
 

  

  

  

נמצאת . סקה זאת המדינה הגדולה מבחינת שטחה והצפונית ביותר של ארצות הבריתאל

, באלסקה נמצא הר מקינלי .מערבית לקנדה-צפון, מערבי של יבשת אמריקה-בקצה הצפון

ונו ממוקמת בארכיפלג אלכסנדר והיא 'בירתה ג. )מטר 6,194(הגבוה בהרי צפון אמריקה 

  .כלי טיסנגישה רק דרך הים או בעזרת 

הפארק . פארקים לאומיים או שמורות טבע, משטחה של אלסקה הינם יערות לאומיים 65%-כ

, הינו אחד מהגדולים ביותר בכל ארצות הברית) Denali National Park(הלאומי דנאלי 

טיול לאלסקה הוא חוויה ). יותר משטחה של מדינת ישראל 18%-כ(ר "קמ 24,500-ושטחו כ

בתקופה " המערב הפרוע"עולם חי עשיר ושרידים לימי , ם נופים פראייםל מפגש רב עצמה ע

  .של ארצות הברית 49-אלסקה היא המדינה ה ".הבהלה לזהב"של 

  



 

  
  

  תכנית המסע
  

  'אנקורג –תל אביב  ,1יום 
 .לבית המלון במרכז העיר בשדה התעופה נשכור רכב וניסע. 'ניים לאנקורגבטיסת בוקר דרך תחנות בי נטוס

  .לטייל בעיר התאם ללוח הזמנים נוכלב
  '  אנקורג: לינה 

  
  דנאלי –' אנקורג ,2יום 

שמורת הטבע דנאלי   -מ אל פתחה של המפורסמת בשמורות אלסקה "ק 380 -כ ניסע צפונה' מאנקורג
(Denali) .את צומת  נעבורWasila כדאי לעצור באזור טלקיטנה . 3על כביש  ומשם ניסע' הקרובה לאנקורג

אחר הצהרים .הגבוה בהרי צפון אמריקה, נקודות תצפית על הר מקינלי) בהתאם לעננות(ן ואילך לחפש ומכא
  .ניתן להיכנס ברגל ולבקר במרכז המבקרים המעניין. אל העיירה הקטנה שבפתחה של השמורה נגיע

  דנאלי: לינה 
  

  פארק דנאלי ,3יום 
ובה נמצא " רכס אלסקה"יא משתרעת לאורך ה. שמורת הטבע דנאלי היא אולי המפורסמת בשמורות אלסקה

פרסומה בא . מעל פני הים' מ 6,200ההר הגבוה בצפון אמריקה המתנשא לגובה  –) או מקינלי(הר דנאלי 
אייל (לה לא רק בזכות הנופים ההרריים היפים אלא גם בזכות עושר בעלי החיים המצויים בה כמו  הקריבו 

 נצאלא ניתן להיכנס לשמורה ברכב פרטי ולכן  .זאבים וחתולי בר, לידובי גריז, עזי בר, כבשי בר, )הצפון
כאשר נהג האוטובוס יצפה  נעצור). מ"ק 145(כביש החוצה אותה באוטובוס של השמורה בנסיעה לאורך ה

  .אל פתח השמורה באותה דרך או בטיסה במטוס קל נשוב .בעלי חיים
  דנאלי: לינה 

  
  פקסון –דנאלי  ,4יום 

למרות שמה . Denali Highway –בדרך הנופית היפהפיה ממזרח למערב  ניסע. לפנינונסיעה יום ארוך של 
, לאורך היום אותנונופים פראיים של רכס אלסקה מצפון ילוו . הדרך איננה סלולה והנסיעה עליה איטית –

  ) (Paxsonלפקסון  נגיעלקראת ערב . אגמים ומרבדי פרחים
  פקסון: לינה 

  
  
  
  



 

  
  

  קניקוט –ה יטינ'צ ,5יום 
אפשר להגיע אל מרכז המבקרים .  אפשר לטייל לאורך הנהר ולצאת לטיול בוקר ביער. באזור נטיילבבוקר 

