אלסקה והרי הרוקי הקנדיים
השיט היחיד המתחיל בוונקובר-קנדה
ומסתיים באנקורג'-אלסקה


שי בר-אילן מזמינים אתכם לטיול יחיד במינו
שתכננו במיוחד עבורכם
עם המסלול המרוכז והממצה ביותר  -עם יותר זמן ויותר
מקומות  -שיט שכולו באלסקה!!!
*** לא מבזבזים ימים על מקומות אחרים ***

אז בואו להתרגש איתנו
מהחוויה העוצמתית של טיול באלסקה  -בשיט
שרק הוא מאפשר מפגש ישיר ,ייחודי ומרגש
עם הקרחונים ,הפיורדים ,בעלי החיים והאטרקציות
וכול אלה  -באוניות הפאר WESTERDAM / NOORDAM

ובנוסף!!!
טיול קסום בהרי הרוקי המופלאים בקנדה
ו ב ק י צ ו ר:
 19ימי טיול בלתי נשכחים!

ונפתח בקנדה והרי הרוקי ,ומיד נאמר שאין הרבה מקומות בעולם ,שיכולים להתחרות בנופים
של הרי הרוקי הקנדיים! אם פנטזתם על טיול בין פסגות מושלגות ,קרחונים ויערות ,אגמי
טורקיז ומפלים סוערים ,סמנו כבר על המפה שלכם את הרי הרוקי  -כי אנחנו בדרך אליהם!
קנדה היא ארצם של הסופרת מרגרט אטווד ,המוסיקאי והיוצר לאונרד כהן ,וגם של ג'וני מיטשל,
פול אנקה ,בריאן אדאמס וסלין דיון ,אבל לפני כל אלה היא המדינה הצפונית ביותר בצפון
אמריקה ,והשנייה בעולם בגודל שטחה  .9,984,670 -אוכלוסייתה מונה כ־ 35מיליון תושבים
והיא עד היום חלק מחבר העמים הבריטי .קנדה היא פדרציה המורכבת מ 10-פרובינציות .אנו
נהיה בשתיים מהן :אלברטה וקולומביה הבריטית ,אך בעיקר נהיה באתרי הפארקים עוצרי
הנשימה בהרי הרוקי .שרשרת ההרים הללו נמתחת לאורך של כ 5,000-ק"מ המשתרעים מדרום
ארה"ב ועד אלסקה ,אך היפים שבהם נמצאים ללא ספק בדרום-מערב קנדה ,באזור בו נטייל
ואשר עליו נאמר" :מאה פעמים שווייץ  -במקום אחד" .נבקר בפארקים הלאומיים באנף וג'ספר -
אזור שהוכר כאתר מורשת עולמית ,נגיע לעיירות בונבוניירה מתוקות ,השוכנות לחופי אגמים
קרחוניים המרהיבים בצבעי האזמרגד-טורקיז ובהשתקפויות נוף שאין מילים לתארן .נשמע על
ההיסטוריה והטופוגרפיה של האזור שאיתגר דורות של חוקרים ואנשי מדע ,ונפגוש גם (אם
יתמזל מזלנו) את החיות ובעלי הכנף החיים בו .נסיים את מסענו בוונקובר  -אחת הערים היפות
בעולם ונכיר גם את חיי הקהילה היהודית.
יום  ,1יום א' ,תל אביב  -קלגרי
אנו נפגשים בנתב"ג וטסים ישירות לקנדה ,ולשדה התעופה בקלגרי .לאחר הנחיתה העברה למלון.
יום  ,2יום ב' ,קלגרי  -באנף
לאחר ארוחת הבוקר נצא אל פארק באנף  ,Banff National Park-שהוא הפארק הלאומי הראשון
שהוקם בקנדה (והשלישי מסוגו בעולם) .הפארק קיים בהרי הרוקי מ 1885-והוא משתרע על שטח
של  6,641מ"ר של הרים ,קרחונים ושדות קרח מרהיבים ,מעיינות חמים ,אגמים ,יערות עצי מחט
צפופים בתוך נופים אלפינים יפהפיים וגם חיות בר כמו זאבים ,איילים ,כבשים ,דובי גריזלי ודובים
שחורים ולא פחות מ 280-בעלי כנף כולל עופות דורסים כמו בזים ונשרים .במאגרי המים ובאגמים
של הפארק שוחים כ 100-מיני דגים .כל אלה מושכים אל באנף מיליוני תיירים בשנה ,בעיקר בשל
יופיו יוצא הדופן ,אך גם בשל הייחודיות הגיאולוגית שמציע הפארק .אנו נעפיל ברכבל המכונה כאן
"גונדולה" לתצפית מיוחדת ושובת-עין על הנהרות ,האגמים ,המרחבים המוריקים וההרים הסלעיים.
ייחודיותה של ה"גונדולה" בהיותה שקופה מכול צדדיה ומאפשרת צפייה פנוראמית מהממת ביופיה
על נופי העיירה באנף והרי הרוקי מגובה של  2281מ'(!) .נרד מה"גונדולה" ונמשיך לסייר בעיירת
הציורית באנף ,שהיא המרכז המסחרי של הפארק .באנף היא העיירה הגדולה ביותר באזור והיישוב
השני הגבוה בקנדה  1,463 -מ' אחרי העיירה הנקראת אגם לואיז .באנף הפסטורלית ,המוקפת
הרים ,היא גן עדן לחובבי קניות אניני טעם .בעיירה תמצאו חנויות בוטיק ובהם מיטב האופנה
הבינלאומית וגם חנויות רהיטים וכלי בית ועל כל צעד ושעל  -חנויות תכשיטים וכלי כסף ,המרוכזות
כולן ברחוב הראשי האחד והיחיד .באנף היא עיר תיירות עם חיי לילה תוססים ועם סצנת אומנות
פורחת .עם כל אלה ,באנף הצליחה להתפתח באופן מבוקר ובאיזון עדין ומוקפד ,המאפשר לתיירים
ליהנות משירותיה ,תוך התחשבות במערכת האקולוגית הסובבת אותה .מכאן נמשיך לאגם מיניוונקה
שקיבל את שמו מהאינדיאנים אנשי שבט  - Stoney-Nakodaתושביה הראשונים של קנדה -
ובתרגום" :מי הרוחות" .האינדיאנים האמינו כי רוחות הקדושים שוכנות באגם אותו כיבדו .אך אז
הגיעו האירופאים הראשונים ,שמיד בחרו ללכת בכיוון ההפוך ,וכך כינו אותו "אגם השטן"...
מיניוונקה הוא אגם קרחוני  -אגם שמקורו בקרחון יבשתי שהפשיר (ואשר יצר תצורות נוף יפהפיות
סביבו) ,והוא גם אתר צלילה ומקום לפעילויות ספורטיביות רבות סביבו .נצפה גם בנחל ג'ונסטון
ובמפליו המרהיבים ,היוצרים את קניון ג'ונסטון היפהפה  -קניון גדול אשר נוצר בשל שחיקת סלעי אבן
הגיר על ידי הנחל במשך אלפי שנים .משם נמשיך אל "גשר הנשרים" ונצפה בבעלי הכנף המלכותיים
וכיצד הם שומרים ומאכילים את גוזליהם .נמשיך אל המפלים הנדירים "מפלי בואו  - Bow Fallsמפלי
הקשת" ,ומשם לארמון הטירה ומרחצאות הגופרית.

