
המטייל חוגגת 33 שנים 60www.hametayel.com |

קנדה מחוף לחוף - כולל הפלגה לאלסקה
טיול 23 ימים / 21 לילות - נפגשים בטורונטו

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

$7,950

FC70

טיול חופשי ומאורגן
כולל טיסות סדירות

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

יום ראשון – טורונטו ואלף האיים. 1
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. 2
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. 3
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 יום חופשי / קניות באאוטלט. 	
נצא מהמלון שלנו אל קניון ענק ובו חנויות אאוטלט רבות של מותגים 

במחירים מוזלים. נשוב ללינה בטורונטו.
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יום ראשון – קלגרי . 	
נגיע בטיסה  ישירה לקלגרי. לאחר הנחיתה ואיסוף המזוודות נצא לעבר 
להר  ברכבל  ועלייה  בבאנף  ערב  סיור  הארוכה.  מטיסה  וננוח  המלון 

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 – סיור בוונקובר. 	.
העיר  של  היווסדה  מקום  בגאז-טאון,  נבקר  וונקובר.  אל  נצא  הבוקר 
המאה  בסגנון  ומשוחזר  עתיק  אזור  זהו  שנים.   150 כ-  לפני  וונקובר 
את  המשמיע  הקיטור  ושעון  העתיקים  הרחוב  פנסי  כולל  הקודמת, 
קולו מידי רבע שעה. 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 בגרנוויל איילנד, 
שאפשר למצוא בו  מבגדים ועד מסעדות אתניות ומגלריות ועד מזכרות. 

יום שבת – וונקובר / עלייה לשייט תענוגות לאלסקה. 	.
הבוקר נטייל במרכז וונקובר ואחר הצהריים נעלה לאניה. התארגנות 

בחדרים והפלגה מקסימה לכיוון אלסקה. לינה בספינה.

יום ראשון – שייט במעבר הפנימי. 	.
היום ייכנס השייט אל "המעבר הפנימי", נתיב שייט ימי החולף לאורך 

חופים הרריים, בין אלפי איים ופיורדים. לינה בספינה.

יום שני – 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.

יום שלישי – 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.

יום רביעי – 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.

יום חמישי – 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. 
נצא לסיור מודרך ברחובותיה של העיר המשומרת ובין השאר נצטלם 

ליד חנותו של ג'פרסון "סופי" סמית', מנהיג הפשע המאורגן בעיר.

יום שישי – 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.

יום שבת – אנקורג' / סיור במוזיאון האינדיאנים. .	
היום ניפרד מהספינה שלקחה אותנו למסע המדהים, ונרד אל סיוארד.  

נצא הערב לסיור משותף בעיר כולל ארוחת ערב.

יום ראשון – אנקוראג׳ והמראה לישראל. 		

יום שני - נחיתה בתל-אביב. 		
תם הטיול המדהים.


