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כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, להציג, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך 

או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה, ללא רשות מפורשת בכתב מבעלי 

הזכויות.

 אף שהמחברת, ספקי תוכן אחרים והמו"ל נהגו בהקפדה סבירה בהכנת ספר זה, אין הם ערבים לנכונותו או 

לשלמותו של המידע בספר ואין הם מקבלים על עצמם, במידת האפשר, כל חבות הנובעת מהשימוש בו. 

ספר זה כולל את מיטב האתרים שבמערב קנדה וצפון מערב ארה"ב, והללו נבחרו בקפידה מרובה. אף על פי כן, 

ומה  נפתחות,  חדשות  אטרקציות  נסללים,  כבישים  נסגרים,  מקומות  עולים,  מחירים  העת.  כל  משתנים  דברים 

שהיה פעם טוב ומומלץ מידרדר, ולהפך. אם גיליתם בספר אי דיוקים או שברצונכם לספר לנו על מקומות מומלצים 

 .www.haolam.co.il/119 :נוספים, אנא גלשו לאתר

שער קדמי: אגם או'הרה, שמורת הטבע הלאומית יוהו 

צילמה: נטע דגני

שער אחורי: אגם פייטו ונוף פסגות בהרי הרוקי הקנדיים

צילם: עשהאל דגני

מוקדש לכל האנשים שאוהבים לטייל
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5  קנדה מערב   

הקדמה

ביופי  ניחן  זה  ארץ  חבל  נפלא.  טיולים  יעד  הם  ארה"ב  מערב  וצפון  קנדה  מערב 
חיים  בעלי  של  גדול  ובעושר  להם,  דומה  שאין  בנופים  עצומים,  במרחבים  פראי, 
בים וביבשה. מעט מאוד מקומות בעולם מגוונים בנופם כחבל ארץ זה אשר יש בו 
פיורדים שנחצבו על ידי קרחונים, שרשראות הרים נישאות המכוסות מעטה שלג, 
מתפרצים  גייזרים  שבהם  ומקומות  עבותים,  גשם  יערות  עשן,  המעלים  געש  הרי 
מערב  וצפון  קנדה  מערב  של  הטבע  ובשמורות  בהרים  האדמה.  מתוך  בעצמה 
גריזלי אוכלים בשלווה פירות  ודובי  ארה"ב איילים קנדיים מנהלים קרבות חיזור 
 יער. מתחת לפני המים חיים מינים רבים של לווייתנים הנודדים בעקבות להקות 
האיים  את  מאכלסות  ים  אריות  של  רעשניות  ומושבות  והרינג,  סלמון  דגי   של 
ויקטוריה  כוונקובר,  הססגוניות  הערים  הצרים.  המפרצים  את  המנקדים  הקטנים 
נדבך  לטיול  מוסיפות  מהן,  הנשקף  המרהיב  והנוף  שוקיהן  גשריהן,  על   וסיאטל, 

נוסף. 

ביותר. ונגיש  מאוד  נוח  ארה"ב  מערב  ובצפון  קנדה  במערב  הטיול  מכך,   יתרה 
מסומנים  הליכה  מסלולי  שפע  זה  ארץ  בחבל  ימצאו  רגליים  טיולים  חובבי 
מי  רק מבעד לחלון המכונית;  בנפלאותיו שלא  וצפייה  המאפשרים שהייה בטבע 
ימצא בנקל  ועוד(  )שיט קיאקים, שיט נהרות, טיפוס הרים   שאוהב ספורט אתגרי 
מערב  ובצפון  קנדה  במערב  ימצאו  במלונות  ללון  המתעתדים  כאן;  מבוקשו  את 
על  המשקיפים  פאר  ממלונות  החל  לינה,  מקומות  של  מאוד  גדול  היצע   ארה"ב 
לילה  בחניוני  וללנים  הכבישים המהירים,  לאורך  זולים  במוטלים  וכלה  נהדר,  נוף 
מוצעים כאן שפע של חניונים - על שפת אגם, על גדות נהר, או מול נוף נפלא של 

מצוקים עטורי קרחונים.

מערב  וצפון  קנדה  מערב  של  הנפלאות  את  בפניכם  לגלות  היא  זה  ספר  מטרת 
שתמצאו  הטיולים  מדריכי  מרוב  שונה  בנוי  הספר  ופשוטה.  נוחה  בצורה  ארה"ב 
על המדף, שכן הוא כתוב כדף מסלול מפורט המוסר המלצות והכוונות מדויקות 
ולא  וכדומה,  למטייל  שימושיים  פרטים  רקע,  חומר  לצד  טיול,  מסלול  לבניית 
לעשות.  שיש  הדברים  וכל  לראות  שיש  המקומות  כל  של  מכולת'  כ'רשימת 
אחת  אפשרות  לבחירת  בו  הניתנות  ובהכוונות  בהמלצות  הוא  הספר  של  ייחודו 
סוגי של  השונות  בהעדפות  המתחשבים  זמנים  לוחות  ולתכנון  כמה  מבין   לטיול 

מטיילים רבים. 

חיים  שנות  כמה  במהלך  שנצברו  אישיות  וחוויות  מידע  סמך  על  שנכתב  בספר, 
או  בנפרד  מהם  אחד  לכל  לצאת  ניתן  טיול.  מסלולי  שבעה  מוצעים  זה,  באזור 
 לאחד חלק מהם לטיול ארוך ומקיף )בסוף הספר, בפרק 8, מפורטות מגוון הצעות 
כיצד לשלב מסלולים אלה(. פירוט הטיולים כולל מידע על מסלולי הליכה, דרכי 
לילה  חניוני  מסעדות,  על  ומידע  חיים,  בבעלי  לצפייה  מומלצים  מקומות  נוף, 
של  רחב  למגוון  מתאים  ולכן  הצעות,  כמה  כולל  מסלול  כל  מומלצים.  ומלונות 
בבעלי  וכלה  המדינה,  ברחבי  ולטייל  רכב  לשכור  הרוצים  בצעירים  החל  אנשים 

משפחות ובאנשים מבוגרים אך צעירים בנפשם.
  
טיול מהנה, נטע דגני
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כיצד להשתמש בספר זה?

בקנדה,  אשר  יוקון  ודרום  אלברטה  הבריטית,  בקולומביה  המתמקדים  טיול  מסלולי  שבעה  זה  בספר 
מלווה מסלול  כל  בארה"ב.  אשר  אלסקה  מזרח  ודרום  וואיומינג  צפון  מונטנה,  איידהו,   ובוושינגטון, 
חניוני  מלונות,  על  מידע  כולל  המסלול  פירוט  לינה.  ונקודות  המסלול  תוואי  מצוינים  שעליה  במפה 
תרצו  אם  העשרה.  חומר  עם  יחד  חיים,  בבעלי  לצפייה  מומלצים  ומקומות  נוף  דרכי  הליכה,  מסלולי   לילה, 
מידע  פרק,  בכל  למצוא  תוכלו  מסוים,  במקום  יותר  רב  זמן  ולהישאר  להאריכו  או  המסלול  את   לקצר 
שיעזור לכם לעשות כן. כמו כן, בפרקי הספר יש גם מידע על אתרים מומלצים נוספים שניתן לשלבם במסלולי 

הטיול על ידי הארכתם. 

.9-8 שבעמודים  המסלולים  ובמפת  המסלולים  בפירוט  עיינו  לבחור  מסלול  באיזה  להחליט   כדי 
אם ברצונכם לשלב מסלולים ליצירת טיול ארוך ומקיף, עיינו בעמודים 11-10. לרשימת מפות מומלצות לכל 

מסלול, ראו עמוד 436.

להלן מידע כללי על המסלולים המופיעים בספר:

המסלול האדום

מסלול נהדר העובר בנופים המשכרים של שמורות הטבע הלאומיות באנף, ג'אספר ויוהו, 
הרים  ואלברטה.  הבריטית  קולומביה  במחוזות  אשר  הקנדיים,  הרוקי  הרי  של   הפנינים 
אלה, החוצים את יבשת צפון אמריקה לאורכה, ומהווים קו פרשת מים, ניחנים באוצרות 
לרבבות  לרגל  עלייה  למוקד  אותם  שהפכו  דופן  יוצאי  ובנופים  להם  דומה  שאין  טבע 
מטיילים - אגמים בצבע טורקיז, פסגות ומצוקים משוננים, שדות קרח, קרחונים ועושר 
של בעלי חיים. את כל אלה חוצה מערכת מסועפת של שבילים המסודרים בשתי וערב והופכים את המקום 
לגן עדן עבור כל מי שאוהב ללכת ברגל ולחוש את הטבע לא רק מבעד לחלון רכבו. המסלול מומלץ לכל 
מי שמעוניין בטיול טבע נטו - מרחקי הנסיעות שבו קצרים יחסית, וההליכה ברגל מרובה ומגוונת. זהו יעד 

מושלם למתעתדים ללון באוהל, בקרוואן, או במלונות מפנקים שכמותם יש בהרי הרוקי הקנדיים בשפע. 

המסלול הסגול

הטבע  שמורות  את  גם  וכולל  האדום  המסלול  של  הארכה  למעשה  הוא  זה   מסלול 
מונטנה  שבצפון  וגליישר  )קנדה(,  אלברטה  מחוז  שבדרום  ווטרטון  אגמי  הלאומיות 
ביופיו  מרשים  אזור  הקאנאנאסקיס',  'ארץ  דרך  היא  אלה  לשמורות  הנסיעה  )ארה"ב(. 
הממוקם ממזרח לרכס הרי הרוקי. במסלול זה רבים הסיכויים לצפות במגוון בעלי חיים 
)דובים, איילים, עזי הרים ועוד(. המסלול מומלץ לכל מי שרוצה להאריך את השהות ברכס 

הרי הרוקי. זהו יעד מושלם למתעתדים ללון באוהל, בקרוואן או במלונות.