יום  ,3יום ג' :פארק יוהו  -הסוס הבועט  -אגם לואיז  -אגם מוריין  -עמק  10הפסגות
היום נגיע אל הפארק הלאומי יוהו  ,Yoho National Park -הממוקם  86ק"מ צפונית-מערבית
לבאנף .לחובבי הרכבות שביניכם ,שימו לב :אנו נגיע לכאן לתצפית ה,Spiral Tunnel viewpoint-
תצפית מפורסמת המשקיפה על "מעבר הסוס הבועט"  .Kicking Horse Pass -השם הפיקנטי הזה
(שמתאים יותר ...לפאב) ,הוא גם שמו של הנהר העובר במקום וניתן לו לאחר שג'יימס הקטור ,רופא
משלחת החוקרים הראשונה שהגיעה למקום .ב( 1857-ויש האומרים שהיה גיאולוג  -לבחירתכם),
ספג בעיטה הגונה מהסוס שלו ,ממש כשחצה את המעבר .במשך שנים לא נעשה דבר עם המעבר
הזה ,עד אשר ב 1881-החליטה חברת הרכבות הפסיפית הקנדית להשתמש במעבר כנקודת חצייה
של הרי הרוקי הקנדיים .כדי להתמודד עם בעיית הגובה בנו המהנדסים הקנדיים מערכת סיבובית
מתונה של מנהרות ספירליות ,אשר מאפשרים לרכבות לעלות עד לגובה  1,627מ ',ואף לרדת ממנו
ללא שיפועים מסוכנים מדי .זו נחשבת עד היום למלאכה הנדסית גאונית .מעבר "הסוס הבועט" חוצה
את קו פרשת המים של אמריקה בגבול בין הפארק הלאומי באנף בפרובינציית אלברטה והפארק
הלאומי יוהו בפרובינציית קולומביה הבריטית בקנדה ,וכך ,קו הרכבת הקנדית הפסיפית מחבר בין
העיירה אגם לואיז באלברטה לבין העיירה פילד בקולומביה הבריטית .בשל כל אלה הוכרז המעבר
כאתר היסטורי לאומי של קנדה .נקודת התצפית משקיפה על הכניסה והיציאה של הרכבות
מהמנהרות ,ואם נגיע לשם בעת מעבר הרכבת ,נוכל לראות אותה הרכבת מבצבצת בו זמנית משתי
מנהרות בשני גבהים שונים .זהו מחזה יוצא דופן ,על פני נוף יפהפה .מ"הסוס הבועט" ועיקוליו נמשיך
לשני אגמים קרחוניים :אגם לואיז ואגם מוריין .אלה אגמים אופייניים למקומות גבוהים ,שמקורם
בקרחון יבשתי שהפשיר ויצר אגם בין ההרים .אגם לוצרן בשוויץ ,למשל ,ואגמים רבים בצפון
אמריקה ,סקנדינביה ועוד גם הם אגמים קרחוניים .למי האגמים הללו צבע טורקיז עז ושובה-עין,
הנוצר מהאצות המתרבות בו בשל עושר המינרלים .אגם לואיז הוא לא רק אגם ,אלא גם שם העיירה
שבקרבתו ,ושניהם נקראו על שמה של לואיז קרוליין אלברטה ,נסיכת הממלכה המאוחדת ,שהייתה
הבת השישית של המלכה ויקטוריה ובעלה הנסיך אלברט .בעלה ,ג'ון קמפבל ,היה המושל הכללי של
קנדה בשנים  .1878-1883האגם ממוקם כ 60-ק"מ צפונית מערבית לבאנף ,והוא מושך את העין
במימי הטורקיז הצלולים שלו .על שפת האגם ממוקם המלון המפואר שאטו לייק לואיז Chateau
 Lake Louiseהמוסיף לו נופך מאוד מיוחד הודות ליופיו וגודלו המרשים .נמשיך מכאן  14ק"מ
דרומית ונגיע לאגם מוריין ,הנחשב ליפה באגמי האזור ,גם הוא עם מימי הטורקיז המכשפים ונופי
ההרים הנשקפים בהם כבמראה מדויקת וכובשת-עין .אל האזור נוהרים תיירים ,חובבי סקי ,טיילים
חובבי הליכה ,אומנים ובליינים .נוף ההרים שמאחורי האגם  -נוף "עמק  10הפסגות"  -מכונה בפי
הקנדים "נוף  20הדולרים" ,כיוון שהופיע על צידו האחורי של שטר ה 20-דולרים הקנדיים בסדרת
השטרות שהודפסה בין השנים  1969ו .1979-אנו נסיים את היום במפלי "הגשר הטבעי" שהם עדות
מרשימה לעוצמתם של המים ואשר נוצרו כאשר מי הנהר "הסוס הבועט" חצבו בסלע פתח ויצרו
מעין גשר צר שתחתיו חודרים המים ויוצאים מצידו השני בעוצמה רבה .זהו מראה יפה להפליא.
יום  ,4יום ד' :נסיעה והליכה על קרחון אטבסקה  -הפארק הלאומי ג'ספר
הבוקר ניסע על אחד הכבישים היפים ביותר בקנדה ובעולם" - Icefield Parkway ,דרך שדות
הקרח" שהיא כביש  ,93המחבר את מרכזי שמורות הרי הרוקי באנף וג'ספר .על הכביש שנפתח
לתנועה בשנת  1939נכתב באחד העיתונים המקומיים" :הנוסע על כביש זה זוכה לראות 20
שווייצריות באחד" .ואכן ,מעט מאוד אתרי טבע בעולם יכולים להשתוות ביופיים לחבל ארץ זה,
שפורש לנגד עינינו שילוב מהמם של קרחונים ענקיים ,פסגות מושלגות ,מפלי מים שוצפים החותרים
בעוצמה בקניונים תלולים ,ימות טורקיז ציוריות ,יערות עבותים ומגוון מרשים של בעלי חיים .משני
צידיו של הכביש נישאות שרשרות הרים אדירים ,חלקם מכוסי שלג לבן ,ומרגלותיהם טובלות בשטיח
ירוק להפליא של עצים .באופק נראה כל העת אגמים קרחוניים בגווני כחול-תכלת-טורקיז ומלונות
"שאטו" מבודדים דמויי טירות .אנו נגיע לקרחון אטבסקה ,שהוא שדה הקרח הגדול ביותר בהרי
הרוקי של צפון אמריקה .ועליו ניסע ברכב ענק ייעודי .נגלה שנהגי הרכב הן ...נהגות צעירות,
ששליטתן ברכב המיוחד הזה מרשימה ביותר ועימן נגיע עד למרכז הקרחון בחוויית נסיעה מיוחדת
במינה .כדאי לדעת ,שבכול שנה נופלים על שדה הקרח הזה כ 7-מ' שלג .לבושים היטב ,אנו נטייל בו

