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  ד"בס

  יס הקנדיים'טיול לרוק         
   – עם אפשרות להמשך                               

  שייט לאלסקהל             
                                   

   01-11/09/19 -לרוקיס הקנדיים      
 11-18/09/19 -שייט לאלסקה       

  
        מבושל טרי –עם אוכל כשר טיול 

        

                         

 

  
   טיול מיוחד להרי הרוקי הקנדיים ושייט מדהים לאלסקה

  
  .של פעם בחיים טיול מרתק ומיוחד ,על החלטתכם להתעניין בטיול מאורגן זה ברכות

ות חבלי ארץ עצומים ובלתי מיושבים לצד מרבית המבקרים בהרי הרוקי מופתעים לגל
כרי מרעה שלווים ועד מפלי מים . אגמים צלולים ועמקים קסומים, םפסגות הרי
לא במקרה נחשבים . מפסגות הרים מתנשאים ועד קניונים וערוצים פראיים, גועשים

 .בחלק זה של יבשת אמריקה, למיוחדיםהרי הרוקי הקנדיים 
 עם אוכל כשר, המרשימים וחוויות אינספור הטיוליםד לחוות את אח ים לכםמציע אנו

 ירושתע ,ס הקנדיים והשייט המיוחד לאלסקהטיול מקסים זה להרי הרוקיב. למהדרין
  .בנופים עוצרי נשימה ובעלי חיים מופלאים בסביבתם הטבעיתכם את חוויותי
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    תכנית הטיול להרי הרוקי הקנדיים ושייט לאלסקה

 

  קלגרי   -תל אביב  - ' א יום . 1
טיסת , בנקודות, וכל אחד בוחר את הטיסה המתאימה ל

יש אפשרות לקבל הצעה . או באינטרנט, במחלקת עסקים
  03-9339339במשרדינו בטלפון  

   מערב קנדהשב קלגריל - טיסה לבחור 
  .בקלגרי Blackfoot - מלוןבערב פגישה וארוחת ערב ב

  

  אנףל –קלגרי מ  –' ב יום.  2
  .נצא לסיור בעיר קלגרי, לאחר התפילה וארוחת הבוקר

 Heritage Park, מיוחדים של העיראתרים האחד הנבקר ב

בצהרים נמשיך . כל ההיסטוריה של קנדה בפארק מיוחד
נבלה את השעות . אגם לואיס אל אל שמורת בנף בנסיעה

 ,בעולם הבאות באחד האגמים המפורסמים מהיפים ביותר
. נע בין כחול עמוק לטורקיז ירקרק ואגם לואיז שצבע מימי

לארוחת ערב לקנמור המשך לבאנף לסיור בעיר והמשך 
  .ולינה

  
 .מפל טקקו –ונסטון 'קניון ג –שמורת באנף  - הרי הרוקיס - ' יום ג. 3

, ונסטון שבו שוצפים מי הקרח'נבקר בקניון ג. המרשים ביותר בקנדה, בנףיום לפארק הלאומי נקדיש את ה
הגבוה  -בהמשך היום נגיע אל מפל טקקו . הפסגות 10ותצפית לעמק  נעלה ברכבל אל תצפית הר הגופרית

  .לינההמשךך לארוחת ערב ו –נחזור לטייל ברחובותיה המטופחים של באנף . בקנדה
 

   –שדה הקרח קולומביה  –הרי הרוקיס   -' דיום .  4
 ספר'ג  - קניון מלין  –קרחון אתבסקה 

, לכיוון צפון כשמסביבנו מצוקי ענק בנוף מדהיםנצא בנסיעה 
נצפה תוך כדי נסיעה  BOWנעבור בעמק . אגמים וקרחונים
בצבע , פייטונעצור לתצפיות אל אגם  - BOWבאגם ובקרחון 

אל שדה הקרח הענק  ומשם נמשיךאחד היפים באזור טורקיז 
רכב הקרח יביא . שאליו נעלה ברכבי קרח ענקיים, קולומביה

אותנו אל מרומי קרחון אתבסקה שם נרד ונתרשם מהגוון 
בדרכנו לעיירה . הכחלחל של הקרח ומהנופים הנפלאים

מפל  ספר נעצור לביקור במפלי המים העצומים של'ג
עשים מעוררים שמימיהם הגו, אתבסקה סנוואאפה ובמפל

  .ספר או הינטון'גלינה ב, .התפעלות

 – שמורת וולס גריי - רובסון הר -ספר 'ג -' ה יום  .5
  קמלופסולינה ב

 המשך, נכיר את הערוץ העמוק של קניון מליןודרך לנצא 
ונהנה , הגבוה שבהרי הרוקיס הקנדיים, שמורת הר רובסוןל

