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הרי הרוקי וקרוז לאלסקה
17 ימים / 15 לילות - יציאה מובטחת ב- 20 ביולי

9 לילות בטיול המטייל. 7 לילות הפלגה לאלסקה.

יום שבת – המראה תל אביב - קלגרי. 1
היום נמריא מתל אביב ונגיע דרך יעד ביניים לקלגרי. העברה עצמאית 

למלון בקלגרי לפגישה עם חברי הקבוצה והמדריך.

יום ראשון – הפארק הלאומי בנף. 2
שתי  בין  המחבר  בשביל  נטייל  באנף.  הלאומי  בפארק  נבקר  היום 
המלון  את  נראה  באנף.  העיר  יושבת  שבתוכו  העמק  מעל  הפסגות 
הנפלא הנטוע מעל המעיינות החמים. נצפה בעמקים, נהרות, פסגות 
מושלגות והעיניים אינן שבעות. לאחר מנוחה קצרה במלון, נצא לטיול 

ערב במדרכות באנף הקסומה.

יום שני – אגם לואיז. 3
הבוקר נצא לטיול רגלי קסום באזור האגמים. נבקר באגם לואיז, האגם 
המפורסם ביותר בהרי הרוקי שבקצהו קרחון נאה הגולש במורד. נעלה 
 – העליון  האגם  שבראש  התה  לבקתת  עד  יפהפה  הליכה  מסלול  על 
יום הליכה נהדר שלא נשכח לעולם. ניכנס לראות את מלון פיירמונט 
בטבע  וכושר  תמונות  הליכות,  של  יום  לאחר  למלון  ונשוב  המפואר 

מדהים. לינה באזור באנף.

יום שלישי – אגם אמרלד. 4
היום נצא אל קניון ג'ונסטון ונטפס במעלה השביל עד למערה שממנה 
דרך  ונעבור  יוהו  הלאומי  הפארק  לכיוון  נמשיך  התחתון.  המפל  נובע 
בסלע  המים  שחצבו  טבעי  בגשר  נעצור  הורס,  קיקינג  ההרים  מעבר 
ונבקר באגם אמראלד הניחן גם הוא במים בגוון הברקת. נצפה באגם 

היפה ביותר ברוקים הקנדיים ונטייל אל מרגלות מפל טאקאקאאו.

יום רביעי – שדות הקרח /  ג’אספר / הינטון. 5
היום ניפרד מבאנף הציורית ונעלה על אחת הדרכים היפות בעולם, הלא 
היא דרך שדות הקרח העוברת בין שרשרת הרים שפסגותיהן מושלגות, 
לאורך אגמים, יערות, נהרות ופינות חמד כולל אגם פייטו המדהים ביופיו. 
נגיע לשדה הקרח קולומביה, המשמש מקור לכמויות הקרח האדירות 
את'באסקה  קרחון  מהם,  אחד  על  באזור.  קרחונים  במספר  הזורמות 
נעלה ברכבים מיוחדים ונוכל לחוות צעידה על גוש קרח בעובי של 300 
שכמויות  את'באסקה  למפלי  נמשיך  ומיוחדת.  שונה  חוויה   – מטרים 
המים העצומות בהם סוחטות תמיד אנחות נוסח "לו היה לנו קצת מזה". 

יום חמישי – הפארק הלאומי ג’אספר. 6
נפתח את היום בפארק הלאומי ג'אספר. נתחיל בטיול רגלי נינוח בקניון 
מאלין המוצל והיפה ונצא לקראת הנקודה בה נעבור את הגבול המפריד 
לחציית  ומשם   – קולומביה  בריטיש  פרובינציית  לבין  אלברטה  בין 
הרוקי,  בהרי  הגבוה  ההר  ליד  נעבור  החצייה  לפני  קצת  ההרים.  רכס 
מאונט רובסון המרשים המתנשא לגובה 3,954 מטר. כשנגיע לעיירה 
קלירווטר, נצא עם האוטובוס לטיול בפארק וולס גריי הציורי ולהתפעל 

ממפל "הלמלקן" המרשים. לינה באזור קאמלופס / סאן פיקס.

יום שישי – סאן פיקס / ונקובר. 7
השכם בבוקר נעזוב את העמק היבש והחם של אזור קאמלופס. 

השקט.  האוקיאנוס  של  החוף  קו  אל  הרוקי  מהרי  היום  יורדים  אנחנו 
את  אירחה  אשר  וויסטלר,  הסקי  בעיירת  צהריים  להפסקת  נעצור 
משחקי החורף האולימפיים. נמשיך לטיול קצר אל מפלי "שאנון" ונגיע 

עם ערב לעיר הנחשבת ליפה ביותר בצפון אמריקה – ללינה בוונקובר.