 נטוסאחר הצהרים  2:45את הרכב  השכור ובשעה  נשאיר. יטינה'לצ נגיע. אליאס. סט –של פארק וורנגל 
  . דקות 25 –הטיסה אורכת כ ). McCarthy( במטוס קל למקארתי

  .העברה למלון בקניקוט –נחיתה ממנחת ה
  קניקוט: לינה 

  
  קניקוט ,6יום 

נמצאו   20 -קניקוט הייתה עיירת כורים אשר נבנתה בסמוך לקרחון קניקוט לאחר שבראשית המאה ה
. כאשר האחרון בהם נסגר 1939המכרות פעלו עד שנת . במקום מצבורי נחושת בריכוז הגדול ביותר בעולם

כאשר התחילה תנועת תיירות  80 –ירת רפאים ונשארה כך עד לראשית שנות ה העיירה העשירה הפכה לעי
זהו אחד .  St. Elias – Wrangell – ב"כיום זוהי נקודת מוצא לטיולים בפארק הגדול ביותר בארה. לאזור

טיול באזור מקנה . באלסקה והמקום בו ריכוזי הרים וקרחונים הגדולים במרחב ביותרהאזורים המבודדים 
  .מוזיאון גיאולוגי מרתק, נהרות, קרחונים, שה של הימצאות במרחבים אינסופיים של הריםהרג

את  ונראהשעות על הקרחון הגדול  5-6לסיור מרתק של  נצא על הנעלים שנרכיבבעזרת קרמפונים 
לסיור במפעל המכרות  נמשיך .הבקיעים במשטח הנראה חלק ואת שלל הצבעים המרכיבים את הקרח

  .קניקוט הנטושים של
  קניקוט: לינה 

  
  קניקוט וולדז ,7יום 
לוולדז  Ricahrdson Highway –לאורך ה  ניסעמכאן . יטינה'בטיסת בוקר חזרה לשדה התעופה של צ נטוס

(Valdez) . הכביש עובר  דרך הריChugach ,מפלי הינומה  , מעבר תומפסון)Bridal Veil Falls (  עד לוולדז
  . Prince William Sound –השוכנת לחוף  פיורד יפה ב 

  וולדז: לינה 
  

  מפרץ הנסיך ויליאם ,8יום 
 Prince)בנתיב החוצה את מפרץ הנסיך ויליאם ) כולל הרכב –קו סדיר (במעבורת גדולה  נשוטבבוקר 

William Sound) טייר ימוולדז לו(Whittier) . לראות יונקי ים למיניהם המשתכשכים במים  נוכללצד הספינה
   ,שבחצי האי קינאי  (Seward)לכיוון סוארד נצאעם ההגעה  ).שקפות לסיפוןלהעלות מ(

(Kenai Peninsula) .לעמק של קרחון פורטג ותנובמנהרת הרים אשר תוביל א נעבור '(Portage) .נוכל 
, אליו מגיעות חיות פצועות או גורים שנתייתמו לשיקום, לעצור לביקור במרכז לשימור חיות הבר של אלסקה

 נמשיך. זוהי הזדמנות טובה לראות את עושר חיות הבר גם אם במתחם סגור. ך מטרה להחזירם לטבעמתו
אמצעי תעבורה  –לעצור בחווה לגידול ואילוף כלבי האסקי  נוכלכאן . לאורך הדרך הנופית אל חצי האי קינאי

 1868לאורך  Iditarodמדי שנה יוצאים הכלבים ומאלפיהם למסע תחרותי . חשוב בשדות השלג האינסופיים
אחד הקרחונים   Exitבקרחון  בהמשך כדאי לעצור במרכז המבקרים. מ בנופים השוממים של אלסקה"ק

  .(Seward) לסוארד נגיעלקראת ערב . הנגישים ביותר באלסקה
  סואר: לינה 

  



 

  שמורת קינאי פיורדס ,9יום 
שעות סיור  6 –ל   נפליג 08:00בשעה . שירנוף קרחוני ועולם חי ע, חצי האי קינאי הוא בעל חופים מפורצים

כאשר ברקע , כלבי ים ומיני עופות ים רבים, אריות ים, בו ניתן לצפות בלוטרות" קינאי פיורדס"בפארק הימי 
  . קלה כולל ארוחת צהריםקבוצתי ו הסיור. יהיו הנופים הפראיים של קרחונים ויערות

