
טיול חדש!

יום חמישי בלילה - תל-אביב - קלגרי
הלילה נטוס מתל-אביב לקלגרי דרך יעד ביניים בקנדה.

יום שישי – קלגרי - באנף. 1
היום ניפגש עם המדריך ונצא מהעיר לכיוון הרי הרוקי. אחר הצהריים 
נגיע אל העיר הגדולה ביותר באזור ההרים. נצא לסיור על הר הגופרית 
אליו נגיע במסע קסום ברכבל. נסיים בארוחת ערב בעיירה המקסימה 
בעולם. לינה  היפים  האזורים  לאחד  הכניסה  שער  את  המהווה  באנף, 

באזור באנף.
 

יום שבת - קניון ג'ונסטון / הפארק הלאומי יוהו. 2
במעלה  במורדו, ונטפס  זורמים  שהמים  ג'ונסטון  בקניון  נבקר  היום 
השביל עד למערה שממנה נובע המפל התחתון. נמשיך לכיוון הפארק 
הלאומי יוהו ונעבור דרך מעבר ההרים קיקינג הורס, נעצור בגשר טבעי 
שחצבו המים בסלע ונבקר באגם אמראלד הניחן גם הוא במים בגוון 

הברקת. לינה באזור באנף.
 

יום ראשון – אגם לואיז / באנף והפארק הלאומי. 3
הבוקר ניסע לאגם לואיז, ונצא למסלול הליכה מעל האגם המפורסם 
ביותר בהרי הרוקי שבקצהו קרחון נאה הגולש במורד. הליכה ארוכה 

ומרתקת בקצה ימתין לנו בית התה המפורסם. לינה באזור באנף.

יום שני – דרך שדות הקרח / ג'אספר. 4
בעולם,  היפות  הדרכים  אחת  על  ונעלה  הציורית  מבאנף  ניפרד  היום 
שפסגותיהן  הרים  שרשרת  בין  העוברת  הקרח  שדות  דרך  היא  הלא 
פייטו  אגם  כולל  חמד  ופינות  נהרות  יערות,  אגמים,  לאורך  מושלגות, 
המדהים ביופיו. נגיע לשדה הקרח קולומביה, ה"מפרנס" ומשמש מקור 
אחד  על  באזור.  קרחונים  במספר  הזורמות  האדירות  הקרח  לכמויות 
מהם, קרחון את'באסקה נעלה ברכבים מיוחדים ונוכל לחוות צעידה על 
גוש קרח בעובי של 300 מטרים – חוויה שונה ומיוחדת. נמשיך למפל 

את'באסקה שכמויות המים בו עצומות. לינה באזור ג'אספר.

יום שלישי – הפארק הלאומי ג'אספר / פארק וולס גריי. 5
נפתח את היום בפארק הלאומי ג'אספר. נתחיל בטיול רגלי נינוח ולא 
נעבור  בה  הנקודה  לקראת  ונצא  והיפה  המוצל  מאלין  בקניון  קשה 
את הגבול המפריד בין אלברטה לבין פרובינציית בריטיש קולומביה – 
ומשם לחציית רכס ההרים. קצת לפני החצייה נעבור ליד ההר הגבוה 
בהרי הרוקי, מאונט רובסון המרשים המתנשא לגובה של 3954 מ'. אחר 
כך נעבור במעבר ההרים ילו-הד. כשנגיע לעיירה קלירווטר, נצא לטיול 

בפארק וולס גריי הציורי. לינה באזור קמלופס.

יום רביעי – קמלופס / וונקובר. 6
וונקובר. נבקר בצ'יינה טאון, נמשיך משם לגאז-טאון,  הבוקר נצא אל 
עתיק  אזור  זהו  שנים.   150 כ-  לפני  וונקובר  העיר  של  היווסדה  מקום 
הרחוב  פנסי  בזכות  המפורסם  הקודמת,  המאה  בסגנון  ומשוחזר 
נסייר  שעה.  רבע  מידי  קולו  את  המשמיע  הקיטור  ושעון  העתיקים 
בפארק סטנלי ובו עמודי טוטם אינדיאנים מפורסמים. נמשיך אל נקיק 
עצים  צמרות  שביל  מעל  מפורסם  חבלים  גשר  על  נטפס  שם  הנהר 
מרהיב, נבקר בשוק הצבעוני בגראנוויל איילנד, שאפשר למצוא בו הכל, 

מבגדים ועד מסעדות אתניות ומגלריות ועד מזכרות. לינה בוונקובר.

