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 שייט וטיול באלסקה

 2017בספטמבר  6חזרה ביום  - 2017באוגוסט  24יציאה ביום 
 לילות 13ימים,  14טיול 

 יום 1: נחיתה בוונקובר והעברה למלון

יום חופשי להיכרות עם העיר הנחשבת לאחת היפות והנעימות בעולם.  מומלץ לטייל עצמאית בגאסטאון, 

החלק העתיק של העיר שבה פועל שעון הקיטור המפורסם; בפארק סטנלי עמוס עמודי הטוטם ובפארק 

של המלכה אליזבת, שמהם נשקף נוף נפלא של המפרץ; בגשר התלוי המפורסם ובשביל צמרות העצים 

החל ממאכלים  -פארק קפילאנו; ובשוק התוסס והצבעוני של גראנוויל איילנד, שבו ניתן למצוא כל דבר 

  .מגוונים וכלה בפריטי אמנות

 יום 2: ונקובר – תחילת השייט

בצהריים נעלה על ספינת הפאר שלנו בנמל ונקובר, נתארגן בתאים ונתכונן להפלגה לכיוון אלסקה. לינה 

 (hikanKetc) צ'יקן, אלסקה: קט4יום בספינה.

. עיירה חביבה זו מתבססת על דייג, על אלסקההעצירה הראשונה שלנו בתחומי קטצ'יקן הנעימה היא 

סיור עם רדתנו מהספינה, נקיים תעשיית העץ ועל ענף התיירות, ובמידה רבה אופייה הוא כשל עיירת ספר. 

רד. בין השאר, מומלץ להיכנס . למעוניינים, ניתן לבקר באתרים נוספים בעיר בתשלום נפרכוב ומודרך בעיר

מרכז לביתה של המאדאם המפורסמת ביותר בקטצ'יקן;  (Dolly's House Museum) ליס האוזדול

שבו משחזרים עמודי טוטם של בני אומת הטלינגיט;  (Totem Heritage Center) למורשת הטוטם

, המאפשרת (Dear Mountain Tribal Hatchery and Eagle Center)דיר מאונטיין  מדגרת דגי הסלמוןלו

אחר הצהריים נשוב אל הספינה ונפליג את התחדשות האוכלוסייה שלהם בנהרות עם שחרורם אל הטבע. 

 לינה בספינה. להמשך דרכנו. 

  (Icy Strait Pointאייסי סטרייט פוינט ): 5יום 

 האי צ'יצ'אגוףעל . הכפר הקטן ממוקם אייסי סטרייט פוינטאחרי ארוחת הבוקר, נרד אל יעדנו הבא, 

(Chichagof Island .כחמישים קילומטרים מערבית לבירת אלסקה, ג'ונו ,) החווייה במקום הזה משלבת

אפשר , נצא לשיטוט חופשי במקום. סיור קצראחרי תרבות אזורית אותנטית עם טבע יפהפה ומיוחד. 

ים וגם אפשרות לצפות למצוא בו תרבות עשירה של בני טלינגיט, טוטמים מעשי ידיהם של המקומי

. גם בסביבתם הטבעית )אם מתחשק להם לבוא לבקר, כמובן(בלווייתנים גדולי סנפיר ובדובים חומים 

קולינריה טובה אפשר לגלות כאן, וסעודה של סרטנים מקומיים נחשבת לחווייה מעניינת במיוחד. אחר 

 לינה בספינה. הצהריים נשוב לספינה ונפליג ליעדנו הבא. 

 (, בירת אלסקהJuneauג'ונו ) :6יום 

לבירתה המרהיבה של אלסקה רחובות צרים, קו מים שוקק פעילות ותפאורה של הרים מושלגים ברקע. 

ניתן לבקר , ולאחר מכן נתפזר כדי לטייל בה באופן חופשי. למעוניינים סיור מודרך קצר בעירנצא ל

בקר ל (Alaska State Museum)אלסקה  מוזיאוןבאתרים נוספים בעיר בתשלום נפרד. מומלץ להיכנס ל
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גנים בלטייל ( הנישא, Mount Roberts) הר רוברטסברכבל ללעלות , בניין הקפיטולב

רד דוג ה המפורסמת ביותר בסביבה, ה"באבמסליהנות מאווירת הספר והיפים  הבוטניים

 Mendenhall) לקרחון מנדנהו(. מי שירצה בכך, יוכל גם לנסוע לביקור בRed Dog Saloon" )סאלון

Glacier )אל  המפורסם, המרוחק כעשרים קילומטרים מהעיר. בסיומו של יום מרתק ומעייף, נשוב

 ספינתנו לקראת המשך ההפלגה. לינה בספינה. 