המסלול החום

ליבשת.  ממערב  השוכן  ונקובר  ובאי  הבריטית  קולומביה  מערב  בדרום  המתמקד  מסלול 
זהו מסלול המשלב טבע מרשים - חופי ים הנושקים ליערות גשם עבותים, פיורדים צרים 
שנחרצו על ידי קרחונים, ערוצי מים שוצפים ולהקות של לווייתנים המתקרבות דרך קבע 
מי שאינו  לכל  מיועד  וויקטוריה. המסלול  ונקובר  היפות  עירוני בערים  בילוי  לבין  לחוף, 
רוצה לנסוע מרחקים ארוכים ומחפש יעד המשלב טיול בחיק הטבע וטיול עירוני. זהו יעד 

מושלם ללינה במלונות או לשילוב לינה באוהל ובמלונות.

המסלול הכחול

וצפון קנדה  מערב  נפלאות  את  ראו  שכבר  לאנשים  ל'מתקדמים',  מיועד  זה   מסלול 
מערב ארה"ב ומחפשים חוויה שונה. המסלול משלב נסיעה ברכב ושיט במעבורת ומוביל 
לאזורים נהדרים באי ונקובר ובצפון קולומביה הבריטית, הכוללים פיורדים צרים וארוכים, 
סמוך  המסלול,  של  הצפוני  החלק  קירחים.  ים  ועיטי  דובים  והמון  לווייתנים  קרחונים, 
קולומביה  בין  הגבול  עברי  משני  צר  פיורד  בראש  השוכנות  והיידר  סטוארט  לעיירות 
הבריטית ואלסקה, הוא אחד המקומות הטובים ביותר לצפייה בדובי גריזלי בצפון אמריקה )בחודשים יולי-
טיול  ובמלונות.  באוהל  לינה  לשלב  הרוצים  לאלו  או  במלונות  ללון  למתעתדים  מושלם  יעד  זהו  אוגוסט(. 

בקרוואן במסלול זה יהיה מלווה בהוצאה כספית גדולה בעת העברתו במעבורת.

המסלול התכלת

ובין  פראי  הכי  המסלול  זהו  הכחול.  המסלול  של  הרחבה  למעשה  הוא  זה  נהדר  מסלול 
היפים בספר זה, והוא מיועד לאלו שאינם חוששים משעות נסיעה ארוכות )ברכב ועל סיפון 
מעבורת(, ואינם יכולים לעמוד בפיתוי של נסיעה צפונה אל יוקון ואלסקה. לאורך המסלול 
ובלווייתנים  רבים  מים  בעופות  איילים,  מיני  במגוון  בדובים,  לצפות  מצוינים  סיכויים  יש 
דרום  של  הצרים  המים  במעברי  שיט  הוא  המסלול  של  תחילתו  נוספים.  ימיים  ויונקים 
'המעבר הפנימי', ולקראת סופו - שיט מרהיב בין העיירות הציוריות, הפיורדים והקרחונים של צפון 'המעבר 
טיול  ובמלונות.  באוהל  לינה  לשלב  הרוצים  לאלה  או  במלונות  ללון  למתעתדים  מושלם  יעד  זהו  הפנימי'. 

בקרוואן במסלול זה יהיה מלווה בהוצאה כספית גדולה בעת העברתו במעבורת.

המסלול הירוק

מסלול המתמקד בפינה הדרום מערבית של קולומביה הבריטית ובמדינת וושינגטון אשר 
המתהדרים  ים  חופי   - עירוני  בילוי  עם  נהדר  טבע  משלב  המסלול  ארה"ב.  מערב  בצפון 
במצוקים ועשירים בבעלי חיים, שרשרת הרים משוננת ובה מסתתרים אגמים תכולים, הרי 
געש נישאים מכוסים קרחונים ויערות גשם עבותים הנושקים לחוף. במהלך הטיול תוכלו 
לטיולי  ארוך,  פיורד  של  מימיו  על  רגוע  לשיט  לרפטינג,  בלווייתנים,  צפייה  לשיט  לצאת 
וויקטוריה  ונקובר  סיאטל,  היפות  בערים  מטיולים  ליהנות  תוכלו  כן  כמו  הליכה.  למסלולי  וכמובן  אופניים, 
אשר במהלכם תבקרו במוזיאונים, בשווקים, במרכזי קניות ובאתרי בילוי. המסלול מומלץ לכל המחפשים 
טיול רגוע טבול בירק שאינו ארוך מדי לנסיעה. זהו יעד מושלם למתעתדים ללון באוהל, בקרוואן או במלונות. 
מי שבוחר ללון בקרוואן צריך לקחת בחשבון שבערים הגדולות )סיאטל, ויקטוריה וונקובר( עדיף לזנוח את 

הקרוואן לטובת מלון.

המסלול הכתום

וילוסטון  גליישר  בשמורות  טיול  עם  הקנדיים  הרוקי  בהרי  טיול  משלב  זה  מקיף  מסלול 
בהרי הרוקי האמריקניים. כמו כן כולל המסלול ביקור בערים ונקובר, ויקטוריה וסיאטל 
וביקור באתרים לאורך חופי האוקיינוס השקט. המסלול עובר במחוזות קולומביה הבריטית 
ואלברטה אשר בקנדה, ובמדינות וושינגטון, איידהו, מערב מונטנה ומערב וואיומינג אשר 
בצפון מערב ארה"ב. זהו מסלול שעיקרו טבע - שרשראות הרים משוננות, נהרות שוצפים, 
אגמי טורקיז, רמות גבוהות מעל לקו העצים, מישורי בזלת שחורים, גייזרים המתפרצים מתוך האדמה, יערות 
גשם עבותים הנושקים לחוף והרבה מאוד בעלי חיים. זהו מסלול מגוון מאוד, יעד מושלם למתעתדים ללון 

באוהל, בקרוואן או במלונות.

7קנדה מערב     קנדה מערב   
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תוכן העניינים

4 הקדמה	

6 כיצד	להשתמש	בספר	זה?	

6 תיאור	המסלולים	

9 פירוט	המסלולים	

10 שילוב	והארכת	מסלולים	

12 תוכן	העניינים	

היכן	למצוא	בספר	את	האתרים	המעניינים	

18 ביותר	במערב	קנדה	ובצפון	מערב	ארה"ב?	

22 דברים	שכדאי	לדעת	

24 למי	מומלץ	הטיול?		

24 מתי	כדאי	לנסוע?		

24 לכמה	זמן	כדאי	לנסוע?	

25 באיזה	מסלול	כדאי	לבחור?	

26 מה	עדיף:	חניון	לילה	או	מלון?		

27 מה	עדיף:	אוהל	או	קרוואן?	

28 כמה	עולה	הטיול?	

	29 מערב	קנדה	וצפון	מערב	ארה"ב,	התמצאות	

30 קולומביה	הבריטית		

32 אלברטה		

34 יוקון		

36 הטריטוריות	הצפון	מערביות		

38 אלסקה		

40 איידהו		

42 מונטנה		

44 וואיומינג		

46 וושינגטון		

49 פרק	1	-	המסלול	האדום	

56 יום	1	-	אגם	לואיז,	שמורת	באנף	

66 יום	2	-	'כביש	הקרחונים'	ושמורת	ג'אספר	

יום	3	-	טיול	ברגל	אל	'קרחון	המלאך',	

80 שמורת	ג'אספר		 	

90 יום	4	-	טיולים	ברכב	וברגל	בשמורת	ג'אספר		

96 יום	5	-	נסיעה	לשמורת	יוהו		

102 יום	6	-	טיולים	ברגל	בשמורת	יוהו		

108 יום	7	-	העיירה	באנף	וסביבתה		

114 יום	8	-	נסיעה	חזרה	לקלגרי	

117 פרק	2	-	המסלול	הסגול	

122 ימים	7-1	-	שמורות	באנף,	ג'אספר	ויוהו	

122 יום	8	-	נסיעה	לשמורת	אגמי	ווטרטון	

126 ימים	9,	10	-	שמורת	אגמי	ווטרטון	

130 יום	11	-	נסיעה	לשמורת	גליישר	וטיול	בשטחה	

134 יום	12	-	שמורת	גליישר	

136 יום	13	-	נסיעה	לקלגרי	

	137 פרק	3	-	המסלול	החום	

142 יום	1	-	טיול	רגלי	בעיר	ונקובר	

152 יום	2	-	שווקים	ומוזיאונים	בעיר	ונקובר	

156 יום	3	-	שיט	לאי	ונקובר	ונסיעה	לעיר	ויקטוריה	

160 יום	4	-	יום	של	בילוי	בעיר	ויקטוריה	

164 יום	5	-	נסיעה	ליישוב	טופינו		

170 יום	6	-	טיולים	ופעילויות	באזור	היישוב	טופינו	

176 יום	7	-	נסיעה	ושיט	חזרה	לעיר	ונקובר		

	177 פרק	4	-	המסלול	הכחול	

182 ימים	1,	2	-	ונקובר	

182 יום	3	-	נסיעה	לצפון	האי	ונקובר	

190 יום	4	-	שיט	ב'מעבר	הפנימי'	