שך בהמ. מתצפיות לעבר הנוף המהמם של ההר וסביבתו
גריי המאופיינת בסלעי - היום נגיע אל שמורת הטבע וולס

נעצור לשייט על נהר בעמק הגריזלי . בזלת ויערות צפופים
 נחלוף על פני הנהרות והיערות, בתקווה לראות אחד

 .המרשימים של שמורה זו ונמשיך לנסוע עד העיר קאמלופס
  . שוכנת לשפת נהר תומפסון רחב הידייםעיר ה

  .לינה בקאמלופס
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 ונקובר   העיר –המרחב המדברי  -קמלופס   -' ו יום. 6
רכבל היורד " שער הגיהנום"בדרך נעצור ב .הבקר ניסע לוונקובר
נחצה את רכס הרי . ביקור מרשים במינו, אל קניון נהר פריזר

הקסקיידס הבנויים מסלעי גרניט וניסע לאורך הנהר הגדול פרייזר 
נמשיך בנסיעה עיר וונקובר אל תוך המרחב החקלאי שמקיף את ה

העיר יושבת בין . הערים היפות בעולםמאחת  ,אל העיר וונקובר
    .הפנים לים מפרצים עם, הרים מושלגים 

  .התארגנות לשבת - הגעה למלון 
 ייחודית הבקהילנתארגן לתפילת קבלת שבת ולארוחת ליל שבת 

 .בוונקובר
   

 

  שבת בוונקובר המרהיבה יום .7
  .להילות השבת וארוחת הצהרים במתחם הקהיתפ, קפה ועוגה

  .סיור לפארק ואגם גרנוביל, לאחר מנוחת הצהרים
  .חזרה לבית הכנסת של הקהילה
  .ערבית והבדלה, תפילת מנחה וסעודה שלישית

  
 
  
  
  

  ג המעבורת לוונקובר"חזרה באוטובוס ע –רט'גני בוצ –האי ויקטוריה במעבורת אל - 'יום א. 8
ניסע באוטובוס , ת וארוחת בוקרלאחר תפילה מוקדמ

שוכנת הויקטוריה הקסומה ל. שיעלה על גבי מעבורת 
נטייל בעיר היפהפייה בעלת האופי . בקצה האי ונקובר
מכלול גנים –  ארט'בוצ   נסייר בגני .הבריטי המובהק
כ נסייר ברגל באזור בניין הפרלמנט "אח. מהיפים בעולם
והעברה  –ערב חזרה לוונקובר לארוחת  .ונמל היאכטות

 .למלון
  
  
 

  גשר קפילינו וסיור בוונקובר  -ונקובר  -' יום ב. 9
נחצה את  - בבוקר נצא לטיול לסביבות העיר וונקובר 

  .המיוחד  תצפית מגשר האריות, פארק סטנלי המפורסם 
אל גשר קפלינו ונבקר באתר דגי   סיורנואת  נמשיך
 סיור בפארק –המשך חזרה לפארק סטנלי . הסלמון

נעצור בעמודי , העירוני מהגדולים בעולם בתוך עיר
 .הטוטם

 

סיור עירוני בוונקובר המשך להר   – 'יום ג. 10
העפלה ברכבל וביקור וסיור בפארק  –גראוס 
 Fly Over Canadaסיום בחזיון אור קולי , המדהים

  
   העברה לשדה התעופה -' יום ד. 11
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  להרי הרוקיס מחירים

  

  בחדר זוגימחיר ליחיד  -$  909,4

  

  
  :המחיר כולל

  

 טיסות בינלאומיות •
  עם אפשרות להכין כריכים לצהריםפנסיון חצי  •
 סיורים וכניסות לאתרים כמצוין בתכנית, אוטובוס •
   ידריך את הטיולמדריך מנוסה  •

  
  
  

  :המחיר אינו כולל
  
     ביטוח נסיעות והוצאות אישיות  •
 לאדם לכל יום טיול$ 5 -למדריך הישראלי  תשר •
 $ 950 - תוספת ליחיד בחדר •
  
 
   

  .משתתפים 22הטיול מותנה ברישום ותשלום של לפחות : הערה חשובה  �

  

 

 הרחודשים לפחות מיום החז 6תוקף של הדרכון חייב להיות ב �
  

 

 

 .מיום ההרשמה ביטוח בריאות ומטען –ל "לחו נסיעותמומלץ לעשות ביטוח 
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  ___/____/___: תארי
 הרשמה                    טופס הרשמה

  

  - יום יציאה ב – הרוקיס הקנדיים
  )ראו להלן(_לא       משך שייט לאלסקה   כן   מעוניינים בה

  

