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 טיול להרי הרוקי ולאלסקה, כולל שייט

 2017בספטמבר  6 חזרה ביום - 2017באוגוסט  18יציאה ביום 
 לילות 18ימים,  20טיול 

  (Banffבאנף ) - (Calgary) קלגרי – : תל אביב  1ום י

 יוצאים לדרך. נמריא מנתב"ג מערבה בדרכנו לקנדה. לאחר נחיתה ביעד ביניים נעבור לטיסת המשך

מקום מצבורי האנרגיה של קנדה,  (Alberta) אלברטה, העיר החשובה והגדולה בחבל (Calgary) קלגריל

הרי נצא מהעיר לכיוון חרי הנחיתה, . א(Rocky Mountains)קי המהווה נקודת המוצא לטיולים בהרי הרו

שעות ב. 1988-שאירח את משחקי החורף האולימפיים ב האצטדיון האולימפי של קלגרינעבור ליד . הרוקי

 באנף. אזור . לינה בם, העיר הגדולה ביותר באזור ההרי(Banff) באנףנגיע אל אחר הצהריים המאוחרות 

 באנף : הפארק הלאומי 2יום 

. נתחיל בעיירה באנף הפעילה כל השנה )בחורף ישנה ים באנף ויוהוהלאומי יםהיום נבקר באתרי הפארק

ונטייל בו  (Sulphur Mountain) הר הגופרית)גונדולה( לפעילות ענפה של ספורט החורף(. נעלה ברכבל 

. מהמקום (Sanson's Peak) סאנסונס פיקבשביל המחבר בין שתי הפסגות עד לבקתת המטאורולוג ב

, כולל העמק שבתוכו יושבת העיר באנף והמלון הנפלא הנטוע מעל ים מראות נוף מהיפים בעולםנשקפ

כל לצפות בעמקים, נהרות, פסגות מושלגות והעינים אינן שבעות . נוהמעיינות החמים שקבעו את מיקומו

מפלי (, סמוך למקום בו יורדים Bow) הנהר בואואחר כך נשוב העירה ונצא לפיקניק נעים ליד מלראות. 

קניון ג'ונסטון נקפוץ לבקר ב( הרחבים, שאהובים מאוד על תושבי באנף. אחרי הצהריים Bow Falls) בואו

(Johnston Canyon ) ,למערה שממנה נובע טפס במעלה השביל עד נוהשליו והנעים, שמים זורמים במורדו

 באנף. אזור לינה בהמפל התחתון. 

 (Yoho( והפארק הלאומי יוהו ) Banffבאנף )הפארק הלאומי  :3יום 

באזור האגמים. נחלוף על פני נצא לביקור אחד הימים המרהיבים ביותר בהרים. אחרי ארוחת הבוקר 

( הקרוי על שם Moraine Lake) אגם מוריין( האדיר ונגיע לבקר בCastle Mountain) סל מאונטייןקא

(, האגם המפורסם Lake Louise) לייק לואיזתופעה גיאולוגית ומתהדר בצבע טורקיז מדהים. ניסע ל

דריכלית ביותר בהרי הרוקי שבקצהו קרחון נאה הגולש במורד. על שפת האגם מצוי מלון הנחשב ליצירה א

 Yoho National) הפארק הלאומי יוהוית ראשונה במעלה. אחרי הפסקת הצהריים נמשיך לכיוון עיצובו

Park ) גשר טבעינעצור ב ,מעבר ההרים קיקינג הורסנעבור דרך (Natural Bridge ) שחצבו המים בסלע

 באנף. אזור לינה ב .מים בגוון הברקתב(, הניחן גם הוא Emerald Lake)אגם אמראלד ונבקר ב

  (Jasper)  ג'אספר -דרך שדות הקרח  -: באנף  4יום 

ניפרד לשלום מבאנף הציורית והנעימה ונצא לנסיעה בכיוון צפון מערב, עמוק יותר אל תוך הרי  היום

ק"מ  300 -  (Icefield Parkway) דרך שדות הקרח, הלא היא אחת הדרכים היפות בעולםהרוקי. נעלה על 

בין שתי שלשלות הרים שפסגותיהן מושלגות, לאורך אגמים, יערות, נהרות ופינות חמד  של כביש העובר

המדהים  (Peyto Lake) אגם פייטו(, ממנו נשקיף על Bow Summit) פיסגת בואונעלה על שבחלקן נבקר. 
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ה"מפרנס" ומשמש מקור (, Columbia Icefield) שדה הקרח קולומביהנגיע ל. ביופיו

 קהת'באסקרחון אירות הזורמות במספר קרחונים באזור. על אחד מהם, לכמויות הקרח האד

(Athabasca Glacier)  300נעלה ברכבים מיוחדים ונוכל לחוות צעידה על גוש קרח בעובי של 

( Athabasca Falls)סקה ת'באמפלי אנבקר באחרי מנוחת הצהריים חוויה שונה ומיוחדת. -מטרים 

