב חג', ה-'כל אחד מהימים א - ימי עסקים

 .כפי ששולמו על ידי הלקוח, השקליהסכומים ששולמו באמצעות כרטיסי אשראי יוחזרו על ידי חברות האשראי בערכם 

http://www.go-wild.co.il/


וילד-כל הזכויות שמורות לגו -  -  

Go Wild 
Explore Your Self…  

 !טיול מהנה

http://www.go-wild.co.il/