  2' נוסע מס                                      1' נוסע מס                           

  שם משפחה 

 )כפי שמופיע בדרכון(

  

    -   עברית
                    _______________________  

  -   אנגלית
                        ______ _______________________  

    -   עברית
                    _______________________  

  -   אנגלית
                   _______________________  

  שם פרטי 

 )כפי שמופיע בדרכון(

    -   עברית
                    _______________________  

  -   אנגלית
                        ______ _______________________  

    -   עברית
                    _______________________  

  -   אנגלית
                   _______________________  

   תאריך לידה מלא

   מספר הדרכון

   תוקף הדרכון

  כתובת מלאה

   עבודה/בביתטלפון 

   טלפון נייד 

   כתובת מייל

   
  במזומן )3אפשרות  - הפקדה העברה בנקאית או )2אפשרות  -בכרטיס אשראי תשלום ) 1אפשרות : אפשרויות תשלום 

 .)ללא הודעה נוספת(, טיולללפני  תחויב כחודש, לידיעתכם התשלום האחרון או היתרה –תשלום בכרטיס אשראי ) 1אפשרות  -     

   תשלומים בקרדיט 12תשלומים ללא ריבית או עד  3 :תשלום בכרטיס אשראי

  תעודת זהות  סשם בעל הכרטי

  תוקף כרטיס   מספר כרטיס 

  תשלומים  סכום לתשלום

   חתימת בעל הכרטיס
   :ספרות בגב הכרטיס 3

  %3כרטיס אשראי זר מחוייב בתוספת   -   %2בתוספת אשראי מחוייב כרטיס                 
  

  מגלים עולם –ון ש עצי"ע,רעננה 942לבנק לאומי סניף : הפקדה  העברה בנקאית או )2אפשרות 
  26814630 - ח"חן מט     26814610 - ש"חן עו           
   .ל"ן הנאל חשבו כםאישור בנקאי על העברה מחשבונ לצרףלצלם ו יש - הפקדות או העברות בנקאיות    

  לטלפן ולהגיע למשרד  – יהמעוניינים לשלם במזומן שקלי או דולר )3אפשרות 

            7742508-09 -לשלוח אלינו חתום באמצעות הפקס למלא בכתב ברור ואת הטופס יש  .

 etzion68@gmail.com  -  ולשלוח למייל  Wordבקובץ למלא ההרשמה ו טופסאת  ,להוריד מהאתר של החברה –או 

 )olam.com-http://www.megalim(של החברהתנאים המופעים באתר בכפוף ל: דמי ביטול
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  שייט לאלסקהב  למעונינים להמשך         
11-18.12.19  

  

  HOLLAND AMERICA -  בחברתשייט 
                                       

Day 8 (Cruise Day 1) 
Wed Sep 11 Vancouver 

  
    Depart 4:00 pm 

Day 8 (Cruise Day 1) 
Thu Sep 12 Cruise inside Passage 

  
    

 

Day 9 (Cruise Day 2) 
Fri Sep 13 Juneau 

  
Arrive 1:00 pm Depart 10:00 pm 

Day 10 (Cruise Day 3) 
Sat Sep 14 Skagway 

  
Arrive 7:00 am Depart 9:00 pm 

Day 10 (Cruise Day 3) 
Sun Sep 15 Glacier Bay 

  
Arrive  7:00 am Depart 4:00 pm 

Day 12 (Cruise Day 5) 
Mon Sep 16 Ketchikan 

  
Arrive 10:00 am Depart 6:00 pm 

Day 13 (Cruise Day 6) Tue Sep 17 
Cruising inside Passage 

 

Day 14 (Cruise Day 7) 
Wed Sep 18 Vancouver 

  
Arrive 7:30 am 

 

  

  
  

  

  :השייט לאלסקהמסלול 
  

  . מפנקתשל חופשה  חוויההמציעה ללקוחותיה , חברת הולנד אמריקה היא חברת שייט גדולה וידועה

   280אוניות הפוקדות  15ישנן , עם חברת קרניבל 1989לחברת הולנד אמריקה שהתאחדה בשנת 

  .החברה זכתה לתארים רבים שהציבו אותה בפסגת חברות השייט בעולם  .נמלים ברחבי העולם
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  תכנית השייט לאלסקה
  

  בצהרים עליה לאוניית הקרוז הולנד אמריקה  –' דיום  - 11.9.19
נתארגן . ב"של ארה 49שאלסקה היא כידוע המדינה מספר , ב"דינת קנדה לארהתהליך בידוק כי עוברים ממ

  .שתחל בשעות אחר הצהרים, באוניה ונסייר בה לקראת תחילת ההפלגה
  

  שייט במעבר הפנימי  -   'ה יום
של אלסקה  INSIDE PASSAGE  הפנימי הקסוםהמעבר 

זהו אזור מקסים . עוצב על ידי קרחונים לפני מיליוני שנים
היום נשוט . איים רבים ויערות עד, של פיורדים דוממים