טיול המטייל ברוקים הקנדיים ובאלסקה ויציאה להפלגת תענוגות ובילוי מענג 
באלסקה על גבי אחת מאניות הפאר הגדולות בעולם.

 | באניה  הפלגה   | ואלסקה  הקנדיים  ברוקים  המטייל  טיול   | תל-אביב-קלגרי-וונקובר-תל-אביב  טיסה  כולל:  המחיר 
עברית  דובר  מדריך   | במסלול  המצויינים  לאתרים  כניסה  דמי   | הנדרשות  העברות   | בלבד  השיט  במהלך  מלא  פנסיון 

בטיול המטייל | מיסי נמל והיטלי דלק.

יום שבת - וונקובר. 8
ומקושטת  נבקר בצ'יינה טאון, הבנויה  בוונקובר.  יום  נצא לטיול  היום 
בסגנון סיני צבעוני ועדיין פעילה מאד. נמשיך משם לגאסטאון, מקום 
היווסדה של העיר וונקובר לפני כ – 150 שנים. זהו אזור עתיק ומשוחזר 
העתיקים  הרחוב  פנסי  בזכות  המפורסם  הקודמת,  המאה  בסגנון 
ושעון הקיטור המשמיע את קולו מידי רבע שעה. נבקר בשוק הצבעוני 

בגראנוויל איילנד. לינה בוונקובר.

יום ראשון – קרוז לאלסקה. 9
הבוקר נצא באופן עצמאי לנמל השיט ונעלה על קרוז 7 לילות באניית 

הפאר  ®Celebrity Eclipse אשר תפליג לאלסקה ותחזור לוונקובר.

יום שני – שייט במעבר הפנימי. 10
"המעבר הפנימי" הוא נתיב שייט ימי החולף לאורך חופים הרריים, בין 
אלפי איים ופיורדים, שם הפליגו קפטן ג'יימס קוק וקפטן ג'ורג' וונקובר.

יום שלישי – אייסי סטרייט פוינט. 11
אייסי סטרייט פוינט הוא כפר הקטן ממוקם על האי צ'יצ'אגוף, החווייה 
במקום הזה משלבת תרבות אזורית אותנטית עם טבע יפהפה ומיוחד. 
כאן תמצאו תרבות עשירה של בני טלינגיט, טוטמים מעשי ידיהם של 

המקומיים ותוכלו לצפות בלווייתנים גדולי סנפיר ובדובים חומים. 

יום רביעי – קרחון האברד. 12
היום נצפה בפלא טבע של ממש - קרחון האברד, בו נצפה מהאניה, 
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 מכל פינה באניה –עם שפע של 

לווייתנים גדולי סנפיר, כלבי-ים, דולפינים ועוד. 

יום חמישי – ג'ונו בירת אלסקה. 13
של  ותפאורה  פעילות  שוקק  מים  קו  צרים,  רחובות  אלסקה  לבירת 
הרים מושלגים ברקע. מומלץ להיכנס למוזיאון אלסקה, לבקר בבניין 
הקפיטול, לעלות ברכבל להר רוברטס, לטייל בגנים הבוטניים היפים 
וליהנות מאווירת המקום במסבאה המפורסמת ביותר בסביבה, ה"רד 
דוג סאלון"  מי שירצה יוכל לנסוע לביקור בקרחון מנדנהול המפורסם.

יום שישי – קטצ'יקן, אלסקה. 14
מומלץ  והתיירות.  העץ  תעשיית  דייג,  על  המתבססת  עיירה  קטצ'יקן, 
בקטצ'יקן,  ביותר  המפורסמת  המאדאם  של  ביתה  לדוליס,  להיכנס 
אומת  בני  של  טוטם  עמודי  משחזרים  בו  הטוטם  מורשת  מרכז 
את  המאפשרת  מאונטיין,  דיר  הסלמון  דגי  למדגרת  הטלינגיט, 

התחדשות אוכלוסיית דגי הסלמון בנהרות עם שחרורם אל הטבע.

יום שבת – שייט במעבר הפנימי. 15
דרך ״המעבר הפנימי" נפליג בדרך חזרה לוונקובר. לינה באניה.

יום ראשון – וונקובר / ישראל. 16
הבוקר נרד מהאניה ונצא לשדה התעופה חזרה לישראל.

 
יום שני – נחיתה בתל-אביב. 17

עשויים  ההפלגות  מסלולי  פנימי.  חדר  ע״ב  המחירים  באניה.  שישולמו  טיפים  כוללים  אינם  המחירים  באניות.  החדרים  זמינות  לפי  להשתנות  עלולים  המחירים 
להשתנות בהתאם לתאריכי היציאה בין מסלול מזרחי ומערבי בקאריביים. בקשו מהנציג את מסלול ההפלגה שלכם. מסלולי הטיולים עשויים להשתנות בהתאם 

לתאריכי ההפלגה.

החל מ- 

$5,950
לאדם בחדר ל-4

החל מ-

$6,650
לאדם בחדר זוגי


