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הקדמה

יערות  בין מרחבים אינסופיים,  נהדר המשלב  יעד טיולים  צפון מזרח ארה"ב הוא 

של  המפורצים  לחופיו  המתנקזים  פראיים  ונהרות  תכולים  אגמים  עבותים, 

עיירות זה  ארץ  חבל  של  הארוכה  החוף  רצועת  לאורך  האטלנטי.   האוקיינוס 

הזה  הטבעי  היופי  אל  בוהקים.  במגדלורים  המעוטרים  ומפרצים  ציורית 

והיפה בולטימור,  פילדלפיה,  בוסטון,  יורק,  ניו  המפורסמות  הערים   מצטרפות 

מכולן - וושינגטון די סי, המוסיפות נדבך שונה ומרתק לטיול בצפון מזרח ארה"ב. 

והנגישות  עירוני  ובילוי  בילוי בטבע  בטיול בצפון מזרח ארה"ב  האפשרות לשלב 

הנוחה לאתרים הופכות את הטיול בחבל ארץ זה למוצלח במיוחד. חובבי טיולים 

רגליים ימצאו כאן שפע מסלולי הליכה מסומנים המאפשרים שהייה בטבע וצפייה 

בנפלאותיו לא רק מבעד לחלון המכונית. מי שאוהב ספורט אתגרי )שיט קיאקים, 

ללון במלונות  זה. המתעתדים  ימצא בנקל את מבוקשו בחבל ארץ  ועוד(  רפטינג 

ימצאו בצפון מזרח ארה"ב היצע גדול מאוד של מקומות לינה, החל במלונות פאר 

ואילו  המהירים.  הכבישים  לאורך  זולים  במוטלים  וכלה  מהם,  נשקף  נהדר  שנוף 

ארה"ב  מזרח  בצפון  ימצאו  בקרוואן,  או  באוהל  לילה,  בחניוני  ללון   המתעתדים 

יער  בלב  או  נהר  גדת  על  אגם,  שפת  על  חלקם  לילה,  חניוני  של  עצום   שפע 

עבות. 

נוח  באופן  ארה"ב  מזרח  צפון  נפלאות  את  בפניכם  לגלות  היא  זה  ספר  מטרת 

בדומה  שכן  בשוק,  שתמצאו  הטיולים  מדריכי  מרוב  שונה  בנוי  הספר  ופשוט. 

וכדומה,  למטייל  שימושיים  פרטים  רקע,  חומר  אמנם  בו  יש  אחרים  למדריכים 

לבניית  מדויקות  והכוונות  המלצות  המוסר  מפורט  מסלול  כדף  כתוב  הוא  אולם 

הדברים  וכל  לראות  שיש  המקומות  כל  של  מכולת'  כ'רשימת  ולא  טיול,  מסלול 

שיש לעשות. ייחודו של הספר הוא בהמלצות הניתנות בו לבחירת אפשרות אחת 

השונות בהעדפות  המתחשב  הזמנים  לוחות  ובתכנון  אפשרויות,  סוף  אין   מבין 

של סוגי מטיילים רבים. 

חיים  שנות  כמה  במהלך  שנצברו  אישיות  וחוויות  מידע  סמך  על  שנכתב  בספר, 

לכל  לצאת  ניתן  טיול.  מסלולי  ארבעה  יש  במרחביה,  טיולים  והמון  בארה"ב 

כולל  הטיול  פירוט  ומקיף.  ארוך  לטיול  מהם  חלק  לאחד  או  בנפרד  מהם  אחד 

מלונות,  מסעדות,  מוזיאונים,  נוף,  דרכי  הליכה,  מסלולי  טבע,  שמורות  על  מידע 

מתאימים  הם  ולכן  הצעות,  כמה  כוללים  המסלולים  ועוד.  ועוד  לילה   חניוני 

למגוון רחב של אנשים, החל בצעירים הרוצים לשכור רכב ולטייל ברחבי המדינה, 

וכלה בבעלי משפחות ובאנשים מבוגרים אך צעירים בנפשם. 

