
 מערב ארה"ב והרוקי'ס הקנדיים-הפארקים הלאומיים של צפון

 

 . 50+  57המטיילים: זוג צעיר בגילאי 

"למטייל",   ים לאחר קריאה מעמיקה של הטיפים והפורום באתרבמשך שנה מראש,  הטיול תוכנן  

לטרקים,  הפארקים עצמם, אתרים שונים הכוללים מסלולים  האינטרנט של ו"טריפאדווייזר", אתרי 

 . ומערב קנדה ספרי הדרכה לטיולים במערב ארה"ב ו

  והמסלולים ומלכתחילה היה ברור שלא נצליח לעמוד בכל האתרים , המסלול המתוכנן היה עמוס מאד

 ולפיכך, תוך כדי תנועה, החלטנו על מה אנחנו מוותרים.  , שתוכננו לביקור 

העונה קצרה ומקומות הלינה  כל האפשר, מומלץ להתחיל לתכנן את הטיול ולהזמין בתי מלון מוקדם כ 

מוטלים   מרביתם. את בתי המלון, נתפסים מהר. בנוסף, ככל ומקדימים להזמין, כך המחיר נמוך יותר 

" כשהיתרון הוא שניתן לבטל  Hotels" ואתר "Bookingכוכבים, הזמנתי בעיקר דרך אתר " 3בדרגת 

  WiFiמאד, בכולם היה  ינו בהם היו סבירים בתי המלון שהי רובאת ההזמנה כמעט עד הרגע האחרון.  

 במרבית החדרים שהיינו היה מזגן והיה מקרר.   .מצוין 

של צפון   Mappoint , עליו הותקנה תכנתאינץ'  11.6 בלפטופוגם   GPS - לניווט השתמשנו גם ב 

אמריקה ואנטנה לקליטת לוויין, כאשר ערכתי מראש את מסלולי הנסיעה בתכנה. השילוב של שני  

, כאשר על המפה במחשב ישנו סמן המתקדם   GPS –היה עם ה בלפטופ הכלים היה מעולה. הניווט 

כיוון  וכך אפשר לראות בכל רגע היכן נמצאים, מה יש בסביבה ולאיזה  המסומנת איתנו לאורך הדרך

 נוסעים. 

 

מזוודות גדולות האחת לצד   2עם תא מטען גדול שהכיל , פה-רכב מרווח, יונדאי סנטהלנסיעה שכרנו 

 יה. יהשנ

 והיו נוחות מאד.  בלופטהנזה, עם נחיתת ביניים בפרנקפורט,הטיסות הוזמנו 

יומיים  שבו טיילנו ב מזג האוויר היה נוח ברובו ולמעט יומיים גשומים בתחילת הטיול )באזור 

, היו לנו ימי שמש יפים וטמפרטורה ממוצעת של  ויום נוסף לקראת סופו הראשונים כמעט תמיד גשום( 

 מעלות.  25-28 –כ 

 בתקופה זאת של השנה קיימת פריחה מרהיבה של פרחים בשלל צבעים. 

 בד"כ בבוקר קר ובמשך היום מתחמם. 

 

 28.6.2018 –  1יום 

 08:20נחיתה בפרנקפורט  Lufthansa LH691  04:50המראה מנתב"ג       

 11:50נחיתה בסיאטל  LH490  Lufthansa  10:45המראה מפרנקפורט  

 .ש' אחורה מישראל   10: סיאטל  שעון

הטיסה הייתה טובה ועברה בנוחות. חלק מהדרך עברה מעל גרינלנד עם תצפית מדהימה על  

 הקרחונים. 

רה ולקחנו את הרכב השכור. לאחר  עם שאטל לאתר חברות ההשכמהטרמינל  לאחר הנחיתה נסענו 

אל המלון הראשון שהוזמן בעיר    התארגנות קצרה שכללה את התקנת אביזרי הניווט, יצאנו לדרך

Port Angeles . 

  Asian Buffet:  בעיר בסגנון "בופה" במסעדה סינית יצאנו לארוחת ערב ,  הגענו לקראת ערב למלון 

((1940 E 1st St Ste 160   הלכנו לישון מוקדם. לאחר מכן חזרנו למלון ו  ,אוכל טעים וזול 



 Port Angeles Inn, East 2nd Street 111, Port Angeles, WA, 98362 לינה: 

 . כולל ארוחת בוקר, כולל מס 134.38$עלות: 

 קבלנו חדר גדול ומרווח. 

 

 6.201892. –  2יום 

 התעוררנו ליום חדש והתחלנו את הטיול. 

כניסה  שב  מבקרים . נכנסנו למרכז ה.0lympic N.P  -ב    Hurricane Ridgeהיעד הראשון שלנו היה 

לרכב   80$, קבלנו מפות וקנינו מנוי שנתי לכל הפארקים הלאומיים של ארה"ב במחיר של  לשמורה

 לרכב(.   35$ – )עלות כניסה לכל פארק בנפרד היא כ 

, כמו שכתוב  בחלק העליון של הדרך, משם   מבקריםבמעלה ההר עד למרכז הבנסיעה טיפסנו  

פיק, מיצרי חואן דה פוקה והאי ונקובר  ניתן לצפות על הנוף של פסגות חצי האי אולימ בספרים,

 שמדי פעם ביצבץ לו טיפה.  ,ערפילים שכיסו את הנוףעננים ואנחנו צפינו בעיקר ב  שבקנדה.

ביום   מוגבלות שהיו שביל לא ארוך המוביל לתצפיות    – Meadows Trail - עשינו מסלול הליכה קצר 

 ולצידו אחו שבו רועים דישונים.   ביום בהיר יותר, מרהיבות, אך כנראה הזה

https://www.nps.gov/olym/planyourvisit/upload/Hurricane.pdf 

 

  – ק"מ ביער עבות, המוביל למפל המתפצל ל  2.5מסלול הליכה של  – Sol Duc Falls  -משם נסענו ל  

 מפלים יפים הנופלים אל קניון צר.    3

Duc.pdf-https://www.nps.gov/olym/planyourvisit/upload/Sol 

 

, מרק  Hungry Bear Cafeלנשנוש צהריים של מרק וקפה במסעדה אקראית על הדרך  הפסקה קלה 

מכונת אספרסו וקפוצ'ינו המייצרת את הקפה הטוב אליו אנו   - ולה ולמרבה ההפתעה צדפות מע

 רגילים. 

בכלל, לפחות בחלק הזה של ארה"ב וגם בהמשך הטיול בקנדה, גילינו שמכונות האספרסו חודרות  

 אט אט למקומות אלה, לצד הקפה האמריקאי הדלוח, ומידי פעם זכינו ללגום קפה אמיתי ואיכותי.  

גזעי עצים  , ובו  Second Beachהנקרא  וציורי  , חוף ים מרהיב La Pushבא היה ליד העיירה היעד ה

 איי בזלת המבצבצים מהמים ממש ממול, קיים שער טבעי מבזלת. ענקיים שנסחפו אל החוף ו 

https://www.nps.gov/olym/planyourvisit/upload/mora.pdf 

https://www.nps.gov/olym/planyourvisit/upload/Hurricane.pdf
https://www.nps.gov/olym/planyourvisit/upload/Sol-Duc.pdf
https://www.nps.gov/olym/planyourvisit/upload/mora.pdf


 

   The In Place, 320 S Forks Ave, Forksארוחת ערב סבירה: 

 WA   Highway 101, Forks, 194894 Misty Valley Inn 98331                                          לינה:   

mistyinn@olynet.com 

 כולל מס, כולל ארוחת בוקר  145$עלות:  

שגובל ביער ונחל זורם לידו. מהמרפסת תצפית לנוף  שהיה מצוין ומפנק מאד,  B&Bמקום הלינה הינו 

בעלת המקום מכינה בעצמה עוגות ומאפים שונים ומותירה  ובבוקר מגיעים סנאים לבקר במרפסת. 