ימים	5,	6	-	פרינס	רופרט	ונסיעה	לעיירות	

198 סטוארט	והיידר	 	

206 יום	7	-	אזור	העיירות	סטוארט	והיידר	

210 ימים	8,	9	-	נסיעה	חזרה	לוונקובר	

219 פרק	5	-	המסלול	התכלת	

ימים	7-1	-	ונקובר,	פרינס	רופרט,	סטוארט	

224 והיידר	 	

ימים	10-8	-	נסיעה	לדרום	יוקון	ולדרום	

224 מזרח	אלסקה	 	

232 יום	11	-	טיול	בסקגווי	ושיט	במעבורת	להיינס	

238 יום	12	-	היינס	

242 יום	13	-	טיסה	או	שיט	לשמורת	גליישר	ביי		

יום	14	-	שיט	אל	הקרחונים	של	שמורת	

246 גליישר	ביי		 	

248 ימים	15,	16	-	שיט	לפרינס	רופרט	

252 ימים	17,	18	-	נסיעה	חזרה	לוונקובר	

253 פרק	6	-	המסלול	הירוק	

260 ימים	1,	2	-	העיר	ונקובר	

יום	3	-	נסיעה	דרומה	למדינת	וושינגטון	

260 ולרכס	הרי	הקסקייד	 	

270 יום	4	-	מזרח	הרי	הקסקייד	

274 יום	5	-	שיט	באגם	שלן	

278 יום	6	-	נסיעה	להר	רייניר	

284 יום	7	-	הר	רייניר	

288 יום	8	-	הר	הגעש	סנט	הלנס	

	292 יום	9	-	נסיעה	צפונה	לעיר	היפהפייה	סיאטל		

296 יום	10	-	סיאטל	

304 יום	11	-	סיאטל	

יום	12	-	שיט	ונסיעה	למערב	

312 חצי	האי	אולימפיק	 	

317 יום	13	-	מערב	חצי	האי	אולימפיק	

יום	14	-	צפון	חצי	האי	אולימפיק	

319 ושיט	לוויקטוריה,	קנדה	 	

321 ימים	18-15	-	העיר	ויקטוריה	והאי	ונקובר		

325 פרק	7	-	המסלול	הכתום	

332 ימים	1,	2	-	ונקובר	

332 ימים	3,	4	-	נסיעה	לשמורת	ג'אספר	

ימים	8-5	-	שמורות	הטבע	ג'אספר	ויוהו	

336 ו'כביש	הקרחונים'	 	

336 יום	9	-	אגם	לואיז,	שמורת	באנף	

יום	10	-	טיולים	ופעילויות	בעיירה	

336 באנף	ובסביבתה	 	

336 ימים	15-11	-	שמורות	אגמי	ווטרטון	וגליישר	

336 יום	16	-	נסיעה	דרומה	לכיוון	שמורת	ילוסטון	

340 יום	17	-	נסיעה	לילוסטון	ב'דרך	שן	הדוב'	

354 יום	18	-	עמק	הלאמר	והמעיינות	החמים	ממות'	

358 יום	19	-	הקניון	הגדול	של	נהר	הילוסטון	

362 ימים	20,	21	-	הגייזרים	של	מערב	השמורה	

374 יום	22	-	שמורת	גרנד	טיטון	

382 יום	23	-	מדבריות	הבזלת	של	מזרח	איידהו	

386 יום	24	-	שמורת	הדיונות	היפהפייה	ברונאו	

389 יום	25	-	ביקור	קצר	בבויזי	ונסיעה	לסיאטל	

392 ימים	26,	27	-	סיאטל	

ימים	30-28	-	חצי	האי	אולימפיק	ושיט	

392 לוויקטוריה	 	

392 ימים	34-31	-	ויקטוריה	והאי	ונקובר	

	393 פרק	8	-	שילוב	והארכת	מסלולים	

	394 שילוב	המסלולים	האדום	והחום		

396 שילוב	המסלולים	החום,	הכחול	והאדום		

400 שילוב	המסלולים	התכלת	והכתום		

404 שילוב	המסלולים	החום	והכחול		

406 שילוב	המסלולים	הירוק	והכחול			

408 הארכת	המסלול	האדום	א'	

410 הארכת	המסלול	האדום	ב'	

	412 הארכת	המסלול	האדום	ג'	

416 הארכת	המסלול	הסגול	

418 הארכת	המסלול	התכלת	

424 פרק	9	-	מידע	שימושי	

424 טלפונים	חשובים		

424 שמורות	טבע	לאומיות	הנכללות	בספר	זה		

425 מזג	אוויר		

425 טמפרטורה	מקסימלית	ממוצעת			

426 טמפרטורה	מינימלית	ממוצעת			

426 כמות	משקעים	ממוצעת		

426 שעון		

426 מסים		

427 טלפונים	סלולארים	ואינטרנט		

427 בטיחות		

427 עזרה	ראשונה	ובתי	חולים		

428 נהיגה	וכבישים		

429 חגים	לאומיים	קנדה		

429 חגים	לאומיים	ארה"ב		

430 טבלת	המרות		

430 הגעה		

430 ויזה		

430 השכרת	רכב	וקרוואן		

433 לינה		

434 טיפים		

435 מזון	כשר		

435 מסלולי	הליכה		

435 מנוי	לשמורות	טבע	לאומיות		

436 מפות	מומלצות		

437 ציוד	והתארגנות	לטיול	קמפינג		

438 קרדיט	צלמים	

440 אינדקס	
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60 שמורות	הטבע	של	הרי	הרוקי	

61 חמישים	שוויצריות	במקום	אחד	

68 נהרות	קפואים	

78 מדוע	התרומם	רכס	ההרים?		

79 מסילת	הרכבת	מגיעה	לג'אספר	

82 בעלי	חיים	בהרי	הרוקי	הקנדיים		

89 זהירות	דובים	

93 לאן	נעלמים	המים?	

98 אגם	א'והרה		

98 מעבר	ההרים	'הסוס	הבועט'	

147 ממאחז	בודד	לעיר	של	חצי	מיליון	איש	

166 שמורת	הטבע	הלאומית	פסיפיק	רים	

167 שיט	למבפילד	

173 לווייתנים,	לווייתנים,	לווייתנים	

174 עושר	תת	ימי	

175 גלגולו	של	אי	

175 גן	עדן	בסכנה	

176 ההבזק	הירוק		

המקום	הטוב	בעולם	לצפות	

185 בלווייתנים	קטלנים	

186 אריות	ים	

186 המקום	שבו	הולכים	על	דגים	

186 דגי	סלמון	

188 שמורת	סטרת'קונה	

193 איך	מזהים	לווייתן?	

193 בואו	של	האדם	הלבן	

194 עיט	הים	הקירח,	צרור	עובדות	מעניינות	

196 איי	המלכה	שרלוט		

201 עמודי	טוטם	

	

62 מלונות,	אגם	לואיז		

63 חניוני	לילה,	אגם	לואיז	

63 מסעדות	ושירותים,	אגם	לואיז	

63 שמורת	באנף	-	מידע	שימושי	

74 מלונות,	העיירה	ג'אספר	

75 חניוני	לילה,	העיירה	ג'אספר	

76 מסעדות,	העיירה	ג'אספר	

76 שמורת	ג'אספר	-	מידע	שימושי	

124 שמורת	אגמי	ווטרטון	-	מידע	שימושי	

125 מלונות	וחניוני	לילה,	שמורת	אגמי	ווטרטון	

125 מסעדות,	שמורת	אגמי	ווטרטון	

131 שמורת	גליישר	-	מידע	שימושי	

132 מלונות,	שמורת	גליישר	

133 חניוני	לילה,	שמורת	גליישר	

133 מסעדות	ושירותים,	שמורת	גליישר	

148 מלונות,	ונקובר	

149 מסעדות,	ונקובר	

157 המעבורת	מן	העיר	ונקובר	לאי	ונקובר	

158 מלונות,	ויקטוריה	

159 חניוני	לילה	ומסעדות,	ויקטוריה	

166 שמורת	פסיפיק	רים	-	מידע	שימושי	

168 מלונות,	טופינו	והסביבה	

169 חניוני	לילה	ומסעדות,	טופינו	והסביבה	

189 לינה	וסיורים,	טלגרף	קוב	

מקומות	לינה,	מסעדות	ומידע	שימושי,	

189 פורט	הרדי	

192 המעבורת	מפורט	הרדי	לפרינס	רופרט	

197 מקומות	לינה	ומסעדות,	פרינס	רופרט	

204 מקומות	לינה	ומסעדות,	סטוארט	והיידר	

230 מלונות	וחניוני	לילה,	סקגווי	

234 מלונות	וחניוני	לילה,	היינס	

245 שמורת	גליישר	ביי	-	מידע	שימושי	

245 הגעה,	שיט	ולינה,	שמורת	גליישר	ביי	וגוסטבוס	

251 לינה,	פעילויות,	ג'ונו	

252 המעבורת	מג'ונו	לפרינס	רופרט	

266 שמורת	צפון	הרי	הקסקייד	-	מידע	שימושי	

266 מסעדות,	מלונות	וחניוני	לילה	לאורך	הדרך	

269 מלונות	וחניוני	לילה	ומסעדות,	ווינת'רופ	

201 העורב	שגנב	את	השמש	

209 עיירות	הרפאים	מחכות	לתיירים		

209 'עיירת	הרפאים	הידידותית	ביותר	באלסקה'	

215 הכביש	לבלה	קולה	

231 הרכבת	בין	וויטהורס	וסקגווי	

233 הבהלה	לזהב		

243 לווייתנים	גדולי	סנפיר	

263 הסיפור	העגום	של	סכירת	נהרות	המערב	

264 הר	בייקר	

276 סטהיקן	

281 ההר	שמאיים	על	סיאטל	

291 ה-18	במאי	1980	

303 ניו	יורק	של	החוף	המערבי	

310 קניות,	קניות,	קניות	

310 אינדיאנים	

315 מלונות,	מערב	חצי	האי	אולימפיק		

313 ההבדל	בין	יער	גשם	טרופי	וממוזג	

314 שמורת	הטבע	הלאומית	אולימפיק	

342 בריחתם	של	בני	שבט	נז	פרס	

348 בעלי	חיים	בילוסטון	על	קצה	המזלג	

356 התפוצצות	אדירה	

357 האדם	הלבן	הראשון	

357 זהירות	דובים!	

