וונקובר ,דנאלי וקרוז לאלסקה
 16ימים  14 /לילות  -יציאה בימי שלישי
 7לילות בטיול המטייל ובניו יורק 7 .לילות הפלגה לאלסקה.
CRZ30

החל מ-

3,950

$

לאדם בחדר ל4-
החל מ-

ל0אדם5ב4,9

$

חדר זוגי

1 .1יום שלישי  -המראה תל-אביב  -וונקובר
הבוקר נצא בטיסה דרך יעד ביניים לאחת הערים היפות בעולם.
לאחר הנחיתה העברה למלון וסיור ערב רגלי עם המדריך.
לינה בוונקובר.
2 .2יום רביעי – וונקובר
הבוקר נצא לסיור בוונקובר .נבקר בגאז-טאון ,מקום היווסדה של
העיר וונקובר לפני כ 150 -שנים .אזור עתיק ומשוחזר בסגנון המאה
הקודמת ,המפורסם בזכות פנסי הרחוב העתיקים ושעון הקיטור.
נסייר בפארק סטנלי ובו עמודי טוטם אינדיאנים מפורסמים .נמשיך
אל נקיק הנהר שם נטפס על גשר חבלים מפורסם מעל שביל צמרות
עצים מרהיב ,נבקר בשוק הצבעוני בגראנוויל איילנד ,שאפשר למצוא
בו הכל ,מבגדים ועד מסעדות אתניות ומגלריות ועד מזכרות .לינה
בוונקובר.
3 .3יום חמישי – האי ויקטוריה  /וונקובר
בשעות הבוקר נצא לנמל המעבורות ונפליג לעיר ויקטוריה ,בירתה של
קולומביה הבריטית .נסייר בנמל הציורי שלה ובשדרות בעלות הנופך
הבריטי ,ובגני בוצ'ארד המפורסמים .לינה בוונקובר.
4 .4יום שישי – עליה להפלגה לאלסקה
בוקר חופשי אחרון ולאחריו נעלה בצהריים על ספינת הפאר בנמל,
התארגנות בחדרים והפלגה מקסימה לכיוון אלסקה .לינה בספינה.
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5 .5יום שבת – שייט במעבר הפנימי
היום ייכנס השייט אל "המעבר הפנימי" ,נתיב שייט ימי החולף לאורך
חופים הרריים ,בין אלפי איים ופיורדים .לינה בספינה.
6 .6יום ראשון – קטצ'יקן ,אלסקה
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 סיור רכוב ומודרך בעיר .לינה בספינה.
7 .7יום שני – אייסי סטרייט פוינט
הכפר הקטן ממוקם על האי צ'יצ'אגוף .החווייה במקום הזה משלבת
תרבות אזורית אותנטית עם טבע יפהפה ומיוחד .אחר הצהריים נשוב
לספינה ונפליג ליעד הבא .לינה בספינה.
8 .8יום שלישי – ג'ונו בירת אלסקה
לבירתה המרהיבה של אלסקה רחובות צרים ,קו מים שוקק פעילות
ותפאורה של הרים מושלגים ברקע .למעוניינים ,ניתן לעלות ברכבל
להר רוברטס ,לטייל בגנים הבוטניים היפים וליהנות מאווירת המקום
במסבאה המפורסמת ביותר בסביבה .לינה בספינה.
9 .9יום רביעי – סקאגוויי
סקאגוויי ,העיירה הצפונית ביותר על האינסייד פאסג' ,הייתה במשך
שנים רבות שער הכניסה של מחפשי הזהב לאלסקה וליוקון – וגם
נקודת המוצא שלהם בדרכם הארוכה והמסוכנת אל אזור הקלונדייק.

טיול המטייל בוונקובר ,פארק דנאלי ואלסקה כולל יציאה להפלגת תענוגות
ובילוי מענג באלסקה על גבי אחת מאניות הפאר הגדולות בעולם.

כולל טיסות ושייט

המחיר כולל :טיסה תל-אביב-וונקובר-תל-אביב | טיול המטייל בוונקובר ואלסקה | הפלגה באניה | פנסיון מלא במהלך
השיט בלבד | העברות הנדרשות | דמי כניסה לאתרים המצויינים במסלול | מדריך דובר עברית בטיול המטייל | מיסי נמל
והיטלי דלק.

נצא לסיור מודרך ברחובותיה של העיר המשומרת ובין השאר נצטלם
ליד חנותו של ג'פרסון "סופי" סמית' ,מנהיג הפשע המאורגן בעיר.
1010יום חמישי – קרחון הבארד
קרחון האברד ,שבו נצפה מהספינה ,הוא נהר הקרח הארוך ביותר
בצפון אמריקה והוא גם אחד הקרחונים הפעילים ביותר מסוגו
באלסקה כולה .הקרח הכחול שלו משתרע על פני כמאתיים קמ"ר.
1111יום שישי – אנקורג'
היום ניפרד מהספינה שלקחה אותנו למסע המדהים ,ונרד אל סיוארד.
נצא הערב לסיור משותף בעיר כולל ארוחת ערב.
1212יום שבת – נסיעה לדנאלי
הבוקר נצא עם המדריך בנסיעה לפארק דנאלי בדרך מאוד מעניינת
ויפה ,נעצור לביקור במרכז המורשת של ילידי אלסקה וביקור בכפר
האינדיאני המשוחזר .הגעה ללינה בכניסה לפארק דנאלי.

ההר הוא יעד קבוע למטפסי הרים ולהרפתקנים.
הפסגה מושלגת וצחורה גם בחודשי הקיץ והיא בולטת על רקע
הפסגות ,שבסביבתה שאינן מושלגות .לינה דנאלי.
1414יום שני – שייט קרחונים והמסע המופלא של הסלמונים
היום נצא דרומה אל אחד מערוצי הנהרות בהם נראה את אחת
מתופעות הטבע המדהימות ביותר  -סיומו של המסע המרתק בחייהם
של דגי הסלמון .נחזה בתופעת טבע בלתי תאמן וביומם האחרון של
אלפי דגי סלמון .נמשיך לשייט קרחונים מרתק בין הרים מצופי שלג
ואגמים קפואים .נבקר במרכז הטבע של אלסקה ונשוב
ללינה באנקורג'.
1515יום שלישי – המראה לישראל דרך יעד ביניים
1616יום רביעי – נחיתה בתל אביב אחרי טיול מדהים

1313יום ראשון – פארק דנאלי
הבוקר נצא צפונה אל הפארק הלאומי דנאלי .נצא לסיור רכוב של 8
שעות ,שבמהלכו נצפה בעולם מגוון של בעלי חיים – מקאריבו ,אייל
קנדי וכבשי הרים ועד זאבים ודובים (דב שחור ודב גריזלי) .כמו כן,
נעבור במגוון נופים ,ביצות ,סבך ותצורות סלע ייחודיות וצבעוניות.
במרכז הפארק מתנשאת פסגת הר מקינלי (,)Mount McKinley
שגובהה יותר מ 6,000-מטרים – ההר הגבוה ביותר בצפון אמריקה.

המחירים עלולים להשתנות לפי זמינות החדרים באניות .המחירים אינם כוללים טיפים שישולמו באניה .המחירים ע״ב חדר פנימי .מסלולי ההפלגות עשויים
להשתנות בהתאם לתאריכי היציאה בין מסלול מזרחי ומערבי בקאריביים .בקשו מהנציג את מסלול ההפלגה שלכם .מסלולי הטיולים עשויים להשתנות בהתאם
 | www.hametayel.comהמטייל חוגגת  30שנים
לתאריכי ההפלגה.
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