טיול מהנה! 
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כיצד להשתמש בספר זה?

בספר זה ארבעה מסלולי טיול המתחילים בעיר ניו יורק ומתמקדים במדינות ניו יורק, ורמונט, ניו המפשייר, 
מפה  תמצאו  מסלול  כל  לצד  ופנסילבניה.  מרילנד  דלוור,  ג'רזי,  ניו  איילנד,  רוד  קונטיקט,  מסצ'וסטס,  מיין, 
ועליה מצוינים תוואי המסלול ונקודות לינה. פירוט המסלול כולל מידע על מלונות, חניוני לילה, מסעדות, 
להאריכו  או  המסלול  את  לקצר  תרצו  אם  העשרה.  חומר  עם  יחד  נוף,  ודרכי  הליכה  מסלולי   מוזיאונים, 
ולהישאר זמן רב יותר במקום מסוים, תוכלו למצוא בכל פרק מידע שיעזור לכם לתכנן זאת. כמו כן, בפרקי 
זמן  נוספים שניתן לשלבם במסלולי הטיול במקרה שתאריכו את  גם מידע על אתרים מומלצים  יש  הספר 

הטיול. 

כדי להחליט באיזה מסלול כדאי לבחור, עיינו בפירוט המסלולים להלן ובמפת המסלולים שבעמוד 9. 

להלן מידע על המסלולים המופיעים בספר:

המסלול הירוק

ניו שבמדינת   )Adirondack( אדירונדק  בהרי  המתמקד  זה,   מסלול 
ניחן   ורמונט,  שבמדינת   )Green Mountains( הירוקים'  וב'הרים  יורק 

עבותים.  ויערות  מים  מפלי  קניונים,  נהרות,  אגמים,  של  נפלאים  בנופים 
מוקדי  שכן  המים,  לאוהבי  נפלאה  חוויה  הוא  זה  במסלול  הטיול  בקיץ, 
רחצה   - ומגוונות  שונות  מים  פעילויות  כוללים  לאורכו  רבים  עניין 
באגמים, שיט אבובים, שיט קיאקים ורפטינג. ואילו בסתיו, מוביל המסלול 
המסלול  ארה"ב.  בכל  היפים  מן  הם  בהם  השלכת  שצבעי  יערות  אל 
הדסון  נהר  בעמק  ימים  שלושה  בן  בטיול  ממשיך  יורק,  ניו  בעיר  מתחיל 
חוצה  מכן  ולאחר  יורק,  ניו  מדינת  שבצפון  אדירונדק  ובהרי   )Hudson(
ורמונט.  יערות  אל  מזרחה  ומוביל   )Champlain( שמפליין  אגם  את 
ימים  חמישה  כולל  הטיול  יורק.  ניו  לעיר  חזרה  המסלול  מדרים  משם 
את  להאריך  תוכלו  ילדים,  עם  מטיילים  אתם  אם  יורק.  ניו  בעיר  ימים  ארבעה  ועוד  הטבע  בחיק 
יורק.  לניו  בדרככם   )Six Flags( פלגס  סיקס  השעשועים  בפארק  ולבלות  יומיים,  או  ביום   המסלול 
כל  אל  שיובילכם  מקיף  בטיול  לזכות  ובכך  הכחול,  המסלול  עם  זה  מסלול  לחבר  ומומלץ  ניתן   לחלופין, 
בקרוואן,  או  באוהל  ללון  למתעתדים  נהדר  יעד  הוא  זה  מסלול  להציע.  ארה"ב  מזרח  לצפון  שיש   המיטב 

בחניוני הלילה שבחיק הטבע.  