רגלית ,ונצטלם על הרקע הלבן הבוהק-האינסופי ,שהוא אחת הסיבות להיות הרי הרוקי אחד הנופים
היפים והמיוחדים בעולם .במרכז המבקרים של הקרחון תגלו את השם "שי בר-אילן" מתנוסס על
המסכים (זו הפעם ה 40-ב 25-השנים האחרונות!) .כאן נלמד על משמעותו של שדה הקרח של
קולומביה והיווצרות שלושת הנהרות היוצאים ממנו והמגיעים עד נהר ההדסון בניו יורק ,האוקיינוס
הפסיפי והקוטב הצפוני .ביקור במקום מאפשר הצצה בלתי אמצעית אל תפקידם המרכזי של
הקרחונים בעיצוב פני הנוף של הרי הרוקי .אחר הצהרים נגיע למפלי אטבסקה השוצפים ומפלים
נוספים בהם נצפה במהלך הדרך .נערוך טיול רגלי בן שעה בתוך "קניון מלין" .Maligne Canyon
כאן רואים כיצד זרמי המים החזקים של הנהר מלין חצבו קניון צר ,עמוק ומפותל .נערוך טיול לאורך
הנהר אשר עליו נבנו  5גשרים המאפשרים למטיילים לעבור מעל לקניון ולצפות בו מכיוונים שונים.
לסיום נצפה ב"אגם מלין" ,האגם הארוך ביותר ( 22ק"מ) והעמוק ביותר ( 97מ') בפארק הלאומי
ג'ספר .מסביב לאגם שבילי טיול רבים ומזח צף שניתן לעלות עליו ולצלם ממנו את הנוף היפה.
יום  ,5יום ה' ,פארק ג'ספר  -פארק רובסון  -שמורת ומפלי וולס גריי  -קמלופס
הבוקר נגיע אל "האגמים התאומים" ,פטרישה ופירמיד .נערוך תצפית על "הר הגרניט האדומה",
נמשיך בנסיעה בשמורת ג'אספר שהוכרזה על ידי אונסקו כ"אוצר תרבות עולמי" .גודלו של פארק
מרשים זה מגיע ל 10,000-קמ"ר (כמחצית שטחה של ישראל) .נמשיך לצפייה על הר רובסון ,הר
שלג נצחי שהוא הגבוה בהרי הרוקי הקנדיים כ 3.950-מ' .ההר נקרא על שם קולין רובסון ,סוחר
פרוות שעבד בשביל החברה הצפון מערבית וחברת מפרץ הדסון  -ככה פשוט .ההר ממוקם בשטח
הפארק הפרובינציאלי שאף הוא נקרא "הר רובסון" ,כמובן בפרובינציית קולומביה הבריטית .נבקר
בפארק המשתרע על שטח של  2,249קמ"ר והשופע תצורות סלע מרתקות בגודלן ,נהרות ,בתי גידול
מימיים ,אגמים ואזורים אלפיניים רחבים ,וכמובן מאות מיני חיות ועופות .אולי אף נפגוש בכמה דובים
או נשרים שישיקו כנף מעל ראשינו .מכאן ניסע דרך כפר "הנהר הכחול" ששימש מרכז מסחר בעידן
חיפוש זהב במאה ה .19-נמשיך אל מפלי שמורת "וולס גריי" ,שהם גן עדן לחובבי מפלים ,ומהם
ניסע בדרכי ההרים ,הנהרות ובין יערות מוריקים ,עד הגיענו למפגש הנהרות תומפסון ופרייזר בסמוך
לעיר קמלופס .בקרבת העיר נמצא מרכז הילידים האינדיאנים ובפאתי היישוב האצטדיון למחולות
ולטקסים אינדיאניים הידועים בשם "טקסי פאו-וואו המסורתיים" .זה המקום לציין כי בנגוד לשכנתה
ארה"ב ,קנדה מכבדת ומשלבת בחיי היומיום את תרבויות "האומות הראשונות" ,והן חלק משמעותי
בהתפתחות התרבות הקנדית.
יום  ,6יום ו' ,קמלופס  -העיר ונקובר
הבוקר ניסע לוונקובר  -אחת הערים היפות ביותר בעולם והיהלום בכתר של קולומביה הבריטית .זוהי
עיר צעירה ותוססת ,יש בה פארקים נהדרים ,רחובות ושדרות מלאי חיים ,שווקים צבעוניים ,מוזיאונים
מצוינים וטיילות לצד קו המים מול נוף שאין שני לו .לא בכדי מוכתרת ונקובר כאחת הערים עם איכות
החיים הגבוהה ביותר בקנדה ,שכן היא נהנית מאקלים נוח יחסית לערים גדולות אחרות בקנדה,
ומהווה מרכז תרבותי פורה .העיר נושאת את שמו של ג'ורג' ונקובר שהיה ימאי אנגלי וחקר את
האזור .גם האי ונקובר והר ונקובר קרויים על שמו .העיר התפתחה במהירות ממנסרה בודדת למרכז
מטרופוליני גדול לאחר הגעתה של מסילת הברזל הקנדית-פסיפית ב .1887-אוכלוסיית העיר מונה
פחות מחצי מיליון איש ,אך במטרופולין שלה מתגוררים  2,180,737איש והוא הגדול במערב קנדה
והשלישי בגודלו במדינה כולה .ונקובר היא עיר נמל ,השוכנת בין מיצר ג'ורג'יה לבין הרי החוף
והמוקפת מים משלושת צדדיה .תעשיית ההייטק פורחת כיום בעיר במקביל לתעשיית הקולנוע
המשגשגת ,שזיכתה אותה בתואר "צפון הוליווד" .ההרים המושלגים הנישאים מצפונה ,יוצרים את
הנוף הנחשב לאחד מהיפים בעולם .בוונקובר נמצא גם אחד הפארקים האורבניים הגדולים ביותר
בצפון אמריקה ,פארק סטנלי .המפרצים ,הרחובות והרובעים שעוצבו בטוב טעם ובשילוב תרבותי
שובה עין ,גם הם תורמים למעמדה הבינלאומי  -העיר מדורגת במקום השלישי בעולם באיכות החיים
הטובה ביותר ,אחרי ז'נבה וציריך .המבקרים בוונקובר נהנים מעיר מודרנית ,קוסמופוליטית ותוססת
עם פניני טבע מרהיבים .אנו נסייר בפארק אליזבט הקסום ,נערוך תצפית ב"קנדה פלייס"  -אחת
האטרקציות המרכזיות בעיר .זהו בניין ייחודי ,הנמצא ממש על קו המים  -נוכל לראות בקרבתו
מטוסים קלים הממריאים ונוחתים על המים .הבניין עצמו עוצב בצורת אנייה גדולה ,עם גג דמוי