קערה עם  בחדר חיכתה לנו  , לשימוש חופשי של  האורחים  פינת האוכל, יחד עם תה וקפה,בערב ב

 חטיפי שוקולד מפנקים. מומלץ.

 

 18.6.2030 –  3יום 

והמשכנו לטייל בחלק נוסף של פארק אולימפיק, הכולל יערות גשם    התעוררנו ליום קצת גשום

ק"מ שעובר   1.3, באורך של  Hall of Mossesמקסימים. עשינו מסלול הליכה מעגלי קל ויפה שנקרא 

 ביער ובין פלגי מים. 

 

הליכה לאורך החוף והלגונות,  ועשינו מסלול  Ruby Beachמשם המשכנו לחוף יפהפה נוסף שנקרא 

 ערפילים שהיוו תפאורה מושלמת למראה קסום של החוף, היער והאיים הקטנים. ב בגשם ו

mailto:194894%20Highway%20101,%20Forks,
mailto:mistyinn@olynet.com


 

, שסביבו מסלולי הליכה ביער, אכלנו פיצה במסעדה במקום  Lake Quinaultלאחר נסיעה הגענו לאגם 

 .Aberdeenוהמשכנו ללינה בעיר  

 Best Western Plus Aberdeen, E Heron Street 701 Aberdeen, WA 98520 USלינה:                  

 כולל מס, כולל ארוחת בוקר.  132.24$עלות: 

 מקום הלינה היה טוב מאד, חדר גדול, מרווח ונקי, ארוחת בוקר טובה. 

 

 20181.7. –  4יום 

שמתקרבים  . ככל Mount Rainierבפארק הלאומי  Paradiseלאחר ארוחת הבוקר, נסיעה ארוכה אל 

להר, מתרבים דוכני מכירת הדובדבנים לצד הדרך, טעים ומומלץ. הדרך למעלה אל ההר, יפהפיה,  

 יערות, מפלים, פלגי מים ופסגות מושלגות. 

להתעדכן אצל הריינג'רים בנוגע לתנאי מזג האוויר במסלולים  מומלץ  Paradiseבמרכז המבקרים של 

, בחלקו הגבוה  Skyline Trail  ול המומלץ שתכננו לעשות, המסלכפי שהודיע לנו הריינג'ר, השונים. 

ומכיוון    ,של ההר, היה סגור לטיולים עקב השלג שכיסה אותו והסכנה להחליק וליפול לנקיקים שסביבו 

 שכך הלכנו לשני מסלולים אחרים: 

ל  מסלול קצר שמתחיל ליד מרכז המבקרים, שחלקו הראשון סלו -  Waterfall Trailהמסלול הראשון: 

 יפה. ה Myrtle Falls והמשכו היה מכוסה שלג. המסלול מוביל אל מפל 

לכל  המסלול היה מכוסה שלג   ק"מ, קל, 2שביל מעגלי,  – Nisqually Vista Trailהמסלול השני:  

נהר,  ומסומן ע"י מוטות, ההליכה בשלג הייתה חוויה בפני עצמה. מהשביל תצפית על קרחונים, אורכו 

 . מומלץ. מדהימה  מפלים ופריחה



 

 

 .  Narada Fallsבירידה מההר בקרנו במפל נוסף, עצום ומאד מרשים:  

 Ashford, WA Copper Creek Inn at Mt Rainier, 35707 SR 706 Eלינה:                                     

 כולל מס, ללא ארוחת בוקר.  89$עלות: 

שאין בו מקום למזוודות )נאלצנו להשאירן ברכב( ומיטה   מקום הלינה אינו מומלץ, חדר פצפון 

 שמרכזה שוקע באופן רציני מטה.

ארוחת ערב  שם  חדרי הלינה נמצאים בקומה השנייה מעל מסעדה הנמצאת בקומת הקרקע. אכלנו 

 ולמחרת ארוחת בוקר, המסעדה מצוינת והאוכל טוב מאד.  
 

 2.7.2018 –  5יום 

וגרם   1980שהתפרץ בשנת , הר געש Saint Helens National Volcanic Monument  -יום טיול ל

 לנזק סביבתי אדיר שאת תוצאותיו רואים עד היום מסביב לאתר. 

 .  Woodburn Premium Outlets - חלקו השני של היום הוקדש לקניות ב 

 N Arney Rd, Woodburn, OR 97071 1001כתובת: 

 http://www.premiumoutlets.com/outlet/woodburnאתר אינטרנט: 

 באאוטלט חנויות  רבות ושוות, כמו: קולומביה, נורת' פייס, אדידס, נייקי, קלארקס, אקו ועוד ועוד. 

 באורגון אין מס והקניה משתלמת. 

 שהפתיעה לטובה. מנה גדולה וטעימה וממש לא יקר. , קניות ארוחת ערב במסעדה סינית במתחם ה

https://he.hotels.com/hotel/details.html?hotelId=678959&tab=description
http://www.premiumoutlets.com/outlet/woodburn


 Nordic Inn & Suites, 11942 Northeast Sandy Boulevard, Portland, OR 97220לינה:               

 כולל מיסים, כולל ארוחת בוקר.  102$עלות: 

 מקום הלינה סביר, חדר גדול, נקי ומרווח, ארוחת בוקר דלה הכוללת קפה, עוגיות ופרי. 

 

 7.20183. –  6יום 

 יום טיול למפלים לאורכו של נהר קולומביה המהווה את הגבול בין מדינות וושינגטון ואורגון. 

 . Historic Columbia River Highwayהמסלול נקרא 

 . שסביבו  אזור נהר והתצפית מרהיבה על ה –  Crown Pointתצפית  תחנה ראשונה: 

ק"מ,   2.1 – מ'. מסלול קצר וקל  75שני מפלים מרהיבים בגובה של  –  Latourell Fallsתחנה שניה: 

ק"מ. עשינו את המסלול הארוך המעגלי ונהנינו משני המפלים היפים. ניתן   3.6 – מסלול ארוך ובינוני 

 גם להסתפק במפל הראשון בלבד, הסמוך לחניה. 

ותר מרהיבים. מסלול קל  מפל ההינומה שהינו אחד המפלים הי  – Bridal Veil Fallsתחנה שלישית:  

 ק"מ.   1.0

מפלים נוספים לאורך הכביש, אך מכיוון שהמשכו של הכביש נחסם לרגל שיפוצים, לא  מספר ישנם 

   המשכנו הלאה.

 בהמשכו של היום חזרנו להשלמת קניות באאוטלט של יום אתמול. 

 ארוחת ערב סבירה במסעדה סינית בסגנון "בופה" ליד המלון. 

 ,Franklin Boulevard, Eugene, OR 97403    Best Western Greentree Inn 1759                  לינה: 

 כולל מס, כולל ארוחת בוקר.  110.19$עלות: 

 מקום הלינה טוב, חדר גדול, נקי ומרווח. 

 ליד המלון יש סופרמרקט והצטיידנו במים, פירות ונשנושים להמשך. 

 

 7.20184. –  7יום 

 אגם בלוע של הר געש.   – Crater Lake - נסיעה ארוכה ל 

 נוסעים בכביש היקפי מסביב לאגם ובו נקודות תצפית מרהיבות על האגם עם הנוף המהמם. 