361 שריפות	יער	

364 חיידקים	ואצות	במים	

366 10,000	מוקדים	של	פעילות	הידרו	תרמית		

370 ממעיינות	חמים	ועד	חקר	הגנום	האנושי		

385 הצעה	לבילוי	במרכז	איידהו	

428 זהירות	יתושים	

מסגרות הרחבה

מידע שימושי ולינה

99 שמורת	יוהו	-	מידע	שימושי	

99 מלונות,	שמורת	יוהו	

100 חניוני	לילה,	שמורת	יוהו	

100 מסעדות,	שמורת	יוהו	

112 מלונות,	העיירה	באנף	

113 מלונות,	העיירה	קנמור	

113 חניוני	לילה	ומסעדות,	העיירה	באנף	

115 מלונות,	קלגרי	

272 מלונות	וחניוני	לילה,	שלן	

273 מסעדות,	שלן	

280 שמורת	הר	רייניר	-	מידע	שימושי	

282 מלונות	וחניוני	לילה,	אזור	הר	רייניר	

283 מסעדות,	אזור	הר	רייניר	

290 מקומות	לינה,	קוגר,	וודלנד	וסביבתם	

294 מלונות,	סיאטל	

295 מסעדות,	סיאטל	

316 שמורת	אולימפיק	-	מידע	שימושי	

316 מלונות,	מערב	חצי	האי	אולימפיק	

317 חניוני	לילה,	מערב	חצי	האי	אולימפיק		

322 מלונות	וחניוני	לילה,	צפון	חצי	האי	אולימפיק		

323 מסעדות,	חצי	האי	אולימפיק	

338 מקומות	לינה,	בדרך	ללאורל	ובאזור	לאורל	

339 חניוני	לילה,	בדרך	ללאורל	ובאזור	לאורל	

344 מלונות,	שמורת	הטבע	הלאומית	ילוסטון		

344 מלונות,	היישוב	קוק	סיטי		

345 מלונות,	העיירה	ווסט	ילוסטון		

345 מלונות	וחניוני	לילה,	העיירה	גרדנר		

346 חניוני	לילה,	שמורת	ילוסטון	

347 מסעדות,	שמורת	ילוסטון	

347 שמורת	ילוסטון	-	מידע	שימושי	

376 מלונות,	שמורת	גרנד	טיטון		

376 מלונות,	העיירה	ג'קסון			

377 חניוני	לילה,	שמורת	גרנד	טיטון	

377 שמורת	גרנד	טיטון	-	מידע	שימושי		

380 מסעדות,	גרנד	טיטון,	ג'קסון	

384 'מכתשי	הירח'	-	מידע	שימושי	

384 מקומות	לינה,	'מכתשי	הירח'	והסביבה		

388 שמורת	הדיונות	ברונאו	-	מידע	שימושי		

388 מקומות	לינה,	שמורת	ברונאו	ובויזי	

391 מסעדות,	בויזי	

409 שמורת	קוטנאי	-	מידע	שימושי	

411 לינה,	דרמהלר	

414 העיר	אדמונטון	על	קצה	המזלג	
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המונומנט הלאומי הר הגעש סנט הלנס, וושינגטון, עמוד 288  .1

העיר אדמונטון, אלברטה, עמוד 414  .2

שמורת הטבע הלאומית אולימפיק, וושינגטון, עמוד 312  .3

האי ונקובר, קולומביה הבריטית, עמוד 156  .4

העיר סיאטל, וושינגטון, עמוד 296  .5

שמורת הטבע הלאומית ילוסטון, וואיומינג, עמוד 354  .6

העיירות סטוארט והיידר, קולומביה הבריטית ואלסקה, עמוד 206  .7

העיר קלגרי, אלברטה, עמוד 114  .8

העיירה ויסלר, קולומביה הבריטית, עמוד 211  .9

'המעבר הפנימי', קולומביה הבריטית ואלסקה, עמוד 190, 248  .10

שמורת הטבע הלאומית הר רייניר, וושינגטון, עמוד 278  .11

שמורת הטבע הלאומית באנף, אלברטה, עמוד 56, 108  .12

העיר ונקובר, קולומביה הבריטית, עמוד 142  .13

העיר ויקטוריה, קולומביה הבריטית, עמוד 160  .14

שמורת הטבע הלאומית גליישר, מונטנה, עמוד 130  .15

שמורת הטבע הלאומית גליישר ביי, אלסקה, עמוד 242  .16

העיירה היינס אלסקה, עמוד 238  .17

שמורת הטבע הלאומית אגמי ווטרטון, אלברטה, עמוד 126  .18

כביש סזיאר, קולומביה הבריטית ויוקון, עמוד 224  .19

העיירה פרינס רופרט, קולומביה הבריטית, עמוד 198  .20

שמורת הטבע הלאומית ג'אספר, אלברטה, עמוד 80  .21

שמורת הטבע הלאומית יוהו, קולומביה הבריטית, עמוד 102  .22

כביש דמפסטר, יוקון והטריטוריות הצפון מערביות, עמוד 418  .23

שמורת הטבע הלאומית קסקייד, וושינגטון, עמוד 260  .24

שמורת הטבע הלאומית גרנד טיטון, וואיומינג, עמוד 374  .25

3 המעניינים  האתרים  את  בספר  למצוא  היכן 
ביותר במערב קנדה ובצפון מערב ארה"ב?
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עז הרים
על  בהם  לצפות  ניתן  לעתים  ג'אספר.  של  ובחניונים  בכבישים  נפוצים   )Mountain Goat( ההרים  עזי 
 Oreamnos המצוקים והמדרונות, שם הם נראים ככתם שלג הזז ממקומו. שמם המדעי של עזי ההרים הוא
למדינות  ועד  בצפון  אלסקה  מדרום  משתרעת  תפוצתם  אמריקני'.  הרים  'טלה  שפירושו   ,americanus
וושינגטון, מונטנה ואיידהו בדרום, ועל גופם שערות לבנות וחלולות המכסות שכבת צמר סמיך הצמודה 
 לעור. הבידוד הכפול מאפשר להם לשרוד בטמפרטורה של 40 מעלות צלזיוס מתחת לאפס וברוחות של 
נעים בגפם,  גמישות המאפשרות אחיזה בטוחה במצוקים. הזכרים  עד 150 קמ"ש. לרגליהם שתי פרסות 
חיים בעדרים שבהם שומרת כל אם על צאצאיה. מקום טוב לצפות בעזי הרים  והצעירים  בעוד הנקבות 
מדרום  ק"מ  כ-40   ,Sunwapta Falls( סנואפטה  למפלי  מצפון  ק"מ  כ-15  הקרחונים'  'כביש  לאורך   הוא 
ניתן  כן  כמו  מהכביש.  חשוב,  תזונתי  מרכיב  מלח,  ללקק  במטרה  העזים  מגיעים  לשם  ג'אספר(,   לעיירה 

.)Going to the Sun Rd( לצפות בעזי הרים רבים בכביש החוצה את שמורת גליישר, מונטנה

כבש הרים
הרים  כבשי  קרובות  לעתים  לראות  ניתן  הרוקי  הרי  של  הטבע  שמורות  של  והדרכים  הכבישים   לאורך 
הכביש על  שפוזר  המלח  הכביש.  את  מלקקות   )Ovis canadesis המדעי  ובשמם   ,Bighorn Sheep( 

התיירים  שהמולת  אלה  חיים  בעלי  עבור  וזמין  נחוץ  מינרלים  מקור  הוא  החורף  במהלך  קפיאה   למניעת 
ניתן לצפות בכבשי הרים גם לאורך מסלולי  וכלי הרכב כפי הנראה אינה מטרידה אותם. לעתים קרובות 
ג'אספר בשמורת  העצים.  לקו  מעל  אל  המעפילים   הטיול 
מאות  כמה  חיים  ובבאנף  הרים  כבשי  כ-3,000   חיים 

בודדות. 