יום חמישי – האי ויקטוריה / וונקובר. 7
בחלק  העובר  בשייט  ונפליג  המעבורות  לנמל  נצא  הבוקר  בשעות 
מהדרך במיצרים צרים ליד מפרצים ואיים רבים. נבקר בעיר ויקטוריה, 
ובשדרות  שלה  הציורי  בנמל  נסייר  הבריטית.  קולומביה  של  בירתה 
נחזור  ערב  עם  המפורסמים.  בוצ'ארד  ובגני  הבריטי,  הנופך  בעלות 

במעבורת לוונקובר. לינה בוונקובר. 

יום שישי – עליה להפלגה לאלסקה. 8
בנמל,  הפאר  ספינת  על  בצהריים  נעלה  ולאחריו  אחרון  חופשי  בוקר 

התארגנות בחדרים והפלגה מקסימה לכיוון אלסקה. לינה בספינה.

יום שבת – שייט במעבר הפנימי. 9
היום ייכנס השייט אל "המעבר הפנימי", נתיב שייט ימי החולף לאורך 
חופים הרריים, בין אלפי איים ופיורדים. נפליג במים העמוקים והקרים 
באותו נתיב שבו נעו בעבר ימאים דגולים כמו קפטן ג'יימס קוק וקפטן 

ג'ורג' וונקובר. לינה בספינה.

הרוקים הקנדיים ואלסקה
טיול 18 ימים / 16 לילות - נפגשים בקלגרי - יציאה בימי חמישי

בנף, אגם לואיז, קרחון קולומביה, ג'ספר, קניון מאלין והמפלים המדורגים, פארק וולס גריי, קמלופס,
וונקובר, ג׳ונו, אייסי סטרייט פוינט, קטצ'יקן, סקאגוויי, אנקורג', קרחון הבארד

הטיסות אינן מובטחות בחברת אל-על והחברה רשאית להחליף את הטיסות לכל חברת תעופה סדירה. מחיר הטיול לנרשמים עד 31 במרץ - לאחר תאריך זה תהיה תוספת 
מחיר. אין כפל מבצעים. עם הצטרפות הלקוח לטיול המטייל, הנוסע מאשר כי קרא את המידע הכללי ותנאי הטיולים בעמוד 58. המסלול מתאר את הביקור באתרים אך 

לעיתים ישתנה מסלול ימי הטיול ללא פגיעה באטרקציות. הטיולים בנויים כטיולי לגו ומורכבים מנוסעים שרכשו טיולים שונים. ט.ל.ח.

לאדם בחדר זוגי
החל מ-

$5,950

F30

כולל טיסות



יום ראשון – קטצ'יקן, אלסקה0 10
אלסקה.  בתחומי  שלנו  הראשונה  העצירה  היא  הנעימה  קטצ'יקן 
עיירה חביבה זו מתבססת על דייג, על תעשיית העץ ועל ענף התיירות, 
ובמידה רבה אופייה הוא כשל עיירת ספר. עם רדתנו מהספינה, נקיים 
ונפליג  הספינה  אל  נשוב  הצהריים  אחר  בעיר.  ומודרך  רכוב  סיור 

להמשך דרכנו. לינה בספינה.

יום שני – אייסי סטרייט פוינט0 11
אחרי ארוחת הבוקר, נרד אל אייסי סטרייט פוינט. הכפר הקטן ממוקם 
על האי צ'יצ'אגוף, כחמישים קילומטרים מערבית לבירת אלסקה, ג'ונו. 
החווייה במקום הזה משלבת תרבות אזורית אותנטית עם טבע יפהפה 

ומיוחד. אחר הצהריים נשוב לספינה ונפליג ליעד הבא. לינה בספינה.

יום שלישי – ג'ונו בירת אלסקה0 12
פעילות  שוקק  מים  קו  צרים,  רחובות  אלסקה  של  המרהיבה  לבירתה 
באתרים  לבקר  ניתן  למעוניינים,  ברקע.  מושלגים  הרים  של  ותפאורה 
נוספים בעיר בתשלום נפרד. מומלץ להיכנס למוזיאון אלסקה, לבקר 
הבוטניים  בגנים  לטייל  רוברטס,  להר  ברכבל  לעלות  הקפיטול,  בבניין 
היפים וליהנות מאווירת המקום במסבאה המפורסמת ביותר בסביבה, 
בקרחון  לביקור  לנסוע  גם  יוכל  בכך,  שירצה  מי  סאלון".  דוג  ה"רד 
מנדנהול המפורסם, המרוחק כעשרים קילומטרים מהעיר. בסיומו של 
יום מרתק, נשוב אל ספינתנו לקראת המשך ההפלגה. לינה בספינה.