מפרשים לבנים .הוא נבנה כביתן של קנדה בתערוכת אקספו  1986ומשמש כיום כמרכז כנסים ,מלון,
רציף לספינות הנוסעים הגדולות שפוקדות את העיר וקולנוע  .IMAXלאורך הבניין טיילת מרשימה
ובה גם תצפית נפלאה לעבר העיר התחתית .נשוב למלון ,בתום הסיור ולקראת שבת.
יום  ,7שבת ,טיול רגלי בסביבה
בנוסף לתפילה וסעודות השבת נצא היום לטייל בסביבה ובין היתר נגיע לספריה הלאומית  -יצירתו
של האדריכל ומתכנן הערים הישראלי-קנדי משה ספדיה ,המעוצבת כארנה .המבנה המרשים הזה
משתרע על בלוק שלם בעיר התחתית של ונקובר .הספרייה הזו "מככבת" בהרבה סרטים וסדרות
המצולמים בוונקובר .ספדיה הוא זוכה פרס מדליית זהב  ,AIAאות הכבוד הגבוה ביותר באדריכלות
בארה"ב ,המוענק מדי שנה לאדריכל אחד בלבד ,שעבודתו בעלת השפעה ארוכת טווח על התיאוריה
והפרקטיקה של האדריכלות .ברשימת הפרויקטים המתארכת שלו נמנים בין היתר נתב"ג ,2000
מוזיאון יד ושם בירושלים ,מלון מצודת דוד ומתחם ממילא ,הגלריה הלאומית של קנדה ,מלון מרינה
ביי סנדס המפואר ושדה התעופה הייחודי שתכנן בסינגפור.
יום  , 8יום א' ,וונקובר  -האי גרנוויל  -תצפית מעל הגשר ,המפרצים והנמל
היום נכיר את האי הססגוני גרנוויל .האי נמצא בלב העיר והיה בעבר אזור תעשייה מוזנח ובעקבות
שיפוצים נרחבים הפך לאתר בילויים וקניות פופולארי .בגרנוויל נטייל בין גלריות ,חנויות ,בתי קפה,
ומסעדות ונגיע לאטרקציה המרכזית הלוא היא השוק המקומי .בלתי אפשרי לעבור בין דוכני השוק
בלי להיכנע לפיתוי למלא את הבטן בתוצרת המקומית  -מעדנים מקומיים ,פירות מתוקים ,מאכלי ים,
בשר ועוד .הריחות נפלאים ושלל להטוטנים ואמני רחוב מספקים בידור בשעת הזלילה.
נמשיך מכאן ונחצה את פארק סטנלי  -הפארק העירוני הגדול ביותר בוונקובר ,המשתרע שטח של כ-
 4,000דונם ,עם גינת ורדים ,גן פרחי רודודנדרון  -שושנת האלפים ,בריכה ,פארק מים ,רכבת
לילדים ,גני משחק ,האקווריום של ונקובר ,עמודי טוטם צבעוניים ועוד .בפארק נערכים אירועי תרבות
רבים .אנו נערוך תצפית מ"גשר האריות" המיוחד על הרובע הסיני הגדול של העיר.
ימים  ,8-15ימים א'-א' ,אוניות הפאר של Holand America
בצוהרי היום נעלה על אניית הפאר אשר מעתה תשמש עבורנו מלון מפואר צף ,עם כל כיווני האוויר
והנופים הנהדרים שיעטפו אותנו מכל צד .זהו זמן נפלא להתרגעות ונינוחות לאחר שבוע של חוויות
טבע אדירות ,טיולים וסיפורי מסע מרתקים .האונייה תרים עוגן בשעה  17:00ונוכל להיפרד מוונקובר
בתצפית יפהפייה ,במהלך שיט איטי ורגוע.