 שביל שעולה לנקודת תצפית גבוהה על נוף האגם.   – Watchman Overlookנקודות תצפית חובה: 

 

 



, המסעדה היחידה שהייתה פתוחה בסביבה,  מהמלוןארוחת ערב אכלנו במסעדת פיצות לא רחוק 

ליולי, יום העצמאות של ארה"ב. הזמנו פיצה   4 –כל יתר המסעדות באזור היו סגורות לרגל ה ו  מאחר

 עם תוספת פטריות, זיתים ועגבניות, קבלנו פיצה עם פטריות וזיתים ולידה ... צלחת עם עגבניות... 

 , מלון סביר, חדר גדול ומרווח.  Bend, OR, 97701  St. rd437 NE 3, LodgeEcono       לינה: 

 . $ כולל מס, כולל ארוחת בוקר 102עלות: 

 

 7.20185. –  8יום 

ק"מ   1,075 –במרחק של כ הנמצא    Grand Teton National Parkבבוקר התחלנו בנסיעה לכיוון  

מאיתנו. את הנסיעה הארוכה פיצלנו ליומיים, כאשר את הלילה הראשון עשינו בעיר בוייזי במדינת  

 הזזנו את השעון שעה קדימה.  , בעת שחצינו את הגבול מאורגון לאיידהו, איידהו. בדרך 

, מנות  .Bombay Grill,  928 W Main St   -ארוחת ערב במסעדה הודית מעולה ומאד מומלצת בבוייזי  

 גדולות וטעימות להפליא. 

. חדר גדול  Red Lion Hotel Boise Downtowner Fairview Ave 1800 Boise, ID 83702לינה: 

 ומרווח. 

 כולל ארוחת בוקר.  123.17$עלות: 

 

 7.20186. –  9יום 

בפארק טיטון, והגעה בשעות הצהריים. העיירה חמודה מאד,   Jackson Hole - המשך נסיעה לעיירה 

יש במרכז העיירה מופע רחוב   18:00מלאה בחנויות ומסעדות ובנויה בסגנון המערב הפרוע. בשעה 

 וכמה לא מפתיע, הטובים נצחו. , הטובים נגד הרעים,  משעשע של אקדוחנים

, עפ"י המלצה מאחד  ניצלנו את שעות אחה"צ לכביסה במכונת הכביסה שבמלון ולאחר מכן יצאנו

ויצאנו   . ראינו צבי אחד Moose Wilson Rd - יה באיילים בשעות בין ערביים ב י ממקורות הקריאה, לצפ

 . חרינו עד הרכב שרדפו א  בערך מיליון יתושים מהרכב לצלם אותו ואז עטו עלינו 

ארוחת ערב במסעדת בשרים מצוינת ומומלצת, שכנראה לא רק אנחנו חשבנו כך, ונאלצנו להירשם  

Jackson . 100 Flat Creek Dr, Que Restaurant-B-Bubba's Barולחכות לתורנו להתיישב ליד שולחן. 

Hole  . 

. מקום הלינה נמצא סמוך למרכז  ,Jackson Hole, WY   45 East Pearl St.  The Ranch Innלינה:     

 , קבלנו חדר גדול ומרווח. העיירה 

 לילות.  2נשארנו במקום 

 כולל מס, כולל ארוחת בוקר.   310.30$לילות:   2 – עלות ל 

   

 7.20187. –  10יום  

, אליו נרשמנו ערב לפני כן, עם חברת  Snake River  -בשעות הבוקר יצאנו לשייט רגוע על נהר ה  

Mad River Boat Trips   שעות,   3 – בסירה והשייט נמשך כ  6והמדריכה המצוינת ג'סיקה. היינו

  במהלכו צפינו על הנופים היפים של הרי טיטון, ועל בעלי חיים כמו נשרים, ברווזים, שקנאים ובונים. 

 השייט לווה בהסברים מעניינים של המדריכה. 

בצד הנגדי של האגם יש מסלול הליכה יפה   . Jenny Lake אגם שסיימנו את השייט, נסענו אל לאחר 

תחילת  ובדרך יש מפל יפה. ניתן להקיף את האגם ברגל ולהגיע אל  Inspiration Point – המוביל ל 

לעלות על סירה שחוצה את האגם אל צידו השני אל תחילת המסלול. בחרנו  גם המסלול וניתן 

https://www.tripadvisor.co.il/Restaurant_Review-g35394-d637644-Reviews-Bombay_Grill-Boise_Idaho.html


ק"מ. חזרנו עם הסירה אל    3.5ה ועשינו את המסלול במלואו, הלוך וחזור ובסה"כ ישניבאופציה ה

(, שמפסגתו ניתן לצפות  Signal mountain summit roadהחניה ומשם נסענו לתצפית מהר סיגנל ) 

 אל נוף מרהיב. 

 בדרכנו חזרה לג'קסון הול נתקלנו בעדר של ביזונים לצד הדרך. 

 מסעדה בערב הקודם, חזרנו לסיבוב נוסף. לאור שביעות הרצון שלנו מה 

 

 7.20188. –  11יום  

 Yellowstone National Park – נסיעה ל 

אתר הנושק   –  West Thumb - יוצאים בבוקר לכיוון צפון, אל פארק ילוסטון והתחנה הראשונה היא 

במגוון צבעים  ומעלי אדים מעיינות חמים צועדים על שבילים מעץ לתצפיות על  בו ו  לחוף אגם

 יפה ממשנהו.  התלהבות רבה, כל מעיין , המרהיבים 

דקות. חיכינו    45 –שאמור להתפרץ בעוד כ   Old  Faithfull Geyzerמשם נסענו אל הגייזר המפורסם 

להתפרצות ואכן, הגייזר לא אכזב ונתן הופעה יפה. לאחר ההתפרצות של הזקן הנאמן התחלנו ללכת  

במסלול הסובב את הגייזרים שבסביבה, חלקו בנוי על גשרי עץ, וצפינו בהתפרצויות של גייזרים  

פחות יפה מהזקן הנאמן,  וגייזר נוסף שהתפרץ במופע מדהים והיה לא  castle geyzer  -נוספים כמו ה  

 מעיינות חמים עם צבעים מרהיבים.  םאם לא יותר. גם כאן ישנ

במרכז המבקרים קנינו ספריי מיוחד נגד דובים, למקרה שניתקל באחד כזה מקרוב. ישנן הוראות  

ברורות איך להימנע ממגע עם דובים והעיקרון הוא שדובים מעדיפים להתרחק מבני אדם ולכן בעת  

ולים מומלץ להרעיש על מנת שהדובים ישמעו אותנו ויתרחקו. במקרה שרואים דב,  הליכה במסל

תקיפה יש    מ'. דב תוקף רק אם הוא מרגיש מאוים ובמקרה של 100מרחק הביטחון שיש לשמור הוא 

,  מהמקרים... 90% – להתיז ספריי לכיוונו בהתאם להוראות השימוש. אמרו לנו שהספריי עובד ב 

    יול לא היינו צריכים לנסות אותו.למזלנו, עד סוף הט



  2מתחם של  – Grand Prismatic Spring  –ממתחם הגייזרים המשכנו בנסיעה צפונה והגענו ל 

בריכות מים מעל לנהר, בעלות צבעים מהממים של מים בצבע טורקיז ומסביב לבריכות חול בגוונים  

 חום. הבריכות מעלות אדים חמים.  – של אדום 

 

 



הסמוכה לשער הכניסה    West Yellowstoneסיבוב בין כל הגייזרים נסענו לעיירה לאחר סיום ה

 . לשני הלילות הבאים המערבי לפארק לארוחת ערב ולינה

                  בכתובת במרכז העיירה,  שנמצאת Three Bear Restaurantאכלנו במסעדה המצוינת  

205 Yellowstone Ave 

 חנויות רבות למכירת מזכרות. בסמוך למסעדה קיימות 

 Pine Shadow, 229 Hayden St. PO Box 1056 West Yellowstone, Montanaלינה: 

 . כולל מס, ללא ארוחת בוקר 277$: לילות   2 – ל   עלות

 מקום הלינה היה במבנה חדש וקבלנו חדר גדול, נקי ומרווח. 