 (Skagway: סקאגוויי )7יום 

, העיירה הצפונית ביותר על האינסייד פאסג', הייתה במשך שנים רבות שער הכניסה של מחפשי סקאגוויי

נצא וגם נקודת המוצא שלהם בדרכם הארוכה והמסוכנת אל אזור הקלונדייק.  –הזהב לאלסקה וליוקון 

, חנותו של ג'פרסון "סופי" סמית'ברחובותיה של העיר המשומרת ובין השאר נצטלם ליד  סיור מודרךל

ת כספם. מנהיג הפשע המאורגן בעיר שהתפרסם בתרמיות העסיסיות שהפעיל כדי להוציא מכורי הזהב א

לאחר מכן, נתפזר כהרגלנו לשיטוט חופשי ברחובותיה. למעוניינים, ניתן לבקר באתרים נוספים בעיר 

 מפלי רידטייל בשביל המוביל לל בקר בבארים שלה ובמסעדות המצויינות,בתשלום נפרד. מומלץ ל

וכל גם לנסוע י , וגם יספיק,ומי שירצה בכך)הקרויים על שם איש החוק המקומי שהתעמת עם סמית'( 

 , מעבר ההרים בדרך אל שדות הזהב,(White Pass) ווייט פאסמיוחד במינו היוצא אל אזור ה טיול רכבתב

. יום נפלא בעיירה שהיא תענוג אמיתי. אחר הצהריים נשוב אל ספינתנו לקראת לנסיעה של כשלוש שעות

 לינה בספינה. המשך ההפלגה. 

 (Hubard Glacier: קרחון הבארד )8יום 

 Hubard) רחון האברדקהפלגתנו באינסייד פאסג' מביאה אותנו הבוקר לצפות בפלא טבע של ממש. 

Glacier) שבו נצפה מהספינה, הוא נהר הקרח הארוך ביותר בצפון אמריקה והוא גם אחד הקרחונים ,

פות בו הפעילים ביותר מסוגו באלסקה כולה. הקרח הכחול שלו משתרע על פני כמאתיים קמ"ר, וניתן לצ

דולפינים  בהם לווייתנים גדולי סנפיר,כלבי ים, יחד עם שפע של בעלי חיים ימיים, -מכל פינה בספינה 

 לינה בספינה. ים. ולוטרות

 (Anchorageאנקורג' ) – (Seward: סיוארד )9יום 

הגענו אל יעדנו, הלא היא אלסקה היבשתית. היום ניפרד לשלום מהספינה שלקחה אותנו למסע יפה כל כך, 

(, שהוא אחד היפים Alaska Sealife Center) מרכז חיי הים של אלסקהונרד אל החוף בסיוארד. נבקר ב

תלויים ויער הגשם  נצא לשייט פרטי על נהר בלב נופים עוצרי נשימה, קרחוניםוהמרתקים מסוגו בעולם. 

סלמון מקומי טרי על הכוללת הצפוני ביותר בעולם. לאחר השייט, נוכל ליהנות מארוחת צהריים טעימה 

. לאחר . בהמשך נהנה מנופים מדהימים יותר לאורך הדרךועל רקע נוף טבע יפה הגריל, ממש על גדת הנהר

 נה באנקורג'. , העיר הגדולה ביותר במדינה. ליאנקורג'מכן ניסע באוטובוס ל

  (Alyeska Resortפארק אלייסקה ) :10 יום

, ניסע לטיול רכבי שטחנעלה על (. Girdwood) גירדוודאל עיירת הנופש  מסע הבוקר ייקח אותנו דרומה

אורך שביל נופי, מפלים מדורגים, כרי דשא הרריים, נחלים עמוסי סמלונים ואגמים צלולים. לאחר מכן ל