מה באניות?
 MS NOORDAMו MS WESTERDAM-הן שתיים מ 15-אוניות הפאר של חברת Holland
 ,America Lineשהיא מעילית חברות השיט בעולם וזוכת פרסים ותארים בינלאומיים ,כולל
התואר ,"Preferred Cruise" Lineשקיבלה בסקר מטיילים שנערך על ידי Yesawich,
 .Pepperdine, Brown and Russellהחברה היא מחברות השיט הבינלאומיות המדורגות
גבוה על ידי  Condé Nastוגם על ידי מגזין התיירות .Travel and Leisure Worldבנוסף היא
מדורגת  21שנים ברציפות כ"-חברת השיט המעניקה תמורה מלאה לכספך" .שתי האוניות בהן
נשוט מייצגות את מסורת האוניות המפנקות ,האלגנטיות והקלסיות של Holland America
 ,Lineהכוללת גם תערוכות ציור וצילום של אומנים ידועי שם.
 MS NOORDAMו MS WESTERDAM-מציעות לנופשים שפע תצפיות מרהיבות עם מסעדות
המאפשרות מבט פנורמי על הים וגם אפשרות לצפות בנוף ממבט הציפור במרומי האונייה.
במרכז האומנויות הקולינרי ,תוכלו לצפות בהכנת אוכל -חובה לאוהבי האוכל והיין .בסדנאות
המייקרוסופט-דיגיטל תוכלו להוסיף ידע בצילום .משחיק בינגו ,פעילויות ופינוקים נוספים
באוניות כוללים אולם משחקי וידאו ,מגרשי כדורסל וכדורעף .בשתי אוניות החברה מעודדים
אתכם לשמור על כושר בכיף ,עם חדר כושר ועם שיעורי אקווה אירובי או עם הליכה  /ריצה על
המסלול שעל רציפי עץ הטיק .גם השחייה בבריכות היא מהנה מאוד .גג הזכוכית הנפתח מעל

הבריכות מבטיח שתוכלו לשחות גם בלילה ,מתחת לכוכבים וגם כשמזג האוויר קריר יותר .לצד
הבריכות שבאוניות החברה תמצאו גם ברים ובתי קפה במיקום נוח ,שבהם תוכלו לשבת
ולהתרווח על כסאות נוח ולשטוף את העיניים במי הטורקיז שמסביב.
חובבי המוסיקה הקלאסית יוכלו להאזין לה באקספלורר לאונג' ,לחובבי הג'אז אנו ממליצים
להגיע ל-אושן בר .אוהבי הקריוקי ימצאו מקום נפלא לשיר בו בנורת'רן לייטס-דיסקו .הוויסטה
שואו לאונג'  -אולמות התיאטרון המרכזיים בשתי האניות ,מצוידים בתאורה ובתפאורות
מתקדמות ומעלים הפקות גדולות ,מופעי אומנים ושעשועים.

וקצת יותר בפירוט...
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•
•

 11קומות
בתי קפה
חנויות יוקרה  -בוטיק אלגנטי ,תכשיטים
חדר כושר
ספא
בריכות תרמיות
ג'קוזי
בריכות
מסעדות וטרקלינים עם נוף פנוראמי
ברים
אומנות ובישול
טיילת
אולמות מופעים וסרטים
הרכבים מוסיקליים
צוותי בידור
תיאטרון
מועדון לילה
מוסיקת לילה מאוחר בטרקלין המלכה
קזינו
סדנאות דיגיטליות
טלוויזיה עם DVD-בכול חדר מומלץ בהחלט להביא עמכם סרטים מעניינים
מהארץ

וקצת על אלסקה ,אליה אנו כעת מפליגים:
לאחר  8ימי מסע מרתקים בהרי הרוקי ,נעלה על האונייה שתיקח אותנו לנתיבי נוף קרחוניים
שובי-עין של אלסקה עם יופיה הלבן ,הקפוא-עידנים .אלה הפכו בשנים האחרונות ליעד פופולארי
נחשק ,המתאפשר בעיקר בשיט ,כיוון שרק הוא מאפשר מפגש ישיר ,קרוב וייחודי עם הפיורדים,
בעלי החיים והאטרקציות.
אלסקה מציעה למבקריה חוויה מדהימה של צפייה בטבע מופלא ,דובים חומים ,איילי-קורא,
לווייתנים ,דולפינים ,קרחונים המשתרעים על פני קילומטרים ,פיורדים ,שטחי פרא ונופי
בראשית.
אלסקה ממוקמת בקצה הצפון-מערבי של יבשת צפון אמריקה והיא ,תתפלאו ,המדינה הגדולה
ביותר בארה"ב .עם שטח של  1,518,800קמ"ר ועם קרוב ל 700,000-תושבים בלבד  -אלסקה
מחזיקה בתואר הלא ממש מחמיא של המדינה השוממה ביותר ובעלת צפיפות האוכלוסין הקטנה
ביותר בארה"ב .מצד שני ,אלה בדיוק הדברים שהפכו אותה לארץ עם תשתית תיירות מפותחת
ביותר ,אליה נוהרים מיליוני תיירים ,הכמהים לנופי הטבע הבתוליים הרבים שהיא מציעה,
לפיורדים הכחולים ,שדות הקרח האינסופיים ואינספור אגמים ,יערות ובעלי חיים במגוון עצום.

