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

יום ראשון – קלגרי . 	
נגיע בטיסה )דרך יעד ביניים( לקלגרי. לאחר הנחיתה ואיסוף המזוודות 
ועלייה  בבאנף  ערב  סיור  הארוכה.  מטיסה  וננוח  המלון  לעבר  נצא 

ברכבל להר הגופרית – לינה באזור באנף.

יום שני – אגם לואיז / באנף והפארק הלאומי. 	
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 שלישי – קניון ג’ונסטון / הפארק הלאומי יוהו. 	
במעלה  ונטפס  במורדו,  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 
בגוון  במים  הוא  גם  הניחן  אמרלד  באגם  ונבקר  בסלע  המים  שחצבו 

הברקת. לינה באזור באנף. 

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

שכמויות המים בו עצומות. לינה באזור ג’אספר.

יום חמישי – הפארק הלאומי ג’אספר / פארק וולס גריי. 	
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 

מ’.  3954 של  לגובה  המתנשא  המרשים  רובסון  מאונט  הרוקי,   בהרי 
אחר כך נעבור במעבר ההרים ילו-הד. כשנגיע לעיירה קלירווטר, נצא 

לטיול בפארק וולס גריי הציורי. לינה באזור קמלופס.

יום שישי – קמלופס / וונקובר. 	
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 בגרנוויל איילנד, שאפשר למצוא בו הכל, 

מבגדים ועד מסעדות אתניות ומגלריות ועד מזכרות. לינה בוונקובר.

יום שבת – וונקובר. 	
נצא לסיור רגלי במרכז וונקובר. לינה בוונקובר.

יום ראשון – האי ויקטוריה. 	
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 לווונקובר. לינה בווונקובר.

יום שני – המראה לישראל. 	

יום שלישי - נחיתה בתל-אביב. 		
תם הטיול המקסים.

מערב קנדה - כולל הרוקים הקנדיים
טיול 		 ימים / 	 לילות - נפגשים בקלגרי 

באנף, אגם לואיז, קרחון קולומביה, ג'ספר, קניון מאלין והמפלים המדורגים, פארק וולס גריי, קמלופס, וונקובר

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-

$5,450

FC30

טיול חופשי ומאורגן
כולל טיסות סדירות

למידע נוסף סרקו את הברקוד.