 

 7.20189. –  12יום  

 על הכביש הראשי   Ernie's Bakery and Deliארוחת בוקר אכלנו במסעדה הסמוכה למלון:  

406 Highway 20 West Yellowstone, MT 59758 

אטה טובים, בהחלט מומלץ. הבעלים של המקום הוא  קפה להארוחה הייתה טובה ולוותה באספרסו ו  

מא שלו עזבו את פריז בגלל  יכי הוא וא בחור יהודי צעיר שהתגורר עד לא מזמן בפריז שבצרפת וסיפר 

 עלתה לארץ וחיה בת"א.   , אימא שלו הקושי ליהודים לחיות שם כיום

 

 Grand Canyon of theלכיוון לאחר ארוחת הבוקר חזרנו לפארק ליום טיול נוסף והפעם נסענו  

Yellowstone    לידCanyon Villageבדרך   . , שם הנהר זורם בסדרת מפלים מרהיבה וקניון מרשים

נוספים, שבככל מקום אחר היו מהווים אטרקציה, אבל בילוסטון הם חוסים   עברנו מספר מפלים יפים

 Artistעד לקצה אל נקודת תצפית:   .South Rim Drנסענו בכביש הדרומי   . בצילם של "הגדולים"

Point  –  ועל הקניון העמוק החותר  המרהיבים  וצפינו על מפלי נהר הילוסטון   –בצד הדרומי של הקניון

 בין הצוקים. 

. הנוף היפה ביותר  Inspiration Pointהכביש הצפוני לתצפית היפה    .North Rim Dr – משם נסענו ל 

ק"מ עד לראש המפל    1. ירדנו בשביל תלול באורך של Lookout Point – של המפל התחתון הוא מ 

מרהיבה על זרם המים האדיר הזורם בקירבתנו, עלינו בחזרה את העלייה התלולה   ולאחר תצפית

 לחניה.  

לתצפית על בעלי חיים, עלינו בעליה    Lamar Valleyלקראת אחר הצהריים התחלנו בנסיעה לכיוון 

ולקראת ההגעה לצומת נתקלנו בפקק מכוניות   Tower-Roosevelt תלולה וירדנו למטה לכיוון צומת

בו. מסתבר שהפקק נוצר בגלל אימא דובה וגור קטן שהסתובבו בסמוך לדרך והנהגים  שזחלנו 

ברגע האחרון  התעכבו לצלם. ריינג'ר שעמד במקום זירז את הנהגים וגם אנחנו הספקנו להגיע  

 בין העצים. להם הדובים בטרם נעלמו הגב של  את  וצילמנו בחופזה

 על צמרת עץ.  נשרים עם גוזל  קןוזונים, קויוט נכנסנו לעמק לאמר ואכן צפינו במספר צבאים, בי

לתצפית נוספת על בעלי חיים וצפינו בזוג אלקים גדולים עם קרניים    Hayden Valley -משם נסענו ל  

 מרשימות. 

לארוחת ערב ולינה ובדרך זכינו לצפות במספר מקרים בצבאים   West Yellowstoneחזרנו לעיירה 

 נוספים מסוגים שונים. 



 

 

 



,  מאחר ובמסעדה שאכלנו ביום הקודם הייתה רשימת המתנה ארוכה, אכלנו במסעדה סמוכה

שבמבט ראשון נראית פחות אטרקטיבית, אך קיבלנו עליה המלצה מפקיד הקבלה במלון, ואכן  

 . Yellowstone Ave 115בכתובת   Outpost Restaurant - עימה הארוחה הייתה טובה וט

 

 7.201810. –  13יום    

- טרסות של ממות' הוט ספרינגס  נסענו ללאחר ארוחת בוקר נוספת במסעדה בה אכלנו ביום הקודם, 

Mammoth Hot Springs Terraces  של מעיינות   אגנים מעלי עשןעם טרסות מדורגות  שם קיימות

 מים חמים וצבעים מרהיבים, כאשר בין הטרסות והמעיינות השונים מובילים שבילי עץ. 

אז נפרדנו מילוסטון  ו  , שם נתקלנו בעדר ביזונים שעמד לצידי הכביש,משם נסענו שוב לעמק לאמר

צפיות  עם הנופים, הצוקים, השלגים, האגמים והת  Beartooth Highwayלכיוון הדרך הנופית  המשכנו ו

 המרהיבות.  אחת הדרכים היפות בה נסענו. 

, בה  Red Lodgeה התלולה מצד אחד והירידה התלולה מצד שני, הגענו לעיירה החביבה  ילאחר העלי 

 עשינו הפסקה קלה לקפה )אספרסו ולאטה( מצוין ונשנוש. 

 . Bozeman, MTאת היום סיימנו לאחר הנסיעה הארוכה בעיר  

 125בכתובת      Backcountry Burger Barבורגרים מצוינת ומומלצת  אכלנו במסעדת המארוחת ערב  

W Main St . 

      Bozeman, MT 59715  Ave. 310 thNorth 7  בכתובת:  Royal 7 Budget Inn Motelלינה: 

    כולל מיסים, כולל ארוחת בוקר.  98$  עלות: 

                              

 7.201811. –  14יום    

והגענו בשעות אחה"צ. יצאנו למסלול הליכה   Glacier National Parkיצאנו בבוקר לנסיעה ארוכה אל  

 . Lake McDonaldקליל על שפת האגם  

 Rocky Point  –  ק"מ, קל. יציאה מחניון   3מסלול מעגלי שלFish Creek . 

 . Coramשעל הכביש הראשי בעיירה הקטנה   Glacier Grill & Pizzaארוחת ערב אכלנו במסעדת  

 Highway 2 East,  Hungry Horse, MT 8955כתובת:   Mini Golden Inns Motel ,לינה:    

 כולל מיסים, כולל ארוחת בוקר   131$עלות: 

 

 12.7.2018 –  15יום 

שכלל בערך קפה דלוח ללא חלב ועוגות,  הלכנו לארוחת בוקר במלון ולאחר שראינו את ההיצע הדל, 

ואכלנו ארוחת בוקר טובה במסעדה    Coramאכול במסעדה. נסענו שוב לעיירה  ללכת החלטנו ל

 . The Trap Line Café & Grill – הצמודה לתחנת דלק על הכביש הראשי 

מקדונלד  מרחק מה לאחר קצה אגם  - Avalanch Creekלאחר ארוחת הבוקר יצאנו למסלול הליכה  

טורקיז מרהיב,  אגם  ענק, המטפס אל לנץ קריק"  זהו ערוץ צר ועמוק, בין צוקי ו נמצא מימין הדרך "או

   .  ק"מ, קל(  6.5ומפלים זורמים מהם ) מטר  600מוקף קירות סלע בגובה 

ומטפסת מעלה   .Going to the Sun Rdלאחר הירידה חזרה, התחלנו בנסיעה לאורך הדרך הנקראת 

. בדרך תצפיות נהדרות על הקרחונים והצוקים שמסביב, מפלים ונופים עוצרי  Logan Passעד למעבר 

 נשימה.  

https://he.hotels.com/hotel/details.html?hotelId=534892&tab=description


 זכינו לראות עיזי הרים שהתהלכו בין הסלעים ממש קרוב אלינו.    Logan Passמעט לפני 

 

 

ק"מ   1.5 – קל, פחות מ היפים,   St. Mary Fallsבירידות מהמעבר עשינו מסלול הליכה נוסף אל  

 https://www.nps.gov/glac/planyourvisit/hikingstmary.htmמההתחלה.  