"לו היה לנו רק קצת מזה". נסיים את היום  נוסחות תמיד אנחות שכמויות המים העצומות בהם סוחט

 . לינה בג'אספר. רק הלאומי באותו שםאהנמצאת בפ( Jasper) ג'אספרעמוס החוויות בעיירה 

 (Jasperהפארק הלאומי ג'אספר ):  5יום 

ביבה הנושאת בבוקר ניפרד מהעיירה הח(. Jasper National Park) פארק הלאומי ג'אספרנפתח את היום ב

( המוצל והיפה. עם Maligne Canyon) מאליןקניון בנינוח ולא קשה נתחיל בטיול רגלי את שם הפארק ו

בריטיש נעבור את הגבול המפריד בין אלברטה לבין פרובינציית סיום הטיול, נצא לקראת הנקודה בה 

 מאונט הרוקי,גבוה בהרי עבור ליד ההר הרכס ההרים. קצת לפני החצייה נ ומשם לחציית -  קולומביה

מעבר ההרים ילוהד אחר כך נעבור במ'.  3954המתנשא לגובה של , המרשים (Mount Robson) רובסון

(Yellowhead Pass) . קלירווטרכשנגיע לעיירה (Clearwater,)  נצא להרפתקה על המים המתאימה לכל

 Wells Greyהציורי ) פארק וולס גרייב מי שלא יהיה מעוניין בכך, יוכל להמשיך עם האוטובוס לטיול. גיל

Provincial Parkמפל הלמקן( ולהפתעל מ   ׁ (Helmcken Fallsהמדהים ומ )מפל ספאהאטס (Spahats 

Falls .לינה באזור קאמלופס. ( המרשים 

 ונקובר –: קאמלופס 6יום 

(, Hope) ופהאחרי עצירה קצרה בעיירה מלופס. אעמק היבש והחם של אזור קהבבוקר נעזוב את השכם 

, (China Town) צ'יינה טאוןבקר ב(. נVancouver) ונקוברהמפורסמת בפסלי העץ שלה, נמשיך לעיר 

 .עדיין פעילה מאד )קרוב למחצית מתושבי ונקובר הם ממוצא סיני(ויה ומקושטת בסגנון סיני צבעוני והבנ

שנים. זהו אזור עתיק  150 - של העיר ונקובר לפני כ היווסדהמקום , (Gastown) טאוןגאסלמשם נמשיך 

פנסי הרחוב העתיקים ושעון הקיטור המשמיע את קולו  המפורסם בזכותומשוחזר בסגנון המאה הקודמת, 

ושביל צמרות עצים  ובו גשר החבלים המפורסם  (Capilano) נוארק קפילאפסייר ב. נמידי רבע שעה

(, שאפשר למצוא בו הכל, מבגדים ועד Granville Island)נוויל איילנד אגר, ונבקר בשוק הצבעוני במרהיב

 . ונקוברולינה ב מסעדות אתניות ומגלריות ועד מזכרות.

 ונקובר - (Victoria) ויקטוריה –: ונקובר 7יום  

. השיט עובר בחלק (Vancouver Island) אי ונקוברבשעות הבוקר נצא לנמל המעבורות כדי לעבור ל

 Buchart) רטאגני בוצ'עם הגיענו לאי ניסע לבקר ביים רבים. מהדרך במיצרים צרים ליד מפרצים וא

Gardensגנים הבוטניים היפים בעולם. הגנים, בבעלות פרטית, מביאים את (, הנחשבים בעיני רבים ל

לוב תנאי השטח באדריכלות הגן, רמת האחזקה, יאמנות הגננות לידי שלמות. מגוון הפרחים האדיר, ש

ניסע לעיר ת, כולם מהווים דוגמא נפלאה של יופי וארגון. לאחר הביקור רמת הארגון ושרותי התיירו

סייר בנמל הציורי שלה ובשדרות בעלות הנופך ונ(, בירתה של קולומביה הבריטית. Victoria) ויקטוריה
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המעוניינים יוכלו גם לבקר, בתשלום נפרד, במוזיאון הטבע של בריטיש קולומביה הבריטי. 

בה נוכל לשוטט בערב לפני  ,נקוברום ערב נחזור במעבורת לוע. ובבניין הפרלמנט הנאה

  .נקוברולינה בו .עזיבתנו

 תחילת השייט  –: ונקובר 8יום 

(, המפורסם בזכות הטיילת היפה שלו, אוסף Stanley Park) פארק סטנליבלביקור עם בוקר נצא 

צהריים נעלה על ספינת פרץ. בהטוטמים המרשים הניצב בו והתצפית הנפלאה הנשקפת ממנו אל נופי המ

 בנמל ונקובר, נתארגן בתאים ונתכונן להפלגה לכיוון אלסקה. לינה בספינה.  הפאר שלנו

 (Inside Passageשייט במעבר הפנימי ): 9יום 

", נתיב שייט ימי החולף לאורך חופים הרריים, בין אלפי איים המעבר הפנימיהיות ייכנס השייט אל "

ים העמוקים והקרים באותו נתיב שבו נעו בעבר ימאים דגולים כמו קפטן ג'יימס קוק נפליג במופיורדים. 

