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מוצאי שבת – טיסת לילה מתל-אביב
בלילה של מוצ״ש נגיע אל נתב”ג ונצא בטיסה לקנדה.

יום ראשון – טורונטו ואלף האיים. 	
והמכס  הדרכונים  מעבר  לאחר  הנחיתה,  ועם  וימים  יבשות  נחצה 
ולאחר איסוף המזוודות אנו מגיעים לעיר הגדולה והמרכזית בקנדה – 
טורונטו. לאחר הנחיתה נצא מזרחה אל קינגסטון – העיר היושבת על 
אלף האיים. בערב נצא להפלגה על נהר הסיינט לוריין לראות את בתי 
המיליונרים הפזורים על מאות איים פרטיים לאורך הנהר. לינה באזור 

קינגסטון.

יום שני – מונטריאול / המבצר והנמל. 	
היום נצא לעיר השנייה בגודלה בקנדה, מונטריאול. נתחיל את הביקור 
בקתדרלת  נבקר  רויאל.  ממאונט  העיר  על  נשימה  עוצרת  בתצפית 
חנויות  עם  הישן  הנמל  של  הטיילת  על  נצעד  המרהיבה,  ״נוטרדאם״ 
ונוף מקסים. נטייל לאורך רחוב ״שרברוק״ ונראה שניים מבתי הכנסת 
החשובים בעיר, טמפל עמנואל בית שלום וקהילת שער שמים. הערב 
נצא לרחוב סנטה קטרינה, אטרקציית התיירים הפופולרית ביותר לכל 
והדוכנים, זהו המקום  אוהבי הקניות, הופעות הרחוב, חובבי השווקים 
טעמים  ריחות,  יוקרה,  ומוצרי  ארנקים  ועד  וירקות  מפירות  בשבילכם, 

וחוויות ממש במרכז העיר. לינה במונטריאול.

יום שלישי – קוויבק סיטי / בירת קוויבק. 	
היום אנו יוצאים אל העיר אשר חומות סביב לה, ממש כמו ירושלים. נגיע 
בצהריים לבירת המחוז הגדול בקנדה – קוויבק. נתחיל בעיר העתיקה 
שהיא אחת מהערים הוותיקות ביבשת צפון אמריקה ולשם הגיע הגנרל 
ה-17.  המאה  בתחילת  הצרפתים  בשליחות  קרטייה  ז׳אק  הצרפתי 
הישנים  ברחובותיה  ונסייר  העתיקה  העיר  חומות  על  לתצפית  נעלה 
והססגוניים, בשלל הדוכנים, החנויות ובית העירייה המרשים. נטייל לצד 
בניין הפרלמנט של מחוז קוויבק השוכן בלב מדשאות וגינות מקסימות 
ונבקר  מונטמורנסי  לנהר  נצפין  צרפתית.  היא  השולטת  השפה  ובו 

במפל המדהים. בערב נשוב ללינה במונטריאול.

יום רביעי – אוטווה בירת קנדה. 	
אוטווה.  נהר  של  גדותיו  על  השוכנת  קנדה,  לבירת  יוצאים  אנו  הבוקר 

נטייל על גבעת הפרלמנט כאן בוערת להבת המאה שהודלקה בשנת 
1967 לכבוד יום הולדתה ה 100 של קנדה. אם נספיק נחזה בהחלפת 
הפרלמנט  את  ניראה  האנגלית,  מהמורשת  המושפעת  המשמרות 
חבריהם,   413 על  הנבחרים  בתי  שוכנים  בו  הנהר,  על  הצופה  הקנדי 
המנהלים את הרשות המחוקקת של המדינה השנייה בגודלה בעולם. 
ניראה את המעון הרשמי של ראש הממשלה ואת המבנה המרשים של 
בית המשפט העליון. נבקר באנדרטה הלאומית לזכר קורבנות השואה, 
ונסיים בקניות באאוטלט זול לקניות למשפחה שבבית לקראת הטיסה 
הביתה מחר. בערב נגיע ללינה באזור נהר הסיינט לוריין בדרך לטורונטו.

יום חמישי – טורונטו. 	
כיכר  אל  נצא  בקנדה.  ביותר  המאוכלס  המחוז  בבירת  נטייל  היום 
״פארק  על  ונדבר  המרשימים  העירייה  בנייני  את  נראה  בה  ״פיליפס״, 
ה״אמפייר-סטייט״  את  מרחוק  ונצלם  התחתית,  העיר  על  השלום״, 
הענק  הקניות  מרכז  את  נפספס  ולא   CN של  הענק  המגדל   – הקנדי 
הכנסת  מבתי  אחד  את  לראות  נצא  סנטר.  איטון  בעולם,  מהידועים 
בפארק  הממוקם  הפרלמנט  לבניין  נמשיך  בקנדה,  ביותר  המרשימים 

המלכה, כאן יושבים 124 חברי בית המחוקקים. לינה בטורונטו.

יום שישי - מפלי הניאגרה קנדה. 	
על  לסיור  נצא  ההגעה  עם  ומייד  הניאגרה  מפלי  לכיוון  נצא  הבוקר 
הטיילת המפורסמת בעולם – אותה רואים רק מהצד הקנדי. בחורף, נרד 
למנהרות מתחת למפלים לראות את המפל מתוך הכוכים של המצוק 
ממש. בקיץ, נצא עם המדריך להפלגה באנייה אשר תיקח אותנו לסיור 
יישכח  בלתי נשכח ובלתי נתפס מתחת למפלים עצמם – שייט שלא 
לעולם. נצפה במראה הבלתי נתפס של מפלי הניאגרה, ומליוני ליטרים 
של מים הזורמים בשצף קצף ממפל ״הפרסה״ ו״הינומת הכלה״. נחזה 
בתחנת הכוח ונלמד על ייצור החשמל מעוצמת המפלים וכמובן נצטלם 

ליד שעון הפרחים. נשוב ללינה בטורונטו.

יום שבת – טורונטו / טיסה הביתה. 	
נצא אל שדה התעופה לטיסה הביתה.

יום שבת – נחיתה בתל-אביב. 	
תם הטיול המדהים.

FC20

טיול חופשי ומאורגן
כולל טיסות סדירות

מזרח קנדה - כולל מונטריאול וקוויבק
טיול 	 ימים / 	 לילות - נפגשים בטורונטו

אלף האיים, מונטריאול, אוטווה, טורונטו, מפל מונטמורנסי, מפלי הניאגרה כולל הפלגה

הטיולים מתבצעים ביולי ואוגוסט בלבד. על פי הידוע לנו בזמן כתיבת מסמך זה – ביצוע המסלול כפוף להוראות השעה של משרד הבריאות האמריקאי ועקב המגפה העולמית 
כל הנוסעים חייבים להיות מחוסנים ולעבור על חשבונם בדיקות קורונה על מנת לטוס ולשוב מארצות הברית המטייל אינה מתחייבת לביצוע כל האתרים והאטרקציות 

בתאריכים הנ״ל, ורשאית להחליף בתי מלון במידה ויהיו בהם שינויים

לאדם בחדר זוגי
החל מ-

$3,950