המשכנו בנסיעה לעבר היציאה מהפארק, חצינו את מעבר הגבול לקנדה ובזה סיימנו את החלק של  

 הפארקים בארה"ב בטיול זה. 

 . Fort Macleodללינה בעיירה חסרת החן לאחר מעבר הגבול המשכנו 

 . St, Fort Macleod 23 271בכתובת:    Macleod's Restaurant & Lounge: לא רעה  ארוחת ערב

 Hwy 3 W,   Fort Macleod, AB 104  בכתובת:      Sunset Motelלינה: 

 קנדי( כולל מיסים, כולל ארוחת בוקר.   94$)   73$עלות: 

 

 7.201831. –  61יום 

הנמצאת בתוך שמורת טבע ענקית בעלת שם זהה, המרחקים  , - Banffק"מ ל   300 – נסיעה של כ 

 בשילוט בקנדה ותמרורי הגבלת המהירות  הינם בק"מ, כמו שאנחנו רגילים, ולא במיילים. 

לפני הכניסה לעיירה, על הכביש הראשי יש את השער של הכניסה לפארק ויש לרכוש כרטיס כניסה.  

 של הרוקי'ס הקנדיים. ניתן לרכוש כרטיס כניסה הכולל את כל הפארקים 

 np/ab/banff-http://www.pc.gc.ca/en/pnאתר הפארק: 

 

https://www.nps.gov/glac/planyourvisit/hikingstmary.htm
https://he.hotels.com/hotel/details.html?hotelId=581859&tab=description
http://www.pc.gc.ca/en/pn-np/ab/banff


 Sulphurהגענו לעיירה התוססת ועמוסת התיירים לקראת הצהריים ועלינו לתצפית ברכבל   

Mountain Gondola עמקים שמסביב, אבל לא מצדיק  . מהפסגה יש נוף יפה עם תצפיות להרים ול

 קנדי לאיש.   64$את המחיר הגבוה של 

 לא רחוק ממרכז העיירה.   Bow  אשדות נהרלאחר הירידה חזרה, נסענו לתצפית על 

בדרך נופית המובילה אליו, הלכנו קצת לאורכו וחזרנו לעיירה,   Minnewankaמשם נסענו אל אגם 

 יים המעוגלות. תוך שאנו פוגשים בדרך כבש ביגהורן בעל הקרנ

 Indian Curry House, 225 Banff Avenueארוחת ערב במסעה הודית שקצת איכזבה:  

 Banff Avenue, Banff (Alberta) 501 בכתובת: Banff Inn לינה:

 כולל מס, כולל ארוחת בוקר.  192$עלות: 

 

 7.201841. –  71יום 

בקניון  .  Jhonston Canyon)ג'ונסון )לקניון   A1יצאנו לאחר ארוחת הבוקר בנסיעה על הכביש הנופי 

שחצוב לאורך קירות הקניון, וכולל גשרים ומעברים עיליים מעל לנהר. לאחר    יפהזה יש מסלול הליכה 

אל  מגיעים ק"מ נוספים בהמשך  1.6 - ולאחר כ   Lower Fallsק"מ אחד נראים המפלים התחתיים 

 . (Upper Fallsהמפלים העיליים ) 

אז השכמנו    הוא אחד המקומות הטובים לצפייה בבעלי חיים וכדאי להשכים קום,  A1אומרים שכביש 

 קום, נסענו לאורך הכביש ולצערנו לא ראינו דבר. 

  1.6 – ובו מסלול מאד יפה וקל של כ  Kootenayשפארק   Marble Canyonמשם המשכנו בנסיעה אל  

 ק"מ מעל לקניון עמוק ושוצף מים. 

המפורסם באתרי הרוקי'ס הקנדיים והמוצף תיירים. האגם בעל יופי    Lake Louiseהיעד הבא היה 

 צבע מים מהמם, אבל המוני התיירים קצת מקלקלים את האווירה. ו

שהוא  אחד האגמים היפים בהרי הרוקי   Lake Moraine מעלה אל אגם נוסףברכב מהאגם עלינו  

 הקנדיים, בעל צבע מים מהמם וקירות סלע גבוהים המקיפים אותו. 

, שם שכרנו יחידה קטנה לשלושת הלילות  Field הקטנטונת   לאחר הביקור באגם נסענו לעיירה

 זור.  היתרון של לינה בעיירה זאת הוא, שהיא קרובה יותר מבאנף לרוב אתרי הטיולים בא הקרובים. 

 

המסעדה ממש נחמדה   .Field – שהיא המסעדה היחידה ב  Truffle Pigsארוחת ערב אכלנו במסעדה  

 והאוכל מצוין. 

 ,Kicking Horse Avenue, V0A 1G0 Field    Charlie's Guesthouse 305לינה:                            

ה כניסה נפרדת. היחידה  ויש ליחידת הדיור נמצאת בקומת המרתף מתחת לביתם של הבעלים  

כוללת חדר שינה ופינת ישיבה וכן מטבח מאובזר וחדר רחצה. ביחידה גם מכונת כביסה גדולה  

 במשך שהותנו שם. לכביסה שהשתמשנו בהם פעמיים    ומייבש

מה שמוזר זה, שראש המקלחת שבאמבטיה נמצא בגובה הבטן בערך וצריך להתקלח בישיבה  

   באמבט. 

 לא כולל מס, ללא ארוחת בוקר.  486$לילות:   3 – עלות ל 
 

 7.201851. –  81יום 

https://www.booking.com/hotel/ca/the-banff-inn.he.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaGqIAQGYAR64AQTIAQTYAQHoAQH4AQuoAgM;sid=c815108fd9447a33e66a0683791b185a


למסלול הליכה.    Lake Louiseולאחר מכן נסענו לאגם  Truffle Pigsאכלנו ארוחת בוקר במסעדת  

מקום, נאלצנו לרדת חזרה ולנסוע דרומה   0מגרש החניה כבר היה מלא עד  מאחר ובשעה שהגענו 

מספר ק"מ לכיוון באנף, עד לחניון גדול שממנו יוצאים שאטלים ללייק לואיז. עלינו על שאטל כזה  

 והגענו לאגם. 

