
 

 

 
  מערב קנדהטיול ל

  

   ימים8

   טיול בנהיגה עצמית    -הרי הרוקי 

  

  מסלול הטיול

      באנף- קלגרי  - 1יום 

  .(Calgary)הגעה לקלגרי 

יציאה מהעיר לכיוון הרי הרוקי , לאחר קבלת מפות וספר הדרכה. ופהאיסוף הרכב בשדה התע

והעמקים , נופים מדהימים של קרחונים ופסגות מושלגות,  האזור כולל יערות עצי מחט.הקנדיים

 128 הממוקם  (Banff)נסיעה לבאנף . הרכס מחולק לכמה פארקים עשירי בטבע. מלאים בחיי בר

  קנדההוותיק ביותר ב פארק הלאומיהוא המ מקלגר ו''ק

    .באנףנה בלי

  
  באנף   - 2יום 

  .היום הזה מוקדש לטיולים בפארק

 שהוא אגם מדהים בצבע (Lake Louise)באגם לואיס , קנדה-נסיעה דרך הכביש המהיר טרנס

 שהוא גם אחד  (Moraine Lake)ביקור באגם מוריין . מ מבאנף"ק 54טורקיז הנמצא במרחק של 

נוף נהדר של האגם וההרים משם אפשר ללכת לאורך שביל קצר ולצפות ב. פארקהאגמים היפים שב

  . מסביב

  .  סולפר ולהשקיף על נופי האזור הנפלאיםגונדולה להרמומלץ לעלות ברכבל 

    .באנףנה בלי

  
   ספר' ג–  קרחון קולומביה - באנף - 3יום 

ומגיעה , אגם לואיזהמשתרעת מ) שדות הקרח (ספר דרך  שדרת אייספילדס'נצא בנסיעה לפארק ג

מומלץ . החוצה אגמים ונהרות ועובר קרוב לצוקי קרחזהו כביש מרהיב . ספר'פארק הלאומי געד ל

 שהוא חלק (Athabaska)' בסקהתא'לקרחון ה  הנעה על שרשראותלצאת בנסיעה ברכב מיוחד

  .בקרחון אתבסקה מומלץ לצאת לטיולים רגליים .מקרחון קולומביה

    ספר' גנה בלי

  

 

 



 

 

 

 

 

   ספר'ג - 4יום 

  .הרי הרוקי הקנדיים הגדול ביותר בפארק הלאומיהוא ה. אספר שבקולומביה הבריטית‘יום בפארק ג

ישנם מסלולי הליכה רבים . הליכה היא דרך מצוינת להכיר מקרוב את אזור ההר וליהנות מנוף מרהיב

  .לינה בפארק. המובילים לאגמי טורקיז המשובצים בנוף כמו אבני חן

    ספר' גנה בלי

  

  קמלופס –ספר 'ג - 5יום 

 בדרך ניתן לעצור לצפייה ב ,"ראש צהוב"נצא בנסיעה ונחלוף בעיירות שבדרך על דרך מעבר ההרים 

שם ניתן לעצור על . בדרך עוברים  דרך שטחו של פארק וולס גריי. פסגתו המושלגת של הר רובסון

  מנת לצפות במפלי ספאהאטס

    קמלופסנה בלי

  

  ונקובר-קמלופס  - 6ום י

המשך נסיעה . אזור חצי מדברי, נעזוב את העיר לאורך אגם קמלופס וניכנס לתוך אזור תומפסון

  . שהוא מהווה מקום מפגש הנהר תומפסון בנהר פרייזר, לעיירה ליטון

  .שעל חוף האוקיאנוס השקט, הגעה לעיר ונקובר

  .ונקוברנה בלי

  

   ונקובר - 7יום 

  . ובריום חופשי בבנק

הנחשב לאחד הפארקים העירוניים , שהוא גן עירוני מרהיב,  (Stanley)ניתן לבקר בפארק סטאנלי 

בין , תוכלו לראות כאןשם , באקווריום של ונקובר, הגדולים בעולם והוא הגדול ביותר בצפון אמריקה

בנייני הלבנים , סטאוןבאזור העתיק של ונקובר גא, דגי פיראנה ותמנוני ענק, דולפינים, לוויתנים, היתר

  .  והוא ידוע בשל הגלריות הרבות19 -שבו הם מהמאה ה

  .אפשר לצאת לשיט קייקים ולעבור לנוף פראי

  .ונקוברנה בלי

  

   יציאה לשדה התעופה– ונקובר  - 8יום 

 .החזרת רכב בשדה התעופה לטיסה הבינלאומית