 וקפטן ג'ורג' ונקובר. לינה בספינה.
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 (Ketchikan) : קטצ'יקן, אלסקה10יום 

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

עם רדתנו מהספינה, נקיים ות, ובמידה רבה אופייה הוא כשל עיירת ספר. על תעשיית העץ ועל ענף התייר

. למעוניינים, ניתן לבקר באתרים נוספים בעיר בתשלום נפרד. בין השאר, מומלץ סיור רכוב ומודרך בעיר

ביתה של המאדאם המפורסמת ביותר בקטצ'יקן;  (Dolly's House Museum) ליס האוזדולהיכנס ל

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

, 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 ): 11יום 

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

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

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

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

. גם מתחשק להם לבוא לבקר, כמובן( בסביבתם הטבעית )אםבלווייתנים 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 אלסקהJuneau: ג'ונו )12יום 

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

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

בקר ל (Alaska State Museum)אלסקה מוזיאון באתרים נוספים בעיר בתשלום נפרד. מומלץ להיכנס ל

היפים  גנים הבוטנייםבלטייל ( הנישא, Mount Roberts) הר רוברטסברכבל ללעלות , בניין הקפיטולב

(. מי Red Dog Saloon" )רד דוג סאלוןה המפורסמת ביותר בסביבה, ה"באבמסליהנות מאווירת הספר ו

המפורסם, המרוחק כעשרים ( Mendenhall Glacier) קרחון מנדנהולשירצה בכך, יוכל גם לנסוע לביקור ב

 אל ספינתנו לקראת המשך ההפלגה. לינה בספינה.  יום מרתק ומעייף, נשובקילומטרים מהעיר. בסיומו של 

 (Skagway: סקאגוויי )13יום 

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

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

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

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

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

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

יוכל גם לנסוע  , 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
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. יום נפלא בעיירה שהיא תענוג אמיתי. אחר הצהריים נשוב אל לנסיעה של כשלוש שעות

 לינה בספינה. ספינתנו לקראת המשך ההפלגה. 

 (Hubard Glacier: קרחון הבארד )14יום 

 Hubard) ן האברדרחוקהפלגתנו 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 ,

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

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

 לינה בספינה. ים. ולוטרות

 (Anchorageאנקורג' ) – (Seward: סיוארד )15יום 

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

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

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

. לאחר משך נהנה מנופים מדהימים יותר לאורך הדרך. בהועל רקע נוף טבע יפה הגריל, ממש על גדת הנהר

 , העיר הגדולה ביותר במדינה. לינה באנקורג'. אנקורג'מכן ניסע באוטובוס ל



יציאת 
הטיול 

 מובטחת!!!

 

  (Alyeska Resort: פארק אלייסקה )16יום 

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

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

ׁ (. אחר הצהריים נשוב (Alyeska Parkׁ  פארק אלייסקה מכן נסעד ארוחת צהריים ונצא לטיול רגלי ב

ניתן לראות את השפעות רעש האדמה (, שממנו Earthquake Parkלאנקורג' ונבקר בפארק רעידת האדמה )

 שיפ קריקשב מזח התצפיותנסה את מזלנו גם בנ .1964-, שפקד את אלסקה ב20-שני בעוצמתו במאה הה

(p CreekhiS),  אחד מהאזורים היפים לביקור באנקורג'. המקום אמנם משמש בעיקר דייגים לדייג, אך

כנגד  התיירים הרבים באים לחזות בפלא הטבע ובאים לראות המוני דגי סלמון ששוחים מרחקים רבים

כיוון זרימת המים עד הגעתם לאזור המזח. לאלו שאינם חובבים דיג, המזח מהווה מקום נפלא ופסטוראלי 

 לינה באנקורג'.  לתצפית יפה על כל האזור.

  טאלקיטנה -אנקורג' : 17יום 

 חוות כבשי מושק. נבקר ב(Palmer) פאלמרוניסע צפונה, לכיוון העיירה  בבוקר ניפרד זמנית מאנקורג'

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

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

וששימשה  (, שבה שוררת עדיין אווירה של יישוב ספרTalkeetna)טאלקיטנה צפונה ונגיע עד לעיירה ניסע 

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

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

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

 לינה בטאלקיטנה. כיצד להוציא דגים מהנהר. 

  (Denali National Park: הפארק הלאומי דנאלי )18יום 

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

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

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

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

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

 ינה בטאלקיטנה. בחודשי הקיץ והיא בולטת על רקע הפסגות, שבסביבתה שאינן מושלגות. ל

  פרידה מאלסקה וטיסה ארצה: 20-19ם מיי

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

(, 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 

, נעשה צ'ק משיך אל נמל התעופה הבינלאומילאחר מכן נלסיום טיולנו באלסקה. עין ומהווה אקורד נאות 

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

 תם הטיול. נאסוף את המזוודות וניפרד איש מרעהו. 