רוב תושבי אלסקה מתגוררים לאורך החוף הדרומי או בעמקי הנהרות .כ 15-אחוזים
מהאוכלוסייה הם ילידים ,אינואיטים או אלאוטים .ממזרח היא גובלת בקנדה  -ממנה אנו
מפליגים ,ומשלושת עבריה מקיפים אותה האוקיינוס השקט והאוקיינוס הצפוני .החיבור לארה"ב
הוא על כן רק באמצעות שיט או טיסה.
הסיפור ההיסטורי של אלסקה הוא מיוחד במינו :היא הייתה בעבר חלק מרוסיה ,אך הצאר הרוסי
אלכסנדר השני ראה בה נטל ,בשל החובות בהם שקעה רוסיה לאחר מלחמת קרים ,ואז ,ב-
 1867קנתה אותה ארה"ב "בעבור חופן דולרים" שעמד אז על
 7.2מיליון דולר  -ולא הגזמנו ,גם אז זה היה מחיר מציאה אמיתי .כך הפכה הארץ הקרחונית הזו
למדינה ה 49-של ארה"ב .לאחר שהתגלו באלסקה מרבצי זהב ,פחם ,גז טבעי ונפט ,התברר כי
העסקה הייתה אחת המוצלחות בהיסטוריה.
אלסקה היא שילוב מושלם של שני הפכים :מצד אחד טבע אמיתי-בראשיתי ומצד שני תשתית
מודרנית של מדינה אמריקאית מפותחת ומתקדמת .אנו נבקר באתרים וביעדי התיירות היפים
והמעניינים ביותר שמציעה לנו הארץ המיוחד הזו.
יום  ,9יום ב' ,הפלגה ב"מעבר הפנימי הקסום" Inside Passage
יום של הפלגה והנאה מהנופים היפים של "המעבר הפנימי" ( )Inside Passageשהוא למעשה
מערכת של תעלות ומיצרים העוברים מדרום-מזרח אלסקה דרך מערב קנדה ועד מדינת וושינגטון
בארצות הברית .החלק של אלסקה משתרג בין שרשרת איים  -איי אלכסנדר  -רצועת ים המהווה
דרך תחבורה עיקרית בין חלקיה השונים של "ידית המחבת" .חלקה הצפוני של "ידית המחבת"
מחורץ בפיורדים עמוקים ,שנוצרו בעקבות גלישה של קרחונים .באזור זה נמצאים קרחונים רבים,
ובאלסקה כולה יש יותר מ 100,000-קרחונים .רוב היישובים השוכנים לאורך המעבר הפנימי
שבאלסקה הם קטנים ושומרים על צביון אותנטי .אל רובם אין כל דרך יבשתית ,ואפשר להגיע אליהם
רק בשיט או בטיסה .זהו אזור מקסים של פיורדים דוממים ,איים רבים ויערות עד ומזמן מראות של
פסגות מושלגות ,קרחונים הצונחים למים ,לווייתנים גדולי סנפיר ואורקות (לווייתני קטלן) המלווים
באלבטרוסים המעופפים מעליהם וממתינים לדגים שהללו מבריחים אל פני המים .אנו נשוט במעבר
הפנימי ומן האונייה נצפה על הנוף המרהיב ואם יתמזל מזלנו נראה גם את בעלי החיים.
יום  ,10יום ג' ,העיירה Ketchikan
היום נעגון בנמל העיירה הציורית קצ'יקן ,העיירה הדרומית ביותר באלסקה .העיירה ,כמו האזור כולו,
הייתה ממרכזי "הבהלה לזהב" .עוד קודם לכן ,חיו בה שבטי אינדיאנים שהתפרנסו בעיקר מדיג ,ועד
היום נחשבת קטצ'יקן נחשבת למרכז שימור תרבות שבטי האינדיאנים (במיוחד בני ה"טלינגיט"
וה"היידה") .כך אפשר למצוא כאן אומנות המושפעת מתרבותם ודרך חייהם בכל פינה ,כולל אוסף
עמודי הטוטם הניצבים ,שהם הגדול ביותר בעולם ,והמפוזרים בפארקים ,במבואות הבניינים וגם
ברחובות .בשנות ה 30-של המאה ה 20-כונתה העיר "בירת הסלמונים של אלסקה" ,ועד היום היא
נחשבת ליעד המוצלח ביותר לדייג סלמונים באזור דרום-מזרח אלסקה .בעיירה מתגוררים כיום כ-
 8,000תושבים המתפרנסים בעיקר מדייג ותיירות .קטצ'יקן מכונה "העיר הראשונה" The First
 , Cityלא בזכות היותה העיר הראשונה באלסקה וגם לא בגלל שהיא העיר הכי חשובה ,אלא מכיוון
שהיא בדרך כלל הנמל הראשון אליו מגיעות אוניות הקרוזים הגדולות המפליגות מוונקובר או סיאטל
במסלולן צפונה .אנו נטייל רגלית ברחוב קריק שזכה לתואר "הרחוב המצולם ביותר באלסקה" ,בזכות
בתיו הבנויים על עמודים והניצבים מעל ערוץ הנחל .נעלה על גשר הולכי הרגל ממנו יש תצפית
מוצלחת על דגי הסלמון השוחים בניגוד לזרם להגיע ליעדם ולהשריץ .לעיתים ניתן להבחין באריות ים
תופסים את הדגים השוחים ואוכלים אותם בשקיקה .רחוב זה היה בראשית המאה ה 20-רחוב
האורות האדומים של קטצ'יקן כיום משמשים הבתים הקטנים והססגוניים כחנויות אופנתיות ,גלריות
ובתי קפה .קיימת אפשרות להצטרף לטיסה אל "מיסטיק פיורד" (בתוספת מחיר)  -פרטים במפגש
הקבוצה ,טרם היציאה לטיול.