המסלול הכתום

ניו  בעיר  ימים  ארבעה  ועוד  הטבע  בחיק  ימים  שבעה  הכולל  זה,  מסלול 
ורמונט.  במדינת  קצר  ביקור  גם  וכולל  יורק  ניו  במדינת  מתמקד  יורק, 
המסלולים  שני  של   3-1 )ימים  הירוק  למסלול  דומה  מסלול  זהו  למעשה, 
הממוקמים   ,)Niagara Falls( הניאגרה  במפלי  ביקור  בתוספת  חופפים(, 
נוספים  יפים  ובאתרים  יורק,  ניו  מדינת  של  המרוחקת  המערבית  בפינה 
לאורך הדרך הארוכה המובילה אליהם. מרחקי הנסיעה במסלול זה ארוכים 
ליעד  השנים  עם  שהפכו  המפורסמים  המפלים  של  מיקומם  בשל  יחסית 
של  גדולה  מידה  מתוך  בהכרח  )ולא  אליו  להגיע  חובה  מרגישים  שרבים 
חוצה  הדסון,  נהר  עמק  אל  מוביל  יורק,  ניו  בעיר  מתחיל  המסלול  צדק(. 

ואל   )Thousand Islands( האיים'  'אלף  אזור  אל  מערבה  וממשיך  שמפליין,  אגם  ואת  אדירונדק  הרי   את 
העיר  דרך   )Finger Lakes( האצבעות'  'אגמי  בין  ומתפתל  מזרחה,  המסלול  מוביל  משם  הניאגרה.   מפלי 
אגמים,  של  נהדרים  נופים  הדרך  לאורך  יורק.  ניו  לעיר  חזרה  רבים,  מים  מפלי  שלצדה   ,)Ithaca(  אית'קה 
המים,  לאוהבי  נפלאה  חוויה  הוא  זה  במסלול  הטיול  בקיץ,  עבותים.  ויערות  מים  מפלי  קניונים,  נהרות, 
ומגוונות. בסתיו נצבע המסלול בצבעי שלכת   שכן מוקדי עניין רבים לאורכו כוללים פעילויות מים שונות 

נהדרים.

המסלול הכחול

 White( הלבנים'  'ההרים  של  הנפלאים  הנופים  דרך  עובר  זה  מסלול 
של  היפהפה  החוף  קו  ודרך  המפשייר  ניו  שבמדינת   )Mountains 
המדינות מיין, מסצ'וסטס, קונטיקט ורוד איילנד. זהו מסלול מגוון במיוחד 
על  החולשים  נישאים  הרים   - ארה"ב  מזרח  שבצפון  המיטב  את   הכולל 
שלכת  בצבעי  המתעטפים  עבותים  יערות  למרחקים,  הנראה  פראי  נוף 
באיים  המנוקדים  מפורצים  וחופים  בעצמה  שוצפים  נהרות  בסתיו, 
על  נוסף  ימיים.  חיים  בעלי  במגוון  לצפות  ניתן  לאורכם  אשר  וביישובים, 
של הפנינים  אחת  בוסטון,  והנעימה  היפה  בעיר  המסלול  חולף  אלו   כל 
של  טיול  ולאחר  יורק,  ניו  בעיר  מתחיל  המסלול  ארה"ב.  מזרח  צפון 
לשמורת  מזרחה  מוביל  המפשייר,  ניו  מדינת  בצפון  ימים  שלושה 
על  הממוקמת   ,)Acadia National Park( אקדיה  הלאומית   הטבע 
קייפ  הציורי  האי  וחצי  בוסטון  העיר  דרך  המסלול,  מדרים  משם  מיין.  מדינת  לחופי  סמוך  בים,  אי 
ניו בעיר  ימים  ארבעה  ועוד  בטבע  ימים   11 כולל  הטיול  יורק.  ניו  לעיר  חזרה   ,)Cape Cod(  קוד 
השעשועים בפארק  ולבלות  יומיים  או  יום  למסלול  להוסיף  תוכלו  ילדים  עם  מטיילים  אתם  אם   יורק. 
בטיול  לזכות  ובכך  הירוק,  למסלול  זה  מסלול  לחבר  ומומלