מספר ימים

סה"כ  8ימי טיול מלאים ,מתוכם  7ימי רכיבה

מתי?

 29באוגוסט –  6בספטמבר ( 2018נטו ,לא כולל טיסות)

שיאי התכנית

רייקויאק  ,הלגונה הכחולה ,הגייזר 'גייזר' ,הקרחון הגדול באירופה ,אגם מיבן,
הפיורדים המזרחיים ,לגונת הקרח ,חוף מצוקי הבזלת ,שייט לוויתנים ,מרחצאות
חמים ,מפלים בלי סוף ,קרחונים ,פיורדים ,לגונות ...ועוד...

רמת הלינות

מלונות ולודג'ים בדרגת תיירות טובה עד ראשונה

קושי רכיבות

בינוני .כולל קטעי שבילים כבושים.
בין  200ל  500ק"מ ביום.

אופנועים

 BMW-GSמשנתונים חדשים.

מחיר

החל מ  4850€לרוכב ,לא כולל טיסות (ראה פירוט בהמשך)
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יום 1
מרייקיאוויק נצא במסלול נופי לכיוון הפארק הלאומי אגם  ,Thingvellirאתר בעל חשיבות הסטורית,
תרבותית וגיאולוגית ,ו הוא אחד מאתרי התיירות הפופולריים ביותר באיסלנד .משם נמשיך לתצפית מפל
 Geysirו  .Gulfossבהמשךהיום רכיבה דרך איזור כפרי עד ליעדינו למשך הלילה באזור הכפר הלה.
יום 2
לאחר ארוחת הבוקר נמשיך ברכיבה לאורך החוף הדרומי .נעצור לטייל ולצפות בכמה מפלים לאורך הדרך,
כל אחד יותר מרהיב מקודמו .נבקר ונטבול בבריכת מעיינות חמים מהעתיקות ביותר באיסלנד ,ונעבור
למרגלות שני קרחונים ידועים .נעצור לאכול ארוחת צהריים ב  ,Vikשם גם נחווה את חוף הבזלת הציורי
בשם  Reynisdrangarוהמצוק המרהיב  .Dyrholaeyנמשיך בנסיעתנו דרך שדות במדבר אינסופי ,נהנה
מהנוף ההררי המרשים ,ונגיע לקרחון הגדול ביותר באירופה  .Vatnajökullלינת הלילה שלנו תהיה במלון על
חוף הים ולמרגלות הקרחון.
יום 3
לאחר תדלוק גופנו עם ארוחת בוקר וקפה נרכב אל לגונת הקרח המדהימה ביופיה ,שם נשוט בין שברי
קרחונים צפים .נמשיך ברכיבה לאורך הקרחון העצום וואטניוקול לכיוון הפיורדים במזרח איסלנד .נוף ההרים
מרהיב ,רכיבה דרך הפיורדים היפים ,רכיבה על דרכי עפר ,רכיבה דרך אחד היער הגדול ביותר (וכמעט
היחיד) של איסלנד ...עד ליעדינו "עיר הבירה" של המזרח  ,Egilstadirבה נבלה את הלילה.
יום 4
היום נרכב צפון מערבה אל עבר המחוז הצפוני .אנו רוכבים אל ליהנות מהמראה של המפל החזק ביותר
באירופה Dettifoss ,ובהמשכו קניון  .Asbyrgiבשעות אחר הצהריים נגיע אל אגם  Myvatnהנמצא באזור
של פעילות וולקנית/געשית  ,ושופע אורקציות גיאולוגיות ונופיות סביבו .את הלילה נעשה במלון מבודד
בטבע המרהיב.
יום 5
נצא לכיוון עיר הבירה של מחוז הצפון והשניה בגודלה באיסלנד – אקוריירי .נבלה באקוריירי את הבוקר
ונמשיך לכיוון הוסוויק ,שם ננסה את מזלינו על סירה – במטרה לצפות בלוויתנים .נעצור ליד אחד המפלים
המרהיבים ביותר של איסלנד  .Godafossנחזור לאותו מלון ללינת הלילה.
יום 6
לאחר ארוחת הבוקר נחזור אל "כביש הטבעת" בכיוון מערב ,דרך כפרים ,נופי הרים ועמקים וים ,אל עבר
חצי האי  Snaefellsnesשבקצהו קרחון מרהיב על פסגה המזדקרת כמעט קילומטר וחצי מעל הים .נרכב
סביב הקרחון וניסע לאורכו של חצי האי .לינה בחצי האי.
יום 7
נתחיל את היום עם רכיבה לאורך הרי הגעש של חצי האי  .Snaefellssnesלאחר מכן ניקח שני מעקפים
קצרים ליהנות יותר מהכבישים והרכיבה בסביבה ,סביב ל"פיורד הלוויתן" הציורי .בהמשך היום נגיע
למרחב רייקיאויק למלון מחוץ לעיר לערב סיום המסע.
יום 8
עם בוקר ניסע לרייקיאויק להחזיר את האופנועים ולהינות מיום חופשי בבירת איסלנד.
.
סה"כ משוער  -כ  2000ק"מ רכיבה