יום  ,11יום ד' Juneau ,ג'ונו  -בירת אלסקה
ג'ונו בירת מדינת אלסקה והעיר השלישית בגודלה במדינה ,היא אחת מערי הבירה היפות והציוריות
בארה"ב .היא גם הבירה היחידה בארה"ב שניתן להגיע אליה רק דרך הים (בשיט) או האוויר
(בטיסה) .העיר בת  31,000תושבים המוקפת ביער הלאומי טונגאס ושוכנת על תעלת גאסטינו
היפהפייה ,היא נמל חשוב באלסקה ויעד אהוב על תיירים מכל העולם .היא שוכנת בגובה פני הים
מתחת להרים התלולים שבהם נמצא שדה הקרח שלה  .Juneau Icefield -ג'ונו משמרת אווירה
קסומה ,הממזגת את מורשת מחפשי הזהב ביחד עם השפעות התרבות המקומית ,נוף מרהיב ואירוח
חמים ונעים .קל ונוח לסייר בה ברגל .מרכז העיר קומפקטי ונעים ,עם מרכז היסטורי ,המון חנויות
מזכרות ,גלריות ,חנויות בוטיק ,אתרים היסטוריים ומוזיאונים ,בית קולנוע וגם כמה חנויות חנויות
ספרים טובות .אנו נסייר רגלית בעיר ונגיע אל בניין הקפיטול של אלסקה .בתחבורה מקומית ניסע
לקרחון מנדנהול" ולאזור דגי הסלמון .כמו כן ,נוכל לעלות לרכבל לתצפית או לצאת לשיט לווייתנים
(בתוספת תשלום) .באפשרותכם לבחור בין הצעות אלו לטיול או בטיסה במסוק אל פסגות הקרחונים.
מידע מפורט יימסר במפגש הקבוצה ,טרם היציאה לטיול.
יום  ,12יום ה'Skagway ,
סקגווי היא העיירה הצפונית ביותר ב"מעבר הפנימי" והיא גם השמורה ביותר מתקופת "הבהלה
לזהב" .בעיירה מתגוררים כיום כ 900-תושבי קבע המתפרנסים בעיקר מתיירות ,והם משמרים את
מורשת התקופה בבתים המשומרים ומתוחזקים למופת .המוזיאונים ההיסטוריים והחנויות המציעות
תכשיטים ומזכרות מזהב .למטייל נראית סקגווי כעיירת מערבונים מהסרטים .ההרים הנישאים
העוטפים אותה הם תפאורה אותנטית נוספת .המקום הוכרז כאתר שימור של רשות הפארקים
הלאומיים האמריקניים .אנו נטייל ברחובות העיירה ונבקר ב"מוזיאון הבהלה לזהב".
יום  ,13יום ו' ,הפלגה ב"מפרץ הקרחונים" Glacier Bay
כדאי לדעת ,שרק חלק מחברות הקרוזים מגיעות למפרץ הקרחונים  ,Glacier Bay -שהביקור בו
נחשב לאחד משיאי השיט באלסקה .השיט במפרץ הקרחונים הוא למעשה ביקור ב 16-נחשולי קרח
של הקרחונים הגולשים מההרים ,נכנסים לתוך המפרץ ומגיעים ממש עד קו המים ,כאשר הם יוצרים
נופי קרח יפהפיים .זהו אחד המראות היותר דרמטיים ומרהיבים של אלסקה! כדאי לדעת ,שקצב
הנסיגה של הקרחונים מסחרר  430 -מטרים לשנה שהם כמעט  5סנטימטרים בשעה .כך
משתחררים או נשברים מאות מ"ר של קרח מן הקרחונים ויוצאים לשיט משלהם בים .בהקשר הזה
הביקור שלנו הופך למסע במכונת הזמן .תודו שזה מדהים...
יום  ,14שבת ,הפלגה בים הפתוח
במהלך השבת האנייה תשייט בים הפתוח בדרכנו לסיווארד ולאנקורג' .נוכל ליהנות משבת מיוחדת,
שיעורים וסעודות ,סיורים באונייה הזדמנות לעשות כושר ,לבלות בספא וליהנות מהגלריות....
יום  ,15יום א :סיווארד  -אנקורג' " -לילות לבנים" בהם כמעט ואין לילה...
לאחר ארוחת בוקר ,ניפרד מהאנייה וניסע לעיר החוף המקסימה סיווארד  ,Seward -הנקראת על
שם ויליאם סיווארד ,שארגן בשנת  1867את רכישת אלסקה מרוסיה .סיווארד ,השוכנת בין מדרונות
ההרים ,עטופה בצמחייה ירוקה ובמפרץ רסורקשיון  ,Resurrection - Bayתפאורה יפהפייה לעיר
המונה כ 4,000-תושבים בלבד .סיוורד הפכה לעיר בשנת  1903כאשר שימשה כנקודת בנייה עבור
הרכבת של אלסקה .היום ,סיוורד ידועה בקרבתה לפארק הפיורדים הלאומי קנאי Kenai Fjords
 , National Parkאחד מאוצרות הטבע של אלסקה השופע חיות בר ונופי קרחונים מרהיבים .מכאן
נצא לכיוון אנקורג'  ,Anchorage -העיר הגדולה ביותר באלסקה .מספר תושביה קרוב ל300,000-
שהם מעל  40אחוז מתושבי המדינה .למרות גודלה היא עיר נוחה ונעימה לתיירים .הודות למיקומה,
שעות האור בקיץ הן ארוכות מאוד ,ובחודש יוני קיימים "לילות לבנים" בהם נראה לעתים כאילו
השמש אינה שוקעת .אנקורג' ידועה בעיקר בשל הטבע והנופים שמקיפים אותה .נבקר במרכז העיר
וניסע לאגם הוד  ,Hood -הידוע כמספר  1בעולם במספר כלי הטייס האמפיביים הנוחתים וממריאים

ממנו.

לסיום

מצפה

לנו

באנקורג'

חוויה

יהודית

מעניינת...

יום  ,16יום ב' ,אנקורג'  -ונקובר
הבוקר ,נטוס מאנקורג' לוונקובר .בוונקובר מתגוררת הקהילה היהודית השלישית בגודלה בעולם.
היהודים הגיעו במאה ה 19-מקנדה ומאירופה .בתחילת שנות האלפיים היו בוונקובר רבתי 15
קהילות יהודיות ,שייצגו קשת רחבה של תנועות וזרמים .הקהילות הקונסרבטיביות הן הגדולות
ביותר ,אחריהן הקהילות הרפורמיות ,והמיעוט  -חרדים וחב"ד .למעשה ,כמחצית מהיהודים החיים
בוונקובר ובאזור אינם מזוהים עם קהילה כלשהי .החיים היהודיים התוססים מנוהלים על ידי
הפדרציה היהודית של ונקובר רבתי .מערכת החינוך היהודית היא ענפה וכוללת גם ארגוני נוער
וסטודנטים .אנו נסעד את ארוחת הערב במסעדה מקומית.
יום  ,17יום ג' ,ונקובר  -ויקטוריה
את היום נפתח בשיט של שעתיים במעבורת ,עימה נגיע לוויקטוריה ,בירת קולומביה הבריטית,
הנחשבת לעיר העתיקה ביותר במערב קנדה .העיר שומרת על שורשיה הבריטיים (דגלי בריטניה
מתנופפים כמעט בכול מקום) ,והיא משמרת אווירה פסטורלית של המאה ה .18-לא במקרה ידועה
ויקטוריה בכינויה "עיר הגנים"  -קרוב ל 50-גנים ופארקים מטופחים בהחלט מצדיקים את התואר
הזה .אנו נטייל בגני בוצ'ארט ,שהם היפים ביניהם .את הגנים נתן לחלק לשלוש קבוצות עיקריות :גני
הוורדים ,הגנים האיטלקיים והגנים היפניים .נטייל בין ערוגות הפרחים המרהיבות בעיצובן והפורחות
בכול ימי השנה  -פרחי יסמין ,נרקיסים ,צבעונים ,עצי דובדבן ,ורדים ,בוגונביליות ועוד .נכיר לא רק
את הפארק אלא גם את האישה שיזמה את הקמתו  -ג'ני בוצ'ארט ,אשתו של בעל מכרה ,אך בעיקר
אשת חזון ,שלפני  100שנים שתלה כאן את ערוגות הפרחים הראשונות במטרה לתקן את הנזקים
שיצר המכרה של בעלה לצמחייה באזור.
ימים  ,18-19ימים ד'-ה' ,ונקובר  -תל אביב
ניסע לשדה התעופה ונטוס דרך יעד ביניים לת"א .ננחת בשעה טובה בארצנו ביום ה ,19-מלאים
וגדושים בחוויות ונופים מן היפים בתבל.

