
המטייל חוגגת 33 שנים 58www.hametayel.com |

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

יום ראשון - תל-אביב - אנקורג'. 	
והעברה  וימים  יבשות  נטוס אל אנקורג', העיר הגדולה באלסקה, נחצה 

אל בית המלון.
 

יום שני - סיור אנקורג'. 	
אל דאונטאון  )Coastal Trail(, נמשיך  החוף  טיילת  אל  יחד  נצא  הבוקר 
והמרכז  והאמנות  ההיסטוריה  מוזיאון  כולל  במוזיאונים,  וביקור  אנקורג' 

למורשת ילידית – לינה באנקוראג'.

יום שלישי - אנקורג' - דנאלי. 	
האטרקציות  היא  השמורה  דנאלי.  פארק  לכיוון  צפונה  נצא  הבוקר 
בצפון  ביותר  הגבוה  ההר  של  שמו  על  ונקראת  באלסקה,  הפופולארית 
אמריקה )6,000 מ'(, הנמצא בתחומה. בדרך נעצור לטיולים ותצפיות בהרי 
טלקיטנה וברכס אלסקה )Alaska Range(. הגעה לאזור שמורת דנאלי 

בשעות אחה"צ המאוחרות ולינה בכניסה לשמורה.

יום רביעי - שמורת דנאלי. 	
הפארק מתפרש על שטח של 25 אלף קמ"ר – כשטחה של ישראל כולה 
לנו מפגש עם עולם החי  יאפשר  היום  בתום מלחמת העצמאות. הטיול 
העשיר של אלסקה. דרך עפר אחת בלבד חוצה את השמורה לרוחבה, 
הפארק  של  באוטובוסים  הנסיעה  זו.  דרך  לאורך  לנסיעה  יוקדש  והיום 
מאפשרת צפייה בדובים, איילי צפון, איילים קוראים, כבשי הרים, זאבים 
פסגת  את  לראות  הסיכוי  כולל  הדרמטיים,  ההרריים  הנופים  ועוד. 
הדנאלי, מספקים אפשרויות צילום נהדרות. נשוב ללינה בשעות אחה"צ 

המאוחרות בכניסה לשמורה.

יום חמישי - פיירבאנקס. 	
באזור  באלסקה.  בגודלה  השלישית  העיר   - בפיירבנקס  נבקר  היום 
המטרופולין של פיירבנקס מתגוררים מעל 600,000 תושבים הגרים רק 
200 קילומטרים מהחוג הארקטי. מחפשי הזהב שכנעו את קפטן ברנט 
 1901 בשנת  הזהב  והפצת  לגילוי  מסחר  סניף  להקים   – האזור  מגלה   –
ה-26  הברית  ארצות  נשיא  סגן  של  שמו  על  שנקראה  העיר,  הפכה  וכך 

תחת תאודור רוזוולט, לחלק מארצות הברית ולמטרופולין הצפוני ביותר 
במכרות  ביקור  הילידים,  כפר  אל  הצ׳אנה  נהר  על  שייט  נעשה  במדינה. 

הזהב, פארק החלוצים, מוזיאון הצפון ועוד. לינה בפיירבאנקס.

יום שישי - Denali Highway - ואלדז. 	
היום יוקדש להגעה לעיירת החוף ואלדז על אחת הדרכים היפות באלסקה, 
החוצה נהרות ענק ואגמים רבים, ומאפשרת פגישות עם אייל הצפון ואייל 
המוס. הדרך עוברת בנופים המשגעים לאורך ציר הנפט, והמעבר ההררי 
נמצאת  עצמה  ואלדז  שלאורכו.  המים  ומפלי  קיסטון  קניון  אל  תומפסון, 
לחופו של מפרץ הנסיך וויליאם )Prince William Sound(,  מפרץ יפהפה 
משופע בבעלי חיים ובקרחונים, אשר התפרסם לפני כעשרים שנה כאשר 
אקולוגי  לאסון  וגרמה  שרטון  על  בו  עלתה  ואלדז  אקסון  הנפט  מיכלית 

כבד. הלינה בואלדז.

יום שבת - מפרץ קרחון קולומביה. 	
החוף  מקרחוני  אחד   – קולומביה  קרחון  מפרץ  אל  לשייט  מוקדש  היום 
הגדולים והמפורסמים של אלסקה. קרחון זה נסוג במהלך עשרים השנים 
האחרונות בקצב מואץ, תוך שהוא משאיר אחריו אזור נרחב זרוע בפיסות 
מפרץ  של  המרהיבים  והנופים  השקטים  המים  ומרהיבות.  ענקיות  קרח 
הנסיך וויליאם הופכים את האזור לאידיאלי לתמונות מזכרת נפלאות לכל 

החיים. 

יום ראשון - ואלדז - קרחון המטנוסקה. 	
בבוקר נצא צפונה לעיירה גלאנאלן ומשם מערבה לאנקורג' בדרך הנופים 
ונחגוג  באנקורג׳  ללינה  נגיע  המטנוסקה.  קרחון  על  ותצפית  הפראיים 

בארוחת ערב את סיום הטיול הנפלא.

יום שני - המראה לתל-אביב דרך יעד ביניים. 	

יום שלישי - נחיתה בישראל. 		
תם הטיול הקסום.

נפלאות אלסקה - כולל פארק דנאלי
טיול 		 ימים / 	 לילות - נפגשים באנקורג׳

אנקורג', שמורת דנאלי, פיירבאנקס, ואלדז, שייט אל קרחון קולומביה, קרחון המטנוסקה

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-

$5,950

FC60

טיול חופשי ומאורגן
כולל טיסות סדירות