שתחילתו באגם, הולכים לאורך גדת האגם עד   Plain of Six Glaciersהתחלנו את המסלול של   

רוחק ואז מתחילים בטיפוס לכיוון הקרחון הנמצא מעליו. המסלול מוגדר בקושי בינוני  לקצהו המ

לאורך המסלול צפינו בנוף יפה  .  שעות  6 – ולוקח כ   ק"מ 13 –ק"מ לכל כיוון, סה"כ כ   6.5 – ואורכו כ 

של האגם למטה והקרחונים למעלה, עברנו בחלקים שעדיין נותרו מושלגים. היה יום חם והמסלול  

מ' בגובה, הגענו לבקתה   600 –חשוף ברובו לשמש, ובקצה המסלול, לאחר טיפוס מאומץ של כ 

 של העלייה.   תה" וזכינו לשתות שתיה קרה, עליה פנטזנו בחלק האחרון השנקראת "בית 

הממתין לשאטל אל מגרש החניה, חזרנו לרכב   לאחר הירידה בחזרה לאגם, הצטרפנו לתור הארוך

במקום  נית בינו, אכלנו ארוחת ערב במסעדה Lake Louiseונסענו למרכז המסחרי של העיירה 

 ולאחר מכן חזרנו לדירה.  והצטיידנו במצרכים בסופרמרקט המקומי 

 

 7.201861. –  91יום 

כמו ביום אתמול, אך למרבה ההפתעה הודיעו כי   Truffle Pigsארוחת בוקר במסעדת הלכנו לאכול 

המסעדה הפסיקה להגיש ארוחות בוקר עקב מחסור בעובדים, ויש רק קפה ומאפים. לקחנו קפה  

 והמשכנו למרכז המסחרי בלייק לואיז לאכול שם משהו סביר יותר. 

הנחשב לפנינה של הרי הרוקי,  הגישה באמצעות אוטובוס   –Yoho בפארק  O`Hara היום עולים לאגם 

 חודשים מראש.  3ויש להזמין מקום 

    www.pc.gc/yohoאתר הפארק:  

 

http://www.pc.gc/yoho


אוטובוסים בלבד   2 -ק"מ, והעליה מוגבלת ל    11האגם נמצא בקצה דרך המטפסת מעלה, מרחק של 

אין אפשרות להגיע למעלה   אנשים.  25  – ם שעולים למעלה, בכל אוטובוס מותר לא יותר מכ בכל יו

 ברכב פרטי או באופניים, ניתן לעלות רגלית. 

בדיוק, שעון קנדה, כל הקודם זוכה,    08:00לאפריל בשעה   20 –ההרשמה היא פעם בשנה, ב  

רכתי מראש עם שם משתמש וסיסמה  והסיכוי לזכות אינו גבוה. על מנת לשפר את סיכויי הזכייה, נע

 באתר הפארקים של קנדה, הכנסתי פרטי כרטיס אשראי וחיכיתי למועד המיוחל. 

באפריל יצא השנה ביום שישי, חוה"מ פסח. לקראת השעה היעודה גויסו למשימה גם בת    20 –ה 

בשעה  מחשבים שונים ובדיוק   4 –ב   ילדים, העלינו את כל הפרטים הדרושים באתר   2 – הזוג ו 

הודעות זכיה, שאחת מהן היינו צריכים   2וקבלנו   Enterשעון קנדה, לחצנו   08:00שלנו,  16:00

     לבטל.  

ק"מ    14דקות לפני הזמן. האוטובוס ממתין במגרש החניה   15, יש להגיע 10:30הוזמן אוטובוס של 

 ממזרח לפילד. 

למגרש החניה, עלינו לאוטובוס ועשינו דרכנו בנסיעה    10:00 – ובכן, היום הגדול הגיע, הגענו כבר ב 

 מעלה, בעודנו חולפים על מספר מטיילים שעלו מעלה רגלית.  

ק"מ. מתחיל סמוך למלון על שפת    6מסלול של  -  Opabin Plateau Circuit -  בחרנו ללכת את מסלול  

 Opabin, חוצה את האחו בשביל  West Opabinעולה לגובה בשביל  ,  Maryהאגם, מוביל לאגם  

Highline  ויורד חזרה לגדה הדרומית של האגם בשבילEast Opabin.   

העלייה למעלה לא קלה ונעשית בשיפוע חד, כמובן שלאחר כל עלייה יש גם ירידה, והירידה חזרה  

עדן, נופים וטבע מרהיבים ביופיים, אגמים,  לאגם לא היטיבה במיוחד עם הברכיים. בין לבין, היינו בגן  

שלג, מים זורמים מכל כיוון, פשוט חגיגה לעיניים. מצאנו את עצמנו מטיילים לבד בסביבה, ללא  

עקב העובדה שהביקור באגם וסביבתו  מה שהעצים את החוויה, וזאת מטיילים נוספים, בשקט נדיר, 

 מוגבל למספר מצומצם של  מטיילים ביום.   

ד שהציק מאד, אך לא הצליח לפגוע בהנאה מהמקום, אלה מיליוני היתושים שגיחכו מריח  דבר אח

מהארץ ופשוט עטו עלינו בהמוניהם בכל פעם שעצרנו לצלם, וגם כשלא, ורק  איתנו האלתוש שהבאנו 

 נפנוף מתמיד בכובע רחב השוליים הצליח להרחיק אותם מעט. חזרנו עקוצים אך מרוצים.  

אה לטיולים ברוקי'ס, להיכנס לחנות של ציוד טיולים או בית מרקחת מקומיים ולקנות  מומלץ, בטרם יצי

 ספריי חזק במיוחד נגד יתושים הנמכר במקומות אלה. עשינו זאת בדיעבד להמשך הטיול. 

בסוף המסלול חוזרים לתחנת האיסוף  של האוטובוס ועד שהוא מגיע, מתקררים עם דיאט קולה  

 שבמקום. ועוגת גזר טובה במזנון 



 

 



 

שנמצאים לא רחוק ומהחניה מוביל אליהם   Takakkawלאחר הירידה בחזרה לחניה, נסענו למפלי  

שביל קצר וסלול. המפל מרשים מאד בגובהו ובעוצמתו והרסס של המים מגיע הרחק ומרטיב כהוגן  

 את מי שמתקרב אליו. 

 



 

 . Field - ב  היפה ולאחר סיבוב קצר לאורך החוף חזרנו לדירה Emeraldמהמפל נסענו לאגם 

 . Truffle Pigs - ארוחת ערב טובה שוב ב 

 

 7.201871. –  20יום 

  Jasper, נוסעים לארוחת בוקר במרכז המסחרי של לייק לואיז ויוצאים לכיוון Field –נפרדים מ 

 ק"מ.  230, מרחק של Icefields Parkwayבנסיעה על הכביש הנופי  

תצפיות נוף, קרחונים ועוד, והנסיעה בו מרהיבה  לאורך הכביש יש מספר נקודות ענין, אגמים, מפלים, 

 לעיניים. 

במספר מקומות לתצפית על האגם ועל הקרחון שמעליו והלאה צפונה, עצרנו   Bow Lakeעצרנו ליד  

היה סגור לכניסה אליו ולצערנו   Mistaya Canyonהיפה. הכביש המוביל אל  Peytoלתצפית על אגם 

לוג על אתר זה זימן לנו מאוחר יותר אטרקציה אחרת שייתכן  נאלצנו לפסוח עליו, אבל ייתכן והדי

 והיינו מפספסים ועוד נגיע אליה בהמשך. 

אותו רואים מהכביש. ויתרנו על הנסיעה באוטובוס    Athabasca Glacier - בהמשך הדרך הגענו ל 

 יאה. המפורסם שעולה לקרחון ועלינו ברגל עד למרגלותיו לתצפית יפה. קר ליד הקרחון והרוח מקפ

 היפים ולאחר תצפית על המפלים המשכנו הלאה.  Lower Sunwapta Fallsמשם המשכנו אל 

ולאחר מספר ק"מ רואים מספר מכוניות עומדות בצד הדרך, ולידן   Athabascaנוסעים לכיוון מפל  

אנשים עומדים ומצלמים, וזה סימן שיש משהו מעניין. עוצרים בצד ורואים דב גדול מעבר לכביש,  

באכילת פירות יער ומתעלם מכל מה שמסביב, פשוט אטרקציה! עמדנו במשך דקות ארוכות    עסוק

 וצילמנו, כשהדב עובר מדי פעם משיח לשיח, בצד הדרך, עד שנמאס לו ונעלם בין העצים. 