יום רביעי – סקאגוויי0 13
במשך  הייתה  פאסג',  האינסייד  על  ביותר  הצפונית  העיירה  סקאגוויי, 
וגם   – וליוקון  לאלסקה  הזהב  מחפשי  של  הכניסה  שער  רבות  שנים 
נקודת המוצא שלהם בדרכם הארוכה והמסוכנת אל אזור הקלונדייק. 
נצא לסיור מודרך ברחובותיה של העיר המשומרת ובין השאר נצטלם 
בעיר  המאורגן  הפשע  מנהיג  סמית',  "סופי"  ג'פרסון  של  חנותו  ליד 
שהתפרסם בתרמיות העסיסיות שהפעיל כדי להוציא מכורי הזהב את 

כספם. אחר הצהריים נשוב אל ספינתנו לקראת המשך ההפלגה. 

יום חמישי – קרחון הבארד0 14
טבע  בפלא  לצפות  הבוקר  אותנו  מביאה  פאסג'  באינסייד  הפלגתנו 
של ממש. קרחון האברד, שבו נצפה מהספינה, הוא נהר הקרח הארוך 
ביותר בצפון אמריקה והוא גם אחד הקרחונים הפעילים ביותר מסוגו 
קמ"ר,  כמאתיים  פני  על  משתרע  שלו  הכחול  הקרח  כולה.  באלסקה 
וניתן לצפות בו מכל פינה בספינה – יחד עם שפע של בעלי חיים ימיים, 

בהם לווייתנים גדולי סנפיר, כלבי-ים, דולפינים ועוד. לינה בספינה.

יום שישי – אנקורג'0 15
היום ניפרד מהספינה שלקחה אותנו למסע המדהים, ונרד אל סיוארד. 
לאחר סיור במוזיאון האינדיאנים המפורסם, נצא הערב לסיור משותף 

בעיר כולל ארוחת ערב לסיכום הטיול.

יום שבת - אנקורג׳0 16
בפארק  טיול  ליום  נוסף,  בתשלום  בבוקר  מוקדם  נצא   - למעוניינים 

המפורסם ביותר באלסקה, דאנאלי. הלילה נלון באנקורג׳.

יום ראשון – המראה לישראל0 17

יום שני – נחיתה בתל אביב0 18
תם הטיול המושלם.

הטיסות אינן מובטחות בחברת אל-על והחברה רשאית להחליף את הטיסות לכל חברת תעופה סדירה. מחיר הטיול לנרשמים עד 31 במרץ - לאחר תאריך זה תהיה תוספת 
מחיר. אין כפל מבצעים. עם הצטרפות הלקוח לטיול המטייל, הנוסע מאשר כי קרא את המידע הכללי ותנאי הטיולים בעמוד 058 המסלול מתאר את הביקור באתרים אך 
לעיתים ישתנה מסלול ימי הטיול ללא פגיעה באטרקציות. הטיולים בנויים כטיולי לגו ומורכבים מנוסעים שרכשו טיולים שונים. טיולים בהם יהיו פחות מעשרים נוסעים יודרכו 

בשפה האנגלית. ט.ל.ח.

מתנה!
5% הנחת הרשמה מוקדמת

בתוקף להרשמות עד 31 למרץ.
ההנחה על הטיולים המקומיים בלבד.

על הטיולים המאורגנים כולל טיסות, הנחה של 205%

ספטמבר 2019
לכבוד חברת המטייל,

הידע הרב והיכולת של המדריך שקד להעביר את ההסטוריה העבר 
וההווה בכל נקודה, לצד ההומור ובעיקר יחסי אנוש מעולים הפכו את 
הטיול באמריקה לחוויה בלתי נשכחת. אנחנו רוצים להודות לך מאוד 
על ההקשבה לצרכי הקבוצה בכללי ועד לפרטים הקטנים, הנגישות 

והזמינות שלך ראויים לציון, בזכותך לא נשכח את הטיול הזה. 
ללא ספק השארת לנו טעם  של עוד.

עובדי המדינה.