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
טיול

תאריך יציאה

17/06/2018 PCAL1706
29/07/2018 PCAL2907
12/08/2018 PCAL1208

מחיר
תאריך חזרה משך הטיול בחדר עם
חלון
$3690 $ 8190
 19 05/07/2018ימים
$3690 $ 8190
 19 16/08/2018ימים
$3690 $ 7990
 19 30/08/2018ימים

תוספת יחיד
בחדר

תוספת לאדם
בחדר עם
מרפסת
שי יוגב
$650
ליאורה דניאלי
$1000
בלהה רשף
$800

חובה להזמין בהקדם ויזה – אשרה לארצות הברית.

תשלום עם ההרשמה :מקדמה בסך $500-לנוסע ,סכום שהוא חלק מהמחיר הכללי.
הזדרזו נא להירשם ,מספר המקומות מוגבל.

מחיר הטיול כולל

הדרכה

שם ספינה
WESTERDAM
WESTERDAM
NOORDAM











טיסות בינלאומיות ,וכן טיסה מאלסקה לוונקובר.
בתי מלון מדרגה ראשונה ומדרגת תיירות טובה.
חצי פנסיון כשר  +אפשרות להכנת כריכים לצהריים.
באנייה פנסיון מלא :שלוש ארוחות ביום פלוס פלוס.
אוטובוס תיירים נוח וממוזג לביצוע תכניות הטיול המפורט.
סיורים וכניסות לאתרים כמצוין בתכנית.
מדריך טיול מצוות "שי בר-אילן".
איש לוגיסטיקה וכשרות
ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען בסיסי.

המחיר אינו כולל
 ויזה  -אשרה לארצות הברית ( $ 250ויזה חובה)
 טיפים לנותני השירות בסך $ 140
 טיפים לצוות הספינה בשייט לאלסקה כ $ 90 -לאדם (ישולמו באנייה)
 טיפ למדריך הישראלי (מקובל  $5לאדם לכל יום טיול)
ביטוח
אנו בשי בר אילן כוללים במחיר הטיול פוליסת ביטוח בריאות ומטען ברמה הבסיסית .פוליסה זו
מכסה אתכם כאנשים בריאים .באם אתם לוקחים תרופות כלשהן על בסיס קבוע ,סובלים ממחלה
כרונית כלשהי ,הייתם מאושפזים בחצי השנה האחרונה וכדומה ,הנכם נדרשים להרחיב את הפוליסה
בכדי שתהיו מכוסים בהתאמה למצבכם .הרחבת הפוליסה היא על אחריותכם האישית בלבד ותיעשה
ישירות מול חברת הביטוח!
למי שנזקק להרחבה ,תקוזז העלות של הפוליסה הבסיסית הכלולה במחיר הטיול מהמחיר שתידרשו
לשלם עבור השדרוג לפי מצבכם הבריאותי.
הפוליסה (הבסיסית/המורחבת בהתאמה לפי הצורך) מכסה אתכם בדמי ביטול (כמפורט בסעיף תנאי
ביטול) גם במקרה שתאלצו לבטל השתתפותכם מסיבות רפואיות כפי שמפורט בתנאי הפוליסה.
רק בריאות! וזכרו לא לנסוע לחו"ל ללא ביטוח המתאים למצבכם הבריאותי
חשוב לדעת
* במניין הימים נכללים יום היציאה ויום החזרה
* חובה להזמין ביטוח למשך  19ימים .התנאים של חברת האניות במקרה של ביטול חלילה הם
קשים מאוד ,מומלץ להזמין ביטוח שייט – ניתן לרכוש ביטוח במשרדינו
* כל תוספת עתידית של מיסי נמל או תוספת דלק תחול על הלקוח
* יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות פנימיות וסיבות אובייקטיביות אחרות
הערות
* ימי שישי ושבת ,ימי חג וחול המועד בארץ ,ימי א‘ וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה.
* במידה והוצאו כרטיסי טיסה כלשהן או נקנו שירותים נוספים כגון אשרה וכד‘ ,יתווספו מחיריהן
לדמי הביטול הנקובים לעיל.
* צירוף איש לוגיסטיקה וכשרות מותנה במעל  20משתתפים.
* בכל מקרה של שינוי ,ביטול או תקלה הקשורה לטיסות ,לשיט או לתעבורה תחול האחריות על
חברת התעופה או התעבורה.
* יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות פנימיות וסיבות אובייקטיביות אחרות.
* בצוע הטיול כפוף לתנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט
* יש לוודא שהדרכון בתוקף ל 6-חודשים לפחות

תנאי תשלום





דמי הרשמה  $500לאדם
עד  75יום לפני הטיול ,השלמה ל 30% -מעלות הטיול
עד  45יום לפני הטיול ,השלמה ל 100% -מעלות הטיול

הערה :המשלמים במזומן את מלוא מחיר הטיול  90יום לפני תאריך היציאה יקבלו הנחה של $150
לנוסע!
תנאי ביטול
 ההרשמה הינה הסכמת המטייל לכל התנאים שכאן ובאתר האינטרנט.
 בעת ביטול מכל סיבה שהיא מרגע ההרשמה ועד  90ימי עבודה (כולל)* לפני יציאת הטיול -
יחויב הנוסע ב $47-דמי רישום בלבד
 בעת ביטול מכל סיבה שהיא מ 89-ימי עבודה ועד  30ימי עבודה (כולל) * לפני היציאה -
יחויב הנוסע ב$47 + $1500-
 בעת ביטול מכל סיבה שהיא מ 29-ימי עבודה ועד  11ימי עבודה (כולל)* לפני היציאה -
יחויב הנוסע ב$47 + $2500-
 בעת ביטול מכל סיבה שהיא מ 10-ימי עבודה* לפני יציאת הטיול עד למועד היציאה  -יחויב
הנוסע בכל מחיר הטיול כולל כל העלויות הנלוות
* ימי ששי ושבת וימי חג וחול המועד בארץ ,וכן ימי א' וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה
* במידה וכורטסו טיסות כלשהן או נקנו שירותים נוספים (ויזה ,למשל) יתווספו מחיריהן לדמי הביטול
הנקובים.
אנו מאחלים לכם :טיול נעים ,צאו לשלום ושובו לשלום עם חוויות והנאה עד בלי די.