 סוף סוף, הצלחנו לראות דב במלוא הדרו, וההרגשה עילאית. 



 

, שם נבלה  המרשים ומשם המשכנו עד לג'ספר  Athabascaמלאי התרגשות המשכנו הלאה אל מפל 

 . הימים הבאים  3 –ב 

 

 2nd Floor, Jasper  -600 Patricia St. , Earl's Restaurantארוחת ערב מצוינת באווירה נעימה מאד: 

 Connaught Drive, T0E 1E0 Jasper 902 בכתובת:  Mount Robson Inn לינה: 

 ( כולל מס, כולל ארוחת בוקר. 700$קנדי )  878$לילות:   3 – עלות ל 

 מקום נחמד מאד ובהחלט מומלץ. 

 

 7.201881. –  12יום 

זהו מסלול הליכה   –( Valley of the Five Lakes) האגמים  5יצאנו למסלול  בוקר במלון  לאחר ארוחת 

אגמים בעלי צבעים מהממים, כאשר כל אגם בעל   5ש', ועובר בין  2-3 - ק"מ שלוקח כ   4.5קל של 

 צבע שונה ממשנהו, כנראה שאין סוף ליופי.  



 

 

שבו הולכים מעל קניון עמוק עם נהר הזורם בו בעוצמה    – Maligne Canyon –משם המשכנו לטיול ב 

גשרים החוצים את הקניון לצידו השני ובכל גשר ניתן לעבור   5ישנם לאורך המסלול ומפלים, כאשר 

 ק"מ לכל כיוון.   4ולחזור חזרה לחניה. ניתן ללכת כך לאורך הקניון בין כמה מאות מטרים ועד 

 

בשעת בין ערביים, אז יש סיכוי לצפות    Maligne –ו  Medicineהומלץ על נסיעה לאורך האגמים 

. עצרנו גם  בבע"ח. יצאנו לנסיעה וכבר בתחילת הדרך ראינו כלי רכב עומדים בצד ואנשים מצלמים 

ואכן היה דב בין השיחים שהיה עסוק באכילת פירות יער. מעט קשה היה לראותו כי היה מאחורי  

 אחרי מספר דקות הוא הסתלק לו אל מעבה היער. ובכל מקרה  השיחים שקצת הסתירו  

 

נתקלנו בעדר של כבשי ביגהורן הכולל גם   Medicineהמשכנו הלאה ובכביש העובר במקביל לאגם 

ולא ראינו בעלי חיים נוספים. בדרך חזרה נתקלנו שוב   Maligneטלאים צעירים. המשכנו עד לאגם 

 בעדר הכבשים ובכניסה לג'ספר נתקלנו באלק צעיר. 



 

 

                   .Alba, 610 Patricia St :  בג'ספר ארוחת ערב טובה מאד במסעדה איטלקית 

 

 7.201891. –  22יום 

ויצאנו למסלול   , שם השארנו את הרכב בחניה Maligneיצאנו שוב, לאחר ארוחת הבוקר, לאגם  

Moose Lake Loop   המתחיל לצד החוף של אגםMaligne ק"מ    2.5מעגלי קל  של  , והוא מסלול

 המוביל לאגם קטן שבו, אומרים, ניתן לצפות באיילי מוס. 

 מושך אליו תיירים רבים, שרובם יוצאים לשייט מאורגן בספינות על האגם.  Maligneאגם 

שהוא אגם קטן הנמצא בינות לצמחיה עבותה וקרני   Moose Lakeלאחר הליכה קצרה הגענו אל 

ור מבעד לצמחיה משוות לו מראה אפלולי וקסום, כמו באגדות.  השמש הבודדות המצליחות לחד

לפתע, שמענו קולות של שכשוך מים מצידו המרוחק של האגם וזיהינו אימא מוס ושני גורים, כאשר  

. צפינו  האימא משכשכת במים, מידי פעם טובלת את הראש ומוציאה ומנערת אותו כמו כלב 

ם בסביבה והשקט היה מדהים, רק תקתוקי המצלמות  מהופנטים במחזה, כאשר היו עוד מספר אנשי

נשמעו. לאחר כרבע שעה של צפייה, יצאה האימא מהימים והחלה ללכת על הגדה המרוחקת  

מ' מאיתנו   30לכיווננו, והגורים אחריה, עד שהגיעו ממש קרוב אלינו, האימא במים במרחק של 

 והגורים יצאו והתקרבו אלינו כמעט למרחק נגיעה. 

דנו במקום כשעה, צופים ומצלמים, ולא יכולנו להתנתק.  בסופו של דבר היה צריך להמשיך  סה"כ עמ 

 וחזרנו לרכב. 



 

 

 Miette Hot -המרחצאות החמים ב    אל בהמשך נסענו בחזרה לכיוון ג'ספר מתוך כוונה לנסוע 

Springs  .  בנסיעה בכביש המקביל לאגם Medicine    ,ראינו שוב מכוניות עוצרות בצד ואנשים מצלמים

ליתר בטחון עמדתי בצד,    שזה שוב עדר כבשי הביגהורן שפגשנו שם בערב הקודם.  לתומנו שבנו חו

והגברת יצאה לבדוק מה רואים. לאחר רגע קצר, חזרה בזעקות, כולה התרגשות, אימא דובה ושני  

וכולם, כולל אותי, השאירו אותם על הכביש ורצו  גורים קטנים. בינתיים התאספו כלי רכב נוספים  

וכולם מצלמים.  לצלם. המחזה שנגלה היה מהמם, האימא צועדת על שפת האגם והגורים אחריה,  

בשלב מסוים, החליטה האימא שנמאס לה מהחוף והדובים החלו לעלות לכיוון הכביש, בינתיים גם  

טחה את הכביש, טיפסו במעלה ההר ונעלמו בין  הגיעו ריינג'רים שהרחיקו את הקהל, והדובים חצו בב

 העצים. חוויה! 



   

 בהמשך הדרך ראינו עוד קן נשרים עם גוזל בפנים. 

 

 



לקראת הכניסה לג'ספר נתקלנו בעדר של אלקים  יפהפיים, מה עוד אפשר לבקש בסיומו של יום  

 "צייד" כזה מוצלח? 

 

 

, נכנסים פנימה וטובלים בבריכת המים  Miette Hot Springs - דקות ומגיעים ל  45 – נסיעה של כ 

 החמים. יופי של דרך לסיים את פרק הטרקים של הטיול. 

 

 , שאיכזבה. Jasper Curry Place חזרה לג'ספר וארוחת ערב במסעדה הודית בסגנון "בופה" 

 

 7.201820. –  23יום 

ולאחר ארוחת הבוקר, העמסנו את הרכב ונפרדנו לשלום מג'ספר,  התעוררנו למזג אויר קצת גשום, 

 תחנות עצירה בדרך.  2שמאד נהנינו בה, כמעט נגמר הטיול ואנו עושים את חזרתנו לסיאטל עם 

. כבר ביציאה מג'ספר ראינו אלק ענק לצד הדרך  , בה נעשה את הלילהClearwater – הכיוון היה ל 

 ועצרנו לצלם. 



 

המפל   .  (Overlander Falls)מפלי אוברלנדרל כניסה לשמורת הר רובסון והגענו בהמשך עברנו את ה

 המרשים נמצא במרחק הליכה קצר מהחניה. 