ׁ (. אחר הצהריים נשוב (Alyeska Parkׁ  פארק אלייסקה א לטיול רגלי בנסעד ארוחת צהריים ונצ
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(, שממנו ניתן לראות את השפעות Earthquake Parkלאנקורג' ונבקר בפארק רעידת האדמה )

מזח . ננסה את מזלנו גם ב1964-, שפקד את אלסקה ב20-רעש האדמה השני בעוצמתו במאה ה

מהאזורים היפים לביקור באנקורג'. המקום אמנם אחד  ,(p CreekhiS) שיפ קריקהתצפיות שב

משמש בעיקר דייגים לדייג, אך התיירים הרבים באים לחזות בפלא הטבע ובאים לראות המוני דגי סלמון 

ששוחים מרחקים רבים כנגד כיוון זרימת המים עד הגעתם לאזור המזח. לאלו שאינם חובבים דיג, המזח 

 לינה באנקורג'.  יפה על כל האזור. מהווה מקום נפלא ופסטוראלי לתצפית

  טאלקיטנה -: אנקורג' 11יום 

 בשי מושקחוות כ(. נבקר בPalmer) פאלמרבבוקר ניפרד זמנית מאנקורג' וניסע צפונה, לכיוון העיירה 

(Muskox Farm בעל חיים שכמעט נכחד מהטבע ושהוא בעל צמר סמיך וארוך במיוחד, המשמש כמבודד ,)

מצוין בפני הקור וכחומר הגלם לייצורם של בגדים איכותיים. נשתעשע ונאכיל את בעלי החיים. לאחר מכן 

וירה של יישוב ספר וששימשה (, שבה שוררת עדיין אוTalkeetna)טאלקיטנה ניסע צפונה ונגיע עד לעיירה 

כהשראה לסדרת הטלוויזיה המצליחה "חשיפה לצפון". בעיירה )שהיא בעצם כפר קטן(, המשמשת כבסיס 

יציאה לפארק הלאומי דנאלי, נצטרף לטיול הרפתקאות שיכלול גלישה באומגות בין ענפי העצים, וכן 

יוכל לצאת לסיור ובו ילמד אצל דייג מקצועי האדיר. מי שלא יהיה מעוניין בכך,  הר מקינליתצפיות לכיוו 

 כיצד להוציא דגים מהנהר. לינה בטאלקיטנה. 

  (Denali National Park: הפארק הלאומי דנאלי )21יום 

שעות,  8. נצא לסיור רכוב של פארק הלאומי דנאלילאחר ארוחת הבוקר הבוקר נצא צפונה אל הכניסה ל

מקאריבו, אייל קנדי וכבשי הרים ועד זאבים ודובים )דב  -שבמהלכו נצפה בעולם מגוון של בעלי חיים 

יזלי(. כמו כן, נעבור במגוון נופים, ביצות, סבך ותצורות סלע ייחודיות וצבעוניות. במרכז שחור ודב גר

ההר הגבוה  -מטרים  6,000-יותר מ(, שגובהה Mount McKinley) הר מקינליהפארק מתנשאת פסגת 

ביותר בצפון אמריקה. ההר הוא יעד קבוע למטפסי הרים ולהרפתקנים. הפסגה מושלגת וצחורה גם 

 ינה בטאלקיטנה. שי הקיץ והיא בולטת על רקע הפסגות, שבסביבתה שאינן מושלגות. לבחוד

  : פרידה מאלסקה וטיסה ארצה14-31ימים 

בדרכנו לאחר ארוחת הבוקר נעמיס את מזוודותינו, נאמר שלום אחרון למלוננו ונצא חזרה לכיוון אנקורג'. 

(, הצמוד לנמל התעופה הבינלאומי Lake Hood Seaplane Base) שדה התעופה הימי של אגם הודנעצר ב

של העיר. זהו שדה התעופה הימי הגדול בעולם, והמראה של מטוסים ממריאים ונוחתים על המים מרהיב 

עין ומהווה אקורד נאות לסיום טיולנו באלסקה. לאחר מכן נמשיך אל נמל התעופה הבינלאומי, נעשה צ'ק 

ניים, נמשיך בטיסה הבאה לתל אביב. למחרת בבוקר ננחת, אין ונעלה לטיסה הביתה. אחרי נחיתת בי

 נאסוף את המזוודות וניפרד איש מרעהו. תם הטיול. 

 

 