מסלול הטיול עשוי להשתנות בעקבות אילוצים
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 .1מחירים (ב  ,€לא כולל טיסות)
סוג אופנוע

BMW F700GS

BMW F800GS

BMW R1200GS

רוכב בחדר זוגי**

4850

5230

5550

זוג על אופנוע אחד

8400

8780

9100

רוכב יחיד בחדר סינגל

5810

6190

6510

** אין באחריות אקספיריאנס למצוא בן זוג לחדר לרוכב המגיע לבדו .רוכב שלא יימצא לו שותף לחדר יאלץ לשאת בעלויות
הנוספות ושדרוג לחדר סינגל

 .2המחיר כולל
•
•
•

השכרת האופנוע ל  7ימי הרכיבה כולל
ביטוח מקיף לאופנוע
מלונות בדרגת תיירות טובה עד ראשונה
רכב ליווי/מנהלה (כולל נהג) בכל ימי הטיול

•
•
•
•

כל ארוחות הבוקר והערב (לא כולל שתיה)
מדריך/מוביל רכוב על אופנוע מצוות "אקספיריאנס"
כניסות לאתרים ופעילויות לפי התכנית.
מפגש הכנה בארץ טרם היציאה לטיול

 .3המחיר אינו כולל
•
•
•

כרטיסי טיסה
דלק לאופנועים וכבישי אגרה
ארוחות צהריים

•
•
•

ביטוח נסיעות אישי לחו"ל
הוצאות אישיות
כל דבר שלא רשום ככלול.

 .4אופן התשלום
.1
.2

בעת ההרשמה – תשולם מקדמה ע"ס  1000€לרוכב ו  €500למורכב
יתרת התשלום תשולם לא יאוחר מ  90יום לפני מועד היציאה לטיול.

 .5דרכי תשלום
שער ההמרה לשקלים – יחושב הסכום עפ"י שער ההמרה הגבוה (מכירה) ,כפי שהוא מופיע באתר "בנק הדואר" ביום התשלום
 http://www.israelpost.co.il/postcurrency.nsfאו בתיאום טלפוני!
 .1צ'ק או העברה בנקאית – לחשבון מס'  593531בסניף  ,630בנק הפועלים ( ,)12ע"ש "אקספיריאנס".
יש לשלוח לכתובת המייל saarsapir@gmail.comאת פרטי אישור ההפקדה/העברה ,וכתובת לשליחת קבלה.
 .2כרטיס אשראי– על כל תשלום בכרטיס אשראי תחול עמלה בת ( 2.15%או  2.75%לכרטיסי אמריקן אקספרקס),
בהתאם לעמלות הנגבות ע"י חברת האשראי.
 .3מזומן (בשקלים/דולרים).

 .6ביטול הרשמה למסע ודמי ביטול
ע"מ לבטל ההרשמה יש לשלוח במייל או בפקס הודעה עם בקשה לביטול ההרשמה ופרטיכם האישיים המלאים .ביטול
רשמי יתקבל אך ורק עם קבלת הודעה כאמור ,ועפ"י התאריך בו נתקבלה ההודעה:
יותר מ  90ימים לפני תחילת המסע – יחויב בדמי ביטול ע"ס – .€500
•
יותר מ  60ימים לפני תחילת המסע – דמי הביטול ע"ס +1500€עלות שדרוג אופנוע.
•
יותר מ  30ימים לפני תחילת המסע – יחויב בדמי ביטול ע"ס  75%מעלות הטיול הכוללת (כולל תוספות ושדרוגים)
•
פחות מ  30ימים לפני תחילת המסע – יחויב בתשלום מלא (כולל תוספות ושדרוגים)!
•

 .7ביטול המסע ע"י המארגן
.1
.2
.3

המארגן שומר לעצמו את הזכות לבטל את הטיול מכל סיבה שהיא ,ומבלי להיות חייב לאף אחד מהמשתתפים כל
פיצוי מכל סוג שהוא מעבר להחזר כספי מלא על הסכום ששולם .במידה והטיול יבוטל בצורה זו ,יוחזרו לנרשמים
במלואם כל התשלומים ששולמו עד ליום הביטול ,בלא כל פיצוי נוסף ,כאמור.
במקרה של אי-יציאת הטיול עקב מספר נרשמים נמוך ,יוחזרו לנרשמים במלואם כל התשלומים ששולמו עד ליום
הביטול ,בלא כל פיצוי נוסף.
במקרה של ביטול הטיול מאיזו סיבה אשר אינה בשליטת המארגן ,קרי :מצב בטחוני ,כוח עליון ,או כל מקרה כיוצ"ב
שלא מאפשר את קיום המסע המתוכנן בצורה סבירה עפ"י שיקול דעת המארגן ("אקספיריאנס") ,יוחזרו לנרשמים כל
סך התשלומים ששולמו עד ליום הביטול ,למעט דמי טיפול ע"ס  100$לאדם ,וכן כל עלויות מקדמות בלתי חוזרות או
דמי ביטול שישולמו לחברות התעופה ו/או נותני השירותים ביעד  .עלויות אלו לא יחולו על המארגן בכל צורה שהיא.
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