אריה הרים
קוגאר,  או  פנתר  הרים,  אריה  בכינויים  גם  הידועה  הפומה, 
אולם  אמריקה,  צפון  יבשת  בכל  בעבר  נפוצה   הייתה 
וכיום  רבים  ממקומות  נכחדה  היא  ה-20  המאה   במהלך 
 Felis הוא  המדעי  שמה  במערב.  בעיקר  נפוצה  היא 
חום- צבעה  אחד'.  צבע  בעל  'חתול  ומשמעו   concolor

אורכו  הזנב.  קצה  ועל  הפנים  על  שחור  מעט  עם  אדמדם, 
ס"מ(  כ-80  של  זנב  )ועוד  מ'  לשני  להגיע  יכול  הזכר  של 
בבתי  יותר  גדולים  הם  )הפרטים  ק"ג  כ-100  עד  ומשקלו 
)חיות  יחידאיות  כלל  בדרך  הפומות  הצפוניים(.   הגידול 
מאיילים.  ואף  קטנים  מיונקים  ממכרסמים,  וניזונות  לבד( 
לשוב  שיוכלו  כדי  בעלים,  טרפם  את  מכסות  הן  לעתים 
פומה  לראות  הסיכוי  אחדים.  ימים  במשך  ממנו  ולאכול 
הסיכוי  מזל.  בר  הוא  לכך  שזוכה  ומי  מאוד,  נמוך   בטבע 
ממכת  להיפגע  מהסיכוי  נמוך  פומה  ידי  על  מותקף  להיות 
ברחבי  מקרים  כמה  אירעו  האחרונות  שבשנים  אף  ברק, 
אופניים  רוכבי  מטיילים,  שבהם  אמריקה  צפון   מערב 
)רוב  פומות  ידי  על  הותקפו  בוקר  לריצת  שיצאו  ואנשים 
שבהם  באזורים  יישוב  למקומות  קרוב  אירעו  המקרים 
יתר(.  פיתוח  עקב  החיים  בעל  של  הגידול  בית  הצטמצם 
שרואים  במידה  מומלץ,  ביותר  מסוכנת  חיה  שזוהי  מכיוון 
החיים  לבעל  ולתת  לרוץ(  )לא  באטיות  להתרחק  פומה, 

מרחב מילוט.  אריה הרים

כבש הרים

עז הרים
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יום 4 - טיולים ברכב וברגל בשמורת ג'אספר 

נהדרים  בנופים  לצפות  תזכו  שבו  וברגל,  ברכב  ג'אספר,  בשמורת  נוסף  טיול  יום 
ולראות איילים, עזי הרים ואפילו, עם מעט מזל, דובים.

לינה: ג'אספר, ראו מידע על מקומות לינה בעמודים 75-74.

 שימו לב 
ותצאו  השנייה  באפשרות  תבחרו  אם  אפשרויות.  שתי  לכם  מוצעות  זה  ביום   ·
 Miette Hot( מיטה  החמים  והמעיינות   )Pocahontas( פוקהונטס  באזור   לטיול 
לעיירה  ממזרח  מייל  )כ-45  השמורה  של  המזרחי  בחלק  אשר   )Springs
שמורת  מזרח  אל  לינה  מקום  לעבור  חובה(  ממש  לא  )אבל  ניתן  ג'אספר(, 
 ,Pocahontas Cabins לילה:  וחניוני  מלונות  על  מידע  להלן   ג'אספר, 
www. ן   ,800-843-3372  ,780-866-3732 ק   ,$$( מקסימות  עץ  בקתות 
 Pocahontas Campground  ;)mpljasper.com/hotels/pocahontas_cabins
)8(, חניון לילה הממוקם במזרח השמורה )פתוח מאמצע מאי עד תחילת ספטמבר, 

www.pccamping. ן   ,877-737-3783  ,514-335-4813 ק  מקום:  הזמנת   ,$22
ı.)ca/parkscanada

האפשרויות  שתי  שלהלן.  האפשרויות  משתי  באחת  לבחור  תוכלו  זה  ביום   ↵

מצוין סיכוי  ובשתיהן  יפים  הליכה  מסלולי  כוללות  שתיהן  מאוד,   מומלצות 
תוכלו  רגלי  הליכה  למסלול  לצאת  מעוניינים  אינכם  אם  חיים.  בבעלי  לצפות 
בקאנו  או  בסירה  שם  ולשוט  מליין  לאגם  לנסוע   - האפשרויות  שתי  את  לאחד 
ולטבול  מיטה  החמים  למעיינות  לנסוע  מכן  ולאחר  ראשונה(,  )אפשרות 

וודאו הליכה,  למסלול  לצאת  תבחרו  אם  שנייה(.  )אפשרות  הנעימים   במים 
בו  )שאין  לקהל  ופתוח  עביר  שהמסלול  ג'אספר  העיירה  של  המבקרים   במרכז 

שלג ושהוא לא נסגר בגלל נוכחות יתר של דובים(. 

אפשרות ראשונה:
 

וחצי  כק"מ  ולאחר   ,16 מספר  כביש  על  מזרח,  צפון  לכיוון  מג'אספר  בבוקר  סעו 
פנו ימינה לכביש המוביל לכיוון אגם מליין )Maligne(, שאורכו הכולל הוא כ-45 
 ק"מ )הקפידו למלא דלק לפני הנסיעה, שכן לאורך הדרך אין תחנות דלק(. כשישה 
 ,Meligne Canyon( מליין  לקניון  שמאלה  פנייה  יש   16 כביש  עם  מהצומת  ק"מ 
- שם מתחיל מסלול הליכה קצר המוביל  וכן מסעדה(  גדול  חנייה  במקום מגרש 
הגירני.  במסלע  המליין  נהר  שחרץ  רוחב(  מ'   3 עומק,  מ'   50( וצר  עמוק  לקניון 
בו החל  וניתן ללכת  פני שישה גשרים(  )על  המסלול חוצה את הנהר שש פעמים 

מכמה מאות מ' ועד קרוב לארבעה ק"מ לכל כיוון. 

 בהמשך הדרך נוף מרהיב של שכבות סלע עצומות הנטויות על צדן, עדות לכוחות 
התרוממות  על  נוסף  מידע  )ראו  ההרים  רכס  להתרוממות  שגרמו   העצומים 
מדיסין  אגם  לצד  הכביש  חולף  מהצומת  ק"מ  כ-20   .)78 בעמוד   הרכס 
התחום  )93 בעמוד  מדוע  קראו  מיובש,  )שחלקו  וארוך  צר  אגם   ,)Medicine( 
לצד  עוברת  והיא  מהמצוקים  הדרך  מתרחקת  הלאה  מעט  מצוקים;  ידי  על 
גדות  על  מקסים  פיקניק  אזור  יש  מהצומת  ק"מ   37 במרחק  וערוצים;   נהרות 
כל לאורך  האגם.  לשפת  הכביש  מגיע  מהצומת  ק"מ   45 ובמרחק  המליין;   נהר 

עם  עירנות.  על  לשמור  שמומלץ  כך  חיים,  בבעלי  לצפות  מצוין  סיכוי  יש  הדרך 
הגיעכם לאגם מומלץ לצאת למסלול הליכה רגלי. 

אורך הדרך: כ-100 ק"מ, 
כ-2 שעות נסיעה

למעלה: הצמחייה 
האלפינית של הרי 

הרוקי, המכוסה שלג 
רוב ימות השנה, נפגעת 

מאוד מכך שמטיילים 
אינם נצמדים לשבילים 
ורומסים אותה. על כן 

הקפידו שלא לרדת 
מהשביל המסומן

למטה: בוקר 
באגם מליין

בעמוד ממול: מטיילים 
ברגל בשמורת ג'אספר 

 טיפ 
קניון מליין עשוי להיות 
עמוס למדי במטיילים. 
על כן, כדי להמנע 
מהעומס מומלץ לטייל 
בו בשעות הבוקר 
ı.או אחה"צ
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של  אורכה   .)Kitsilano Pool( קיטסלנו  הענקית  המלח  מי  בבריכת  רחצה   ■
בריכה זו קרוב ל-140 מ' והיא שוכנת צמוד לחוף בפארק קיטסלנו מדרום לפאלס 
להתרחץ  ניתן  לחלופין,   .2305  Cornwall Ave בכתובת:   ,)False Creek( קריק 
בבריכת סקונד ביץ' )Second Beach Pool(. בריכה זו שוכנת גם היא צמוד לחוף, 
)קרוב לפארק סטנלי( אך המים בה אינם מי מלח. פתוח ממאי עד ספטמבר, שעות 
604-  ,604-731-0011 ק  מחיר,  בחצי  ילדים  למבוגר,   $6  � משתנות,  הפתיחה 

 .257-8371

 Pender( של העיר השוכן סמוך לרחוב פנדר )Chinatown( ביקור ברובע הסיני   ■
חנויות  ברובע   .)Main St( ומיין   )Abbott St( אבוט  הרחובות  שבין  בקטע   )St
אוטנטיות, מסעדות וחנויות מזכרות. בקיץ )אמצע מאי-ספטמבר( מתקיים ברובע 
שבין  בקטע   Keffer )ברחוב  הערב  בשעות  שישי-ראשון  בימי  נחמד  לילי  שוק 

.)Columbia St-ו Main St

עלייה ברכבל על הר גרוס )Grouse Mountain(, הר נישא השוכן מצפון לעיר   ■
ובו רכבל המוביל לתצפית נהדרת )ביום בהיר( מגובה של 1,200 מ' מעל פני הים. 
בפסגה מסלולי הליכה, מסעדה, בית קולנוע )שבו מוקרנים סרטי טבע על האזור( 
הטבע,  מחיק  להרחיקם  צורך  שהיה  חיים  לבעלי  מקלט  מקום  המשמש  אזור  וכן 
ההפך,  או  ברכבל  ולרדת  ברגל  לפסגה  להעפיל  גם  ניתן  וזאבים.  דובים  וביניהם 
שמנצל  מתקן  ההר  בפסגת  לפעול  החל  לאחרונה  סקי.  אתר  במקום  פועל  בחורף 
רוח לאנרגיה ובתוספת מחיר ניתן לעלות עליו ולצפות ממנו בנוף. יש במקום גם 
להר  להגיע  כדי  אטרקציות.  המחפשים  נוער  לבני  מומלץ  אתגרי,  אומגות  מסלול 
לכיוון  מהגשר  רדו  לצפון,  מדרום   )Lions Gate( האריות'  'שער  גשר  את   חצו 
 Capilano( סעו כחצי ק"מ ופנו שמאלה לרחוב קפילנו , )Marine Dr( רחוב מארין
 $24 למבוגר,   $40  �  ,22:00-9:00 י  נוספים.  ק"מ  כחמישה  בו  סעו   ,)Rd 
www.grousemountain. ן   ,604-980-9311 ק   ,12-5 לבני   $14  ,18-13 לבני 

.com

זה,  גשר   .)Capilano Suspension Bridge( קפילאנו  החבלים  גשר  אל  טיול   ■
אורכו  פופולארי.  תיירות  אתר  הוא  ונקובר  לעיר  מצפון  יפהפה  קניון  מעל  התלוי 
 של הגשר הוא כ-140 מ', וגובהו כ-70 מ' מעל קרקעית הקניון - זהו הגשר הארוך 
וכן תצוגות של עבודות אמנות  ביער  גם מסלול הליכה  יש  מסוגו בעולם. במקום 
רדו  לצפון,  מדרום  האריות'  'שער  גשר  את  חצו  למקום  להגיע  כדי  אינדיאניות. 
בו  סעו  קפילנו,  לרחוב  שמאלה  ופנו  ק"מ  כחצי  סעו  מארין,  רחוב  לכיוון  מהגשר 

זה  )אתר  נוספים  ק"מ  כ-1.5 
וניתן  גרוס,  להר  בדרך  ממוקם 
י  בשניהם(,  הביקור  את  לשלב 
אוגוסט  עד  ביוני   ,17:00-9:00
אפריל  במרץ,   ,20:00 בשעה   נסגר 
ובמאי   ,18:00 בשעה  וספטמבר 
למבוגר,   $35  �  .19:00 בשעה 
12- לבני   $12  ,16-13 לבני   $22
www. ן   ,604-985-7474 ק   ,6

.capbridge.com

למעלה: לווייתן בלוגה 
והאקווריום הנהדר של 
העיר

משמאל: גשר החבלים 
קפילאנו

בעמוד ממול: קו הרקיע 
של העיר וערוץ 
False Creek כפי שהוא 
נשקף מהאי גרנוויל. 
ערוץ זה, הוא לשון של 
ים החוצה את העיר 
לשניים. בעבר היה 
עשיר בדגה ובבעלי חיים 
ובקרבתו חי ושגשג שבט 
הסקוואמיש האינדיאני. 
באמצע המאה ה-19 
הגיע למקום קפטן ג'ורג' 
ריצ'ארדס במהלך סקר 
מיפוי שערך, ולאחר 
שגילה שאין לערוץ זה 
 False מוצא כינה אותו
ובתרגום מילולי, 'הכוזב'
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אתרים ומקומות לינה לאורך הדרך מפרינס רופרט לסטוארט 

9 ק"מ מפרינס רופרט - נקודת התחלה של מסלול הליכה מעגלי קליל שאורכו חמישה ק"מ המוביל לאשדות  .1 
Butze, של נהר הסקיינה. כיוון הזרימה באשדות משתנה בהתאם לגאות ולשפל.   

23 ק"מ מפרינס רופרט - פנייה לאגם דיאנה )Diana( שבו ניתן להתרחץ ביום קיץ חם.  .2

38 ק"מ מפרינס רופרט - נקודת תצפית על נהר הסקיינה. לעתים ניתן לצפות מכאן בכלבי ים ובאריות ים    .3
התרים אחר דגי סלמון במים.  

.Kitsumkalum 143 ק"מ מפרינס רופרט - תחנת דלק וחנות מזכרות  .4

146 ק"מ מפרינס רופרט - פנייה צפונה לכביש הפתלתל Nisaga'a המוביל למספר יישובים אינדיאניים מבודדים    .5
ולשמורת Lava Beds )השוכנת החל מ-70 ק"מ מהפנייה, מרכז המבקרים של השמורה ממוקם 95 ק"מ מהפנייה,    

במקום חניון לילה קטן(. בשמורה יש שרידים של זרימת לבה המכסים שטח של כ-30 קמ"ר ויוצרים נוף     
ירחי חשוף מצמחייה. מקור הלבה בהר געש קטן יחסית שהתפרץ לפני כ-250 שנה בלבד. התפרצותו גרמה    
למותם של 2,000 בני אדם ולהרס רב בשני הכפרים הסמוכים להר. האורך הכולל של הכביש הוא 170 ק"מ.  

148 ק"מ מפרינס רופרט - העיירה טראס )Terrace(. העיירה שוכנת על גדות נהר הסקיינה בלב נוף קסום של    .6
פסגות ומקווי מים, ומונה כ-14,000 תושבים, רבים מהם אינדיאנים. בעיירה מגוון מלונות שבהם ניתן ללון בדרככם    

 ;)www.innofthewest.ca ק 250-638-8141, ן ,$$-$( Coast Inn of the West :צפונה, ביניהם   
;)www.bestwesternbc.com ק 250-635-0083, 800-781-7234, ן ,$$-$( Best Western PLUS Terrace Inn   

ו-Wild Duck Motel & RV Park )$, ק 250-638-1511, 866-638-1511, ן www.wildduckmotel-rv.com, יש במקום   
גם חניון לילה(. חניון לילה יפה, על שפת אגם, הממוקם לא רחוק מהעיירה הוא החניון בשמורת   

Lakelse Provincial Park )ציון: 8, שוכן 18 ק"מ מדרום לכביש 16, על כביש 37, כולל מקלחות וחיבור לחשמל,    
.)www.discovercamping.ca פתוח בחודשים מאי-ספטמבר, $25, הזמנת מקום: ק 800-689-9025, ן  

150 ק"מ מפרינס רופרט - חניון הלילה Ferry Island Municipal Campground )8-7(, חניון גדול השוכן בין עצי  .7 
צפצפה, על אי בנהר בעיירה טראס, כולל מקלחות וחיבור לחשמל, פתוח בחודשים מאי-אוקטובר, $25-20,    

הזמנת מקום: ק 250-615-9657.  

166 ק"מ מפרינס רופרט - חניון הלילה Kleanza Creek Provincial Park )9(, חניון קטן על שפת ערוץ הזורם לנהר    .8
הסקיינה. בעבר הרחוק משך הערוץ זה מחפשי זהב רבים. פתוח בחודשים מאי-ספטמבר, $16, הזמנת מקום:    
ק 800-689-9025, ן www.discovercamping.ca )בספטמבר אפשר להבחין בדגי סלמון השוחים במעלה הזרם(.  

240 ק"מ מפרינס רופרט - תחנת דלק וצומת עם כביש מספר 37, כביש סזיאר )Cassiar Hwy(. כאן יש לפנות    .9
צפונה לכביש מספר 37 )מומלץ למלא דלק בצומת(.   

כ-300 מ' מצומת הכבישים 16 ו-37 )מיד לאחר הגשר( - פנייה ליישוב האינדיאני Gitwangak, שבו ניצבים עמודי    .10
טוטם רבים וכנסייה מהמאה ה-19.  

ארבעה ק"מ מצומת הכבישים 16 ו-37 - יישוב קטנטן ושמו קיטואנגה )Kitwanga(. במקום חניון לילה -  .11 

Cassiar RV Park )7-6( כולל מקלחות, מכונות כביסה וחיבור לחשמל, למים ולביוב, פתוח בחודשים מאי-ספטמבר,    
.www.cassiarrv.ca $30-20, להזמנת מקום: ק 250-849-5799, ן  

  ,Kitwancool המכונה גם( Gitanyow 21 ק"מ מצומת הכבישים 16 ו-37 מומלץ לפנות ליישוב האינדיאני הקטן  .12
אורך הדרך ליישוב כשני ק"מ(. עמודי טוטם רבים )חלקם בני למעלה ממאה שנה( מעטרים את היישוב.   

143 ק"מ מצומת הכבישים 16 ו-37 חוצה הדרך את קניון נהר הנס )Nass( המרשים. בצפון הגשר נקודת תצפית    .13
על הקניון.   

153 ק"מ מצומת הכבישים 16 ו-37 חוצה הדרך את ערוץ הנה )Hanna Creek(, בחודש ספטמבר ניתן לצפות  .14 
שם בדגי סלמון השוחים במעלה הזרם.  

155 ק"מ מצומת הכבישים 16 ו-37 - חניון הלילה היפהפה Meziadin Lake Provincial Park )10(, חניון נהדר השוכן    .15
על שפת אגם זך, בית גידול משגשג של דגי סלמון )וכפועל יוצא גם של דובי גריזלי(, פתוח בחודשים מאי-   

ספטמבר, $16, אין אפשרות להזמין מקום מראש.   

157 ק"מ מצומת הכבישים 16 ו-37 - צומת בין כביש 37 ו-37A, הכביש המוביל לעיירות סטוארט והיידר. בצומת    .16
יש תחנת דלק, מסעדה קטנה וכן מרכז מידע לתיירים. כאן יש לפנות מערבה אל עבר כביש 37A לכיוון העיירות    

סטוארט והיידר. לאורך הכביש נופים נהדרים של קרחונים, של אחו עטור פרחים ושל ערוצי מים רבים.   

24 ק"מ מצומת הכבישים 37 ו-37A - נקודת תצפית על 'קרחון הדוב' )Bear Glacier( הנושק לכביש.  .17

60 ק"מ מצומת הכבישים 37 ו-37A שוכנת העיירה סטוארט, בקצה מפרץ פורטלנד )Portland(. כחמישה ק"מ    .18
דרומה מן העיירה ממוקם הגבול בין קנדה )קולומביה הבריטית( וארה"ב )אלסקה(, ומצדו השני של הגבול שוכנת    

 .)Hyder( העיירה הקטנה האמריקנית היידר  

 הידעתם? 
לאורך הדרך מפרינס 
רופרט לסטוארט יש 

סיכוי מצוין לצפות בעזי 
הרים, באיילים ואפילו 

בדובים תרים אחר דגי 
 ı.סלמון במי הנהרות

 הידעתם? 
בצפון מערב קולומביה 
הבריטית בכלל, ובאזור 

פרינס רופרט בפרט 
חיה אוכלוסייה ייחודית 

של דובים שחורים 
שצבע פרוותם - לבן. 
שמם של דובים אלה 

 )Kermode( קרמוד
וצבע פרוותם הלבן הוא 
ביטוי לגן רצסיבי שנפוץ 

באוכלוסיית הדובים 
שחיה בחבל ארץ זה. 