במעבר הפנימי ומן האונייה נצפה על הנוף המרהיב ואם 
  .לינה באוניה. יתמזל מזלנו נראה בעלי חיים ויונקים ימיים

  
  
  
  
 

  בירת אלסקה -ונו 'ג -' ויום  
המושלגים   פסגותיהםב נצפה .ונו'בצהרים נגיע לעיירה ג 

רציפים שוקקים וקרחון .ו ורוברטסונ'ג - של ההרים
נסייר רגלית בעיר אל בניין  .המפורסם" למנדנהו"

  ולאזור דגי הסלמון. הקפיטול של אלסקה
   .אחר הצהרים נחזור לאוניה להתארגן לשבת

  תפילות וארוחת ליל שבת באוניה
  
 

   SKAGWAY  סקאגווי  -' יום  ש
  .תפילות וארוחות שבת באוניה

היתה ראש הגשר אל שסקאגווי –עיירה סיור בלמעוניינים 
 ,זהב של אלסקהל הבהלתקופת השדות הזהב במשך 
העיר כולה הינה שמורת טבע  .19-בשלהי המאה ה

תרבותית וגם כאן התפאורה המדהימה היא -היסטורית
נרד לסיור אל . של הרים מושלגים ומפרצי ים בגוון טורקיז

  ,זהבל הלהבהנתרשם ממוזיאון , ליבה של העיירה
.  

  
  

  בייקרחון  –' יום  א
  .ביינגיע לקרחון  בוקרב
לנו את עמדות התצפית הטובות  יהיוהאוניה בה נשהה מ

את הפלא הטבעי העצום ולצלם לראות  כדי ,ביותר שיש
ר "קמ 200- שהקרח הכחול שלו משתרע על פני כ, הזה

החל מיוקון שבקנדה ומהווה את משטח הקרח הארוך 
. ה מרשים ומהמם מאין כמוהואכן מרא -ביותר באלסקה 

יתכן ובזמן שנעבור ליד הקרחון נוכל לצפות בגוש קרח 
  . המתנתק מהקרחון ומתנפץ אל תוך הים
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  – KETCHIKEN ינה בנמלעג -' ב יום

שוכנת על שפת פיורד עמוק ומוקפת ביערות  -יקן 'קיצ
ובה אווירה מיוחדת שמשמרת , עד והרים גבוהים

נרד לחוף ונצא . הבהלה לזהב במידה רבה את עידן
. לסיור מקיף בעיירה כדי לפגוש בנופי המקום ואנשיו

נחזה במגוון גדול של עמודי טוטם שפוסלו וגולפו על ידי 
נטייל לאורך רחוב קריק שבתיו , האינדיאנים המקומיים

נתמכים על ידי כלונסאות הנישאות מעל מי נחל ובו דגי 
   .סלמון מקפצים

     

  שייט במעבר הפנימי  -  'ג יום
של  INSIDE PASSAGE  הפנימי הקסוםהמעבר 

זהו . אלסקה עוצב על ידי קרחונים לפני מיליוני שנים
איים רבים ויערות , אזור מקסים של פיורדים דוממים

היום נשוט במעבר הפנימי ומן האונייה נצפה על . עד
הנוף המרהיב ואם יתמזל מזלנו נראה בעלי חיים 

  .לינה באוניה. םויונקים ימיי
  

  לוונקובר –הגעה בבוקר בשייט  -  'ד יום

  מחיר

  שייט לאלסקה

  זוגות לפחות להמשך 10אם יהיו 

  :היאהתוספת  –בשייט לאלסקה 

  פנימי בתאמחיר ליחיד  -$  907,1

  

  :המחיר כולל
  באוניהכשר מלא פנסיון  •
 ן בתכניתסיורים וכניסות לאתרים כמצוי •

  מדריך מנוסה ידריך את הטיול •
 

  :המחיר אינו כולל •
 כלולות במחיר של הטיול לרוקיסהטיסות  – טיסות •
 לאדם$  150 –שידרוג לחדר עם חלון באוניה  •
     ביטוח נסיעות והוצאות אישיות  •
 לאדם לכל יום טיול$ 5 -למדריך הישראלי  תשר •
 ).הלמסור כרטיס אשראי בעליה לאוני(באוניה ישולמו ליום  $ 13.5 - מס שירות של חברת הספנות •

 לתשלום במשרד לפני הטיול  -$  40 –תשר לנותני השירות באוניה  •

  תלארצות הברי )ויזה(ת כניסה אשריש להצטייד  •