הרחבים   (Reargard Falls) עצירה במפלי ררגרד  , Tete Jaune Cache, לפני צומת  ק"מ   13כעבור 

  שמספיק חזקים להגיע עד לכאן,, אלה ניתן לצפות בדגי הסלמוןבסוף הקיץ . והשוצפים בזרם אדיר

   .קופצים נגד הזרם 

נכנסנו לבית   , שם Valemountמצוינת לחילוץ עצמות/שרותים וקפה בעיירה נחמדהבדרך עצירה 

 . ושתינו מרק טעים וקפה מצוין  The Gathering Treeקפה 

פארק  ונכנסנו למרכז המבקרים על מנת להתייעץ ולקבל מפה של  Clearwater  –ל אחה"צ הגענו 

Wells Gray  שבו אנחנו מתעתדים לבקר למחרת . 

  Clearwater Valley Rd.  Hop N Hog Tap & Smokehouse, 444ארוחת ערב אכלנו ב:                  

 הבשר ושאר המנות היו מצוינים. 

   ,Clearwater (British Columbia), V0E 1N1  Place, Bohill   Salmonberry Laneלינה:    

B&B   בבית חווה נחמד. החדר בקומה השנייה של בית המגורים של זוג נחמד, הכל חדש. הבעל

 מטפל באירוח והוא מאד חברותי.  

 כולל מס, כולל ארוחת בוקר.  124$עלות: 

 

 7.201821. –  24יום 

 Wellsארוחת בוקר "מתוקה" )פנקייקס ופרנץ' טוסט( עם ים קצפת ולאחריה נסיעה מעלה אל פארק 

Gray  מפלים מעניינים.  3שבו ישנם 



והוא סמוך למגרש החניה. מפל צר הנופל   Spahats Fallsהמפל הראשון לאחר נסיעה קצרה הוא 

 מגבוה אל נקיק מוקף סלע. 

שהוא רחב יותר ונמוך יחסית. המפל קרוב   Dawson falls  לאחר נסיעה נוספת מעלה מגיעים למפל

 לחניה. 

מפל יפה, צר וגבוה מאד הנשפך אל בריכה המוקפת   Helmcken Falls  -ממשיכים מעלה ומגיעים ל  

 קירות סלע גבוהים שיוצרים מראה של מעין פרסה. 

 בסיום הביקור בפארק, יוצאים בנסיעה לכיוון קמלופס ומגיעים בשעות אחה"צ. 

 וצאים לסיבוב ברחובות העיר ובפארק הנחמד שלשפת הנהר ומסיימים בארוחת ערב במסעדת: י

Moxie's Grill & Bar, 225 Lorne St.  .שם אכלתי את אחד הסטייקים הטובים שאכלתי בחיי , 

 . Victoria St., Kamloops, BC, V2C2A9 405במרכז העיר,  The Plaza Hotel לינה: 

   קטן ומיטה קטנה וצפופה.המלון מיושן, חדר  

 כולל מס, כולל ארוחת בוקר.  114$עלות: 

 

 7.201822. –  25יום 

 , חוצים את הגבול לארה"ב ומגיעים לעיר אחה"צ. יוצאים בבוקר לנסיעה ארוכה לסיאטל 

 . ,1st Ave 2313  -שב The Grill From Ipanema  יוצאים לארוחת ערב מוקדמת במסעדה הברזילאית 

הארוחה היא בסגנון "אכול כפי יכולתך" יושבים לשולחן ואוכלים סלטים ותוספות מהמזנון העשיר  

והטעים ובין השולחנות מסתובבים מלצרים עם שיפודי ענק של בשר מסוגים שונים ומורידים חתיכות  

 טעים וחווייתי, לא זול!  איכותי,לצלחות לפי בקשה, עד שאומרים די. היה 

, שכבר היה סגור וחזרנו ברגל  Pike Placeרכז העיר, הסתובבנו קצת ליש שוק  מהמסעדה הלכנו למ 

 . ומרכז המוזיאונים והתערוכות   " המפורסם של סיאטלSpace Needle"  -  המגדל למלון, שנמצא מול 

 Hyatt House Seattle Downtownהלילות הבאים:   3 –מלון ל 

201 Fifth Avenue North, South Lake Union, Seattle, WA 98109 

 כולל מס, כולל  ארוחת בוקר.   769.48$:  לילות   3 – ל   עלות

 ללילה.  28$: במלון  עלות חניה 

מיקום מצוין בסביבה טובה וגישה נוחה ומהירה למרכז  חדר גדול ומיטה ענקית, המלון טוב מאד, 

 העיר עם המונורייל הסמוך. 

 

 7.201823. –  26יום 

לאחר ארוחת הבוקר טובה, שבה פגשנו לראשונה בארה"ב/קנדה גבינת קוטג', יצאנו מהמלון ברגל  

ושם נכנסנו לרחוב לכיוון הים עד לשוק    Pikeאל מרכז העיר לאורך השדרה החמישית עד לרחוב 

Pike Place  ,המפורסם. לאורך הדרך גם נכנסנו לחנויות שונות והשלמנו קניות, לילדים שנותרו בבית  

   ולנו, במחירי רצפה בסיילים שממש חבל לא לנצל.

שוטטנו ארוכות בין הדוכנים בשוק, שתינו קפה מעולה בבית קפה המשקיף לחוף הים ונקרא  

"Honest Biscuits איך המוכרים בחנות הדגים מעיפים את הדגים הגדולים באוויר מיד ליד,  " וצפינו

 . הקהל , לקול תשואות בכל פעם שמישהו קונה דג



 שאף פעם לא אכזבה אותנו,  Cheesecake Factoryארוחת ערב במסעדה החביבה עלינו בארה"ב:  

 . ורחוב פייק, מול מרכז וושינגטון   7 – פינת השדרה ה 

 

 7.201824. –  27יום 

תצפית על גורדי השחקים ומחט   – Kerry Park –בבוקר הליכה לנקודת תצפית מרהיבה על העיר 

 החלל. 

  -ינו על המונורייל וחזרנו אל מרכז העיר, שם ירדנו למנהרת המטרו ולקחנו רכבת עד ל  לאחר מכן, על

Pioneer Square  –  של סיאטל. לאחר סיור בסביבה הלכנו לכיוון הרציפים שעל החוף   האזור העתיק

 לסיבוב נוסף והשלמת קניות במרכז העיר.   Pike Place Marketוחזרנו ברגל עד לשוק  

אחה"צ נכנסנו למוזיאון הזכוכית של צ'יהולי, שנמצא מול המלון שלנו, והתרשמנו מאד מיצירות  

 האומנות המרהיבות של האומן. 

 

וחזרה למלון לאריזת המזוודות לקראת הטיסה למחרת    Cheesecake Factory - שוב ב   ארוחת ערב

 ולינה. 

 סיאטל התגלתה לנו כעיר מאד נעימה ומאד אהבנו אותה, מעין שילוב של סן פרנסיסקו וונקובר. 

 

 7.201825. –  28יום 

טקומה שליד  אכלנו ארוחת בוקר טובה, העמסנו את המזוודות על הרכב ונסענו אל שדה התעופה 

 סיאטל. 

 08:45נחיתה בפרנקפורט  Lufthansa LH491  14:00טיסה לפרנקפורט 



 . 15:20נחיתה בנתב"ג  Lufthansa LH686  10:20טיסה לנתב"ג 

 לסיכום הטיול: היה טיול חלומי, קפיצה לגן עדן, פארקים נפלאים שכל אחד מהם שווה ביקור. 

 

 

 

 

 