בשל מראהו ה'שדי' זוכה 
דוב זה לכינוי 'דוב הרוח' 

)Spirit Bear(, ויש לו 
מקום חשוב במיתולוגיה 

 ı.האינדיאנית

 טיפ 
כדי לעקוב אחר מפת 
ההתמצאות אפסו את 
מד המרחק של הרכב 
בפרינס רופרט, בצומת 

הכבישים 16 ו-37 
ובצומת הכבישים 37 

ı.37A-ו
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מקומות לינה ומסעדות, סטוארט והיידר

בעיירה  משפחתי  הארחה  בית  באזור.  ביותר  והמפנק  הטוב  הלינה  מקום   -  Ripley Creek Inn  ■ 
 .www.ripleycreekinn.com סטוארט, חדרים מרווחים ונעימים, $-$$, ק 250-636-2344, ן

King Edward Hotel & Motel - מלון גדול, מיושן למדי, ברחוב הראשי של העיירה סטוארט, $-$$,   ■
 .www.kingedwardhotel.com ק 250-636-2244, 800-663-3126, ן

לעיירה  צמוד  יער,  בתוך  מרווח  לילה  חניון   -  )8-7(  Rainey Creek Municipal Campground  ■
מקום:  הזמנת   ,$25-20 ספטמבר,  אמצע  עד  מאי  אמצע  בחודשים  פתוח  מקלחות,  כולל   סטוארט, 

ק 250-636-2537.

ממרכז  ק"מ  כשני  ממוקם  גדולים,  לקרוואנים  בעיקר  המיועד  חניון   -  )7-6(  Bear River RV Park  ■
העיירה סטוארט, כולל מקלחות וחיבור לחשמל, למים ולביוב, פתוח בחודשים מאי-ספטמבר, $45-20, 

.www.stewartbc.com/rvpark להזמנת מקום: ק 250-636-9205, ן

היידר.  בעיירה  משותפת  בבעלות  לילה  וחניון  מלון   -  Sealaska Inn-ו  Run-A-Muck RV Park  ■ 
לאוהלים  חניון   - לשניים  מפוצל  הלילה  חניון   .$ יחסית,  וזולים  מאוד  פשוטים  חדרים  כולל  המלון 
למים  לחשמל,  וחיבור  כביסה  מכונות  מקלחות,  כוללים  החניונים   ,)7-6 )ציון:  לקרוואנים   וחניון 
ק 250-636-2486, 888-393-1199,   ולביוב, פתוח בחודשים מאי עד ספטמבר, $35-18, הזמנת מקום: 

.www.sealaskainn.com ן

תיכוני,  ים  אוכל  סטוארט,  העיירה  של  הראשי  ברחוב  נחמדה,  מסעדה   -  Bitter Creek Cafe  ■ 
מקסיקני וכמובן מאכלי ים, מבחר מנות צמחוניות, $, ק 250-636-2166.

The Wildflour Cafe & Pizza - בית קפה קטן בהיידר, מומלץ לארוחת בוקר, $, ק 250-636-2875.  ■ 

Rainey Creek משמאל: חניון הלילה
בעמוד ממול: מפל שוצף בערוץ הזורם לנהר הסלמון

 טיפ 
 מרכז המידע לתיירים של סטוארט שוכן בקצה רחוב מיין )Main St(, י יוני עד אוגוסט 17:00-9:00, אמצע מאי עד יוני

ı.250-636-9224 ותחילת עד אמצע ספטמבר שני עד שישי, 16:00-10:00, ק

 טיפ 
ı.250-624-2505 1607, ק Yukon Dr :שוכנת בכתובת ,Shoreline Laundromat ,מכבסה ציבורית בסטוארט

 טיפ 
ı.250-636-2486 ק  ,Run-A-Muck Laundry ,מכבסה ציבורית בהיידר
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יום 7 - אזור העיירות סטוארט והיידר

ואנשים דובים  שבו  מקום   - והיידר  סטוארט  העיירות  בסביבות  מרהיב   יום 
של ו'ים  שוצפים  מים  מפלי  רחבים,  נהרות  של  מקום  קרחונים,  בצל   נפגשים 

 יתושים'.

לינה  מקומות  על  מידע  ראו  אלסקה,  הבריטית/היידר,  קולומביה  סטוארט,  לינה: 
בעמוד 204.

בקצה  היידר,  האמריקנית  שכנתה  לצד  שוכנת  קטנה,  קנדית  עיירה  סטוארט,   ↵

)אורכו  השקט  לאוקיינוס  מתחבר  זה  מפרץ   .)Portland Canal( פורטלנד  מפרץ 
 110 ק"מ(, ויוצר חיץ טבעי בין מדינת קולומביה הבריטית ודרום אלסקה. פראיות

המקום  את  הופכים  והניתוק  הבדידות  והרגשת  העשיר  החי  עולם  באזור,  הנוף 
'נהר  של  בדלתא  השוכנת  הקנדית,  בסטוארט  עליו.  לוותר  כדאי  שלא   ליעד 
מדיג  מיערנות,  המתפרנסים  תושבים,  כ-500  כיום  חיים   ,)Bear River( הדוב' 
במקום  חיו  לזהב',  'הבהלה  בתקופת  שנה,  כמאה  לפני  מתיירות.  גם  ויותר  ויותר 
על  נבנה  מהבתים  גדול  חלק  התלולה  הטופוגרפיה  ובגלל  תושבים,   10,000 מעל 
האמריקנית,  בהיידר  הים.  מי  מעל  שרידיהן(  את  כיום  לראות  )שניתן  כלונסאות 
עיירת 'מערב פרוע', השוכנת בדלתא של נהר הסלמון )Salmon River(, כארבעה 

ק"מ מסטוארט, חיים פחות מ-100 תושבי קבע, המתפרנסים בעיקר מתיירות.

סטוארט  לחלוטין.  מזו  זו  שונות  והיידר  סטוארט  הגיאוגרפית,  הקרבה   למרות 
ספרייה,  ספר,  בית  בנק,  מרקחת,  בית  חולים,  בית  בה  יש   - האמתית'  'העיר   היא 
בלב  נטוש  הסרטה  כאתר  נראית  לעומתה,  היידר  מוזיאון.  ואפילו  שחייה  בריכת 

הבינלאומי  הגבול  קו  למרות  פעימה.  מחסיר  נוף 
לומדים  העיירות  שתי  תושבי  ביניהן,  המפריד 
משותפים.  משירותים  ונהנים  אחד  ספר  בבית 
של  השעה  את  לעצמה  סיגלה  אפילו  היידר 
 ,)Pacific Time Zone( סטוארט, שעון הפסיפיק
שעה  השעון  מכוון  שבה  אלסקה  לשאר  בניגוד 

.)Alaska Time Zone( אחת אחורה

מהאטרקציות  אחת  שוכנת  להיידר  סמוך 
המגודרת  העץ  טיילת   - האזור  של  העיקריות 
ממנה  אשר   )Fish Creek( הדגים'  'ערוץ   של 
את  לה  להקדיש  ומומלץ  בדובים,  לצפות  ניתן 
תחילתו של יום זה. בדרך כלל, כדי לצפות בדובי 
הבריטית  בקולומביה  גבוהה  בוודאות  גריזלי 
פי  )שעל  מודרך  לסיור  לצאת  יש  באלסקה,  או 
המים(  על  הנוחת  במטוס  קצרה  טיסה  כולל  רוב 

שעלותו מעל $500 לאדם ליום. 

ארץ  בחבל  היחידים  המקומות  אחד  היא  היידר 
כמעט  של  בוודאות  בדובים  בו  לצפות  שניתן  זה 
מנקודת  ספטמבר(  ועד  יולי  מסוף  )החל   100%
תצפית בטוחה ובעלות של דולרים בודדים לאדם. 
סעו  הדגים'  'ערוץ  של  העץ  לטיילת  להגיע  כדי 
 Salmon Glacier בכביש  ק"מ  כחמישה  מהיידר 
ממוקמת  הטיילת   .)Hyder Ave של  )המשך   Rd
ופקחים  חנייה,  מגרש  לצדה  לדרך,  משמאל 
בחודשים  שאלותיכם.  על  כאן  לענות  ישמחו 
)מהמינים  סלמון  דגי  נודדים  ספטמבר  עד  יולי 
Pink ו-Chum( מהים למקום שבו בקעו במעלה 
הגריזלי  דובי  לאזור  מגיעים  גם  אז  הנחלים. 

האורבים לדגים בנדידתם. 

לאורך 'ערוץ הדגים' המושך אליו מדי קיץ עשרות 
המאפשרת  מגודרת  עץ  טיילת  הוקמה  דובים, 
לתיירים להביט בדובים העטים על הדגים מטווח 
בעמוד  למצוא  ניתן  גריזלי  דובי  על  )מידע  בטוח 
85, 349(. ניתן להתקשר לפני ההגעה ולברר האם 
ק 907-225-2148, -205-636 יש בנמצא דובים, 

2367, י  22:00-6:00.