  .רכז מחקרמוזיאון ומ –לאחר מכן מומלץ לבקר במרכז הימי 
  סוארד: לינה 

  
  הומר –סוארד  ,10יום 

 נמשיך. נחצה את חצי האי ממזרח למערבעליו  Sterling Highwayצפונה עד למפגש עם  ניסעמסוארד 
מק 'עיירה נחמדה השוכנת לחוף מפרץ קאצ, )(Homerדרומה עד לקצהו הדרומי של חצי האי אל הומר 

(Kachemak Bay) .  
  הומר: לינה 

  
  דובי אלסקה ,11יום 

זהו כינוי לדב החום הגדול החי . של אלסקה" דב החום"שעות לתצפית על ה 5 -לסיור של כ  נצאבבוקר 
הדב החום הוא קרוב . שפע המזון מביא אותם לממדים גדולים במיוחד. באזורי החוף וניזון מצמחיה ודגים

ממנחת מטוסים במטוס קטן אל צדו  אנמרי. של דב הגריזלי החי באזורי ההרים וקטן מן הדב החום האלסקאי
מדריכי  פנינוכאן יקבלו את . (Katmai National Park)אל שמורת הטבע קטמאי  Cook Inletהשני של 

זהו אזור עשיר בחיות בר . הטבע של השמורה לטיול של מספר שעות במרחב המחיה הנשלט על ידי הדובים
  . גם כאן צריך מזל, לי חייםבכלל ודובים בפרט אך כמו בכל טיול לתצפית על בע

 Spit –האתר המפורסם ביותר במקום הוא ה . להמשיך לטייל בעיירה נוכל. בטיסה להומר נשובבתום הסיור 
. שהותירו במקום מיליוני שנה של פעילות קרחונים אשר כיסו את כל הפנינסולה" אצבע"מעין , פיסת אדמה, 

  . של העיירה יות ומקומות בילויחנוה, קפההבתי , מסעדותמה נוכל להינותהיום 
  הומר: לינה 

  
  'אנקורג –הומר  ,12יום 

) Girdwood(לעצור בגירדווד  נוכלבדרך  .'בנסיעה צפונה ומזרחה עד לחיבור עם הכביש לאנקורג נשוב
מרכז נופש פעיל וטיולים  –בחורף זוהי עיירת סקי פופולרית ובקיץ . עיירה קטנה למרגלות ההר אליסקה

ברכבל לראש ההר ממנו  נעלה. העיר הגדולה הסמוכה לה, ג'מקום מפלט לתושבי אנקור המשמשת גם
  . 'לאנקורג נגיעאחר הצהרים  .תצפית יפהפיה על המפרץ וההרים סביב

  'אנקורג: לינה 
  

  תל אביב –' אנקורג ,13יום 
והתרבותי של למרות שהיא איננה עיר הבירה היא המרכז המסחרי . 'מחצית מתושבי אלסקה גרים באנקורג

תיאטרון ומרכז מוסיקה לצד מסעדות , עם מוזיאון, זהו אחד המקומות המודרניים הבודדים באלסקה. המדינה
ללמוד על חיי  נוכלבמרכז למורשת הילידים שם אפשר לבקר . בעיר ככל שיאפשר הזמן נטייל. ומרכזי קניות

, שנים 14,000 –מיצרי ברינג לפני כ  תוך חציית, תושביה המקוריים של אלסקה שאבותיהם הגיעו מאסיה
אפשר לבקר במוזיאון האמנות העירוני או במוזיאון רעידות  .כאשר היה גשר יבשתי בין אסיה לאמריקה

, לשדה התעופה נשובבהתאם לשעת הטיסה  .למטוסים ימיים ועוד " שדה התעופה"להמשיך אל , האדמה
  .הביתה דרכינואת  ונתחילאת הרכב  נחזירשם 

  

  

שהות באחד מן ', ניתן לשנות את המסלול בהוספת יעדים כמו שייט מונקובר לאנקורג. מסלול בסיס זהו 
  .קרחונים ועוד, מהם אפשר לצאת לטיול רגליים לתצפיות עומק על בעלי חיים  –ים המבודדים 'הלודג