העפר  בדרך  להמשיך  מומלץ  היום  בהמשך 
הסלמון  קרחון  אל  הדגים'  מ'ערוץ  המעפילה 
החמישי  הקרחון  שהוא   ,)Salmon Glacier(
מומלץ  )לא  הדרך  תוואי  אמריקה.  בצפון  בגודלו 

בעמוד ממול 
תמונה עליונה: חנות 
המכולת של היידר

בעמוד ממול תמונה 
אמצעית: 'טיילת הדובים' 
בעמוד ממול תמונה 
תחתונה: דוב גריזלי 
אורב לדג סלמון הנודד 
במעלה הזרם

למטה: מעגן הסירות 
של העיירה סטוארט
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מלונות, שלן

סביב אגם שלן מבחר גדול מאוד של מלונות, להלן מידע על חלקם.

www. ן  ק 509-682-4044, 800-276-3229,  Apple Inn Motel - מלון דרכים פשוט ולא יקר, $,   ■
.appleinnmotel.com

ק 509-682-4051, -800  ,$ יקר, בריכת שחייה,  ולא  Midtowner Motel - מלון דרכים נעים פשוט   ■
 .www.midtowner.com 572-0943, ן

www. מלון קטן ונחמד במיקום שקט יחסית, $, ק 509-682-5715, ן - Mom's Montlake Motel  ■
 .momsmotel.com

 ,$$ שחייה,  בריכת  האגם,  שפת  על  מצוין  מיקום  נעים,  מלון   -  Lakeside Lodge & Suites  ■ 
.www.lakesidelodgeandsuites.com ק 509-682-4396, 800-468-2781, ן

Campbell’s Resort - מלון גדול ומפואר על שפת האגם, בריכת שחייה, $$-$$$, ק 509-682-2561,   ■
.www.campbellsresort.com 800-553-8225, ן

חניוני לילה, שלן

צפוף  להיות  נוטה  לשלן,  ממערב  מייל  כתשעה  האגם  שפת  על   -  )8-7(  Lake Chelan State Park  ■
מאוד בקיץ, בסופי שבוע ובחגים לאומיים, כולל מקלחות, חיבור לחשמל, למים ולביוב, פתוח ממרץ עד 
אוקטובר, $40-12, ק 509-687-3710, 888-226-7688, ן www.parks.wa.gov, אין אפשרות להזמין 

מקומות ביום ההגעה, יש להזמין יום אחד מראש. מומלץ מאוד להזמין מקום מראש לחניון זה.

Twenty Five Mile Creek State Park )7( - על שפת האגם, 20 מייל ממערב לשלן, נוטה להיות צפוף   ■
ולביוב. פתוח מאפריל  ובחגים לאומיים, כולל מקלחות, חיבור לחשמל, למים  מאוד בקיץ, בסופי שבוע 
עד אוקטובר, $14-12, ק 888-226-7688, ן www.parks.wa.gov, אין אפשרות להזמין מקומות ביום 
- אם אתם  זה. שימו לב  יום אחד מראש. מומלץ מאוד להזמין מקום מראש לחניון  יש להזמין  ההגעה, 
מתעתדים לעלות למחרת לשיט לסטהיקן, תוכלו לתפוס את הסירה )בתאום מראש( במזח הצמוד לחניון 

הלילה.

)Wapato(, 11 מייל משלן, כדי להגיע למקום יש  )6( - חניון על שפת אגם ואפאטו,   Kamei Resort  ■
לנסוע משלן מערבה על כביש 150 ולפנות ימינה ב-.Wapato Lake Rd, כולל מקלחות וחיבור לחשמל, 

למים ולביוב. פתוח מאפריל עד אוקטובר, $25, ק 509-687-3690.
 

מסעדות, שלן

Local Myth Pizza - פיצרייה, Emerson St 112, $, ק 509-682-2914.  ■

Marcela's Cocina Mexicana - מסעדה מקסיקנית, Woodin Ave 119, $, ק 509-682-4754.  ■

Tin Lilly - מסעדה שבתפריטה מאכלים אמריקניים טיפוסיים, Woodin Ave 229, $, ק -509-880  ■
.8101



קנדה מערב   425

9

קנדה מערב   424

מידע שימושי 9
 טלפונים חשובים 

המספרים המספר.  לפני   1 להוסיף  יש  אחר  חיוג  אזור  אל  מטלפנים   כאשר 

המספר. לפני   1 להוסיף  ויש  חינם  חיוג  קווי  הם  ו-888   887 ב-800,   המתחילים 

המספר  ואת  המדינה  קוד  לפני   011 לחייג  יש  ולארה"ב  לקנדה  מחוץ  אל  להתקשר  כדי 

)כאשר מחייגים מקנדה לארה"ב או ההפך אין צורך להוסיף 011(.
 

טלפון חירום )משטרה, אמבולנס, מכבי אש(: 911

שירות מודיעין טלפוני: 411, מידע על מצב כבישים: 511

 שמורות טבע לאומיות הנכללות בספר זה 

www.pc.gc.ca/pn-np/ab/banff ק 403-762-1550, ן  - Banff

www.pc.gc.ca/pn-np/ab/jasper ק 780-852-6176, ן  - Jasper

www.pc.gc.ca/pn-np/bc/yoho ק 250-343-6783, ן  - Yoho

www.pc.gc.ca/pn-np/bc/kootenay ק 250-347-9505, ן  - Kootenay

www.pc.gc.ca/pn-np/bc/glacier ק 250-837-7500, ן  - Glacier

www.pc.gc.ca/pn-np/bc/revelstoke ק 250-837-7500, ן  - Mt. Revelstoke

www.pc.gc.ca/pn-np/ab/waterton ק 403-859-2224, ן  - Waterton Lakes

www.pc.gc.ca/pn-np/bc/pacificrim ק 250-726-3500, ן   - Pacific Rim

www.pc.gc.ca/pn-np/bc/gwaiihaanas ק 250-559-8818, ן  - Gwaii Haanas

www.pc.gc.ca/pn-np/ab/elkisland ק 780-992-2950, ן  - Elk Island

www.nps.gov/glba ק 406-888-7806, ן  - Glacier Bay

www.nps.gov/glac ק 907-697-2230, ן  - Glacier

www.nps.gov/noca ק 360-854-7200, ן  - Cascades

www.nps.gov/olym ק 360-565-3130, ן  - Olympic

 www.nps.gov/mora ק 360-569-2211, ן  - Rainier

www.nps.gov/yell ק 307-344-7381, ן  - Yellowstone

www.nps.gov/grte ק 307-739-3300, ן  - Grand Teton

 מזג אוויר 

מערב  ובצפון  קנדה  במערב  האקלים 
המדינות בין  משתנה  אמנם   ארה"ב 
כללי  באופן  אולם  השונים,   והמחוזות 
בדרך  יוני-ספטמבר  שבחודשים  לומר  ניתן 
רבים  גשמים  אך  נוחות,  הטמפרטורות  כלל 
השלג  אוקטובר  מחודש  החל  לרדת.  עלולים 
אל  יורדות  והטמפרטורות  להיערם  מתחיל 
הקרקע  פני  החורף  במשך  לאפס.  מתחת 
חודש  לקראת  ורק  שלג,  כלל  בדרך   מכוסים 
הוא  הכלל  מן  יוצא  להפשיר.  מתחיל  הוא   מאי 

סיאטל,  בערים  ממתן.  אקלים  גורם  המהווה  האוקיינוס,  לחופי  סמוך  האוויר   מזג 
קר.  מאוד  אינו  והחורף  יחסית,  נדיר  מאורע  הוא  שלג  למשל  וויקטוריה  ונקובר 
באנף,  הלאומיות  הטבע  בשמורות   - הרוקי  הרי  רכס  מרומי  על  זאת  לעומת 
בגובה  הממוקמות  טיטון  וגרנד  ילוסטון  ווטרטון,  גליישר,  קוטנאי,  יוהו,   ג'אספר, 
בראשית  כבר  לעתים  להיערם  מתחיל  והשלג  מאוד,  קר  החורף  יחסית,   רב 
יוני.  סוף  עד  מהמקומות  בחלק  מפשיר  ואינו  בספטמבר,  ואף  אוקטובר  חודש 
בספר הנכללים  אתרים  בכמה  ממוצעות  טמפרטורות  טבלת  להלן   לנוחיותכם 

זה.

 שימו לב 
ברחבי  האוויר  מזג  תחזית  על  מידע  לקבל  תוכלו   www.weather.com  באתר 

ı.צפון אמריקה

 שימו לב 
בחודשי הקיץ אפשר ללבוש במערב קנדה ובצפון מערב ארה"ב בדרך כלל חולצה 
אתם  אם  טוב.  גשם  במעיל  להצטייד  מומלץ  זאת  עם  בלבד.  קל  סוודר  או   קצרה 
זה  ארץ  בחבל  הלילות  שכן  חמים,  בבגדים  גם  הצטיידו  בקרוואן  או  באוהל  לנים 

ı.עלולים להיות קרים מאוד

 טמפרטורה מקסימלית ממוצעת באתרים נבחרים הנכללים בספר זה )במעלות צלזיוס( 

דצמ'נוב'אוקט'ספט'אוג'יולייונימאי אפר'מרץפבר'ינו'

1138121617171382-1-ג'ונו, אלסקה

5-2-2281418222183-4-באנף, אלברטה

57101216182121181386ונקובר, קולומביה הבריטית

10-83513181917125-6-11-וויטהורס, יוקון

791114172023232015108סיאטל, וושינגטון

303915-2262510112-2-ווסט ילוסטון, מונטנה