  
תקלות מכאניות וכמובן החלטות , מזג אוויר ,שעות אור, להשתנות בשל אילוצי זמנים מסלול הטיול עלול 

 . המדריך בשטח
  

  



 

  )תלא כולל טיסו($ 4000 –כ משתתפים  4 חדר זוגי למינימוםשרותי הקרקע למטייל במחיר 

   םלקבלת מחיר למספר משתתפים שונה או למסע קבוצתי עם מדריך ישראלי בתאריכים  ספציפיי
  3393320-050/  5102025-03או בטלפון   info@xtriptravel.comנשמח לעמוד לרשותכם במייל 

  מחיר הטיסות
  .לחברת התעופה ולמסלול, חלקות הפנויות ביום הטיסה הרלוונטימחירי טיסות בודדים משתנים בהתאם למ

  .טורונטו ועוד, לס'לוס אנג, סיאטל, דרך ניו יורק' אפשר לטוס לאנקורג

חברת , כמות המטיילים, חודשי השנה, ארוחות, מחיר המסע משתנה בהתאם לבחירת בתי מלון שונים 
  .םהיהפקות ואירועים למינ, התעופה

מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripהסטנדרטים של חברת  
 .טיולכרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר ה. ובטוחה

  !ב"ת כניסה לארהעליכם להצטייד באשר 

  :מועדי יציאה מומלצים
 יוני עד תחילת ספטמבר תחילתמ  

  :כוללהמסע מחיר 
   מדרגת תיירות טובה והטובים באזורלינה בבתי מלון  �
 .בחלק מבתי המלון תוגש ארוחת בוקר קונטיננטלית. ללא ארוחות: כלכלה �
 .מיכל דלק אחד, גבלהמ ללא ה"ק, מסים, כולל ביטוחיםמיום ההגעה עד יום העזיבה  4X4רכב  �
   קבוצתייםסיורים  �
 .סיור בפארק דנאלי �
 .יטינה לקניקוט'טיסה הלוך וחזור מצ �
 .סיור על קרחון קניקוט וביקור במכרות הנטושים �
 .מעבורת מולדז לויטייר כולל רכב �
 .שייט בשמורת הטבע הימית קינאי פיורדס �
 .סיור תצפית דובים מהומר �

  :אינו כוללמחיר המסע 
 אשר לא מצויינות תחת הסעיף המחיר כולל וטיסות פנים אומיותטיסות בינל �
 דלק לרכב השכור �
 ביטוח נסיעות ומטען �
 תשר לנותני השרותים �
 הוצאות אישיותשתייה  �
 אשרה לארצות הברית �
 כוללהמחיר שאינו נכלל בסעיף  שרותכל  �

  

  
  

מושפעת מכל הפרמטרים ההמחיר הינו הערכה אותו אנו מבצעים ומסע מסלול זה הינו דוגמא ל
  ,המוזכרים מעלה
  מאווייכם ותקציבכם, רצונכם, פ אופייכם"נשמח להתאים עבורכם מסלול זה או מסלולים אחרים ע

  info@xtrip.co.ilאו במייל  5102025-03בטלפון אלינו קבלת הצעת מחיר אנא פנו או /ייעוץ ול

Xtrip מרמת  ליהנותלאלו הרוצים . ההרפתקאות והאתגרים, יעה מסעות שנועדו לכל חובבי הטיוליםמצ
חברות , משפחות, בריםחחוגי , קבוצות סגורות, למטיילים עצמאיים, ביצוע גבוהה ודאגה לפרטים

  .וארגונים
התאמה , תכנון מדויק וקפדנימ, הכוללים את כל הנדרש בטיולאנו לרשותכם להתאמת מסעות וטיולים 

ליווי צמוד , הכנה ותדרוך לפני היציאה, הזמנות כול השירותים, פ אופייכם רצונכם ותקציבכם"אישית ע
  . ל ועד חזרתכם ארצה להארות והערות"י צוות המשרד בארץ והסוכן בחו"לאורך כול הטיול בשטח ע

  .הסעה או הסעדה, שירותי הדרכה, בתי מלון, תכנון ויעוץכמו איננו מוכרים שירותים בנפרד 
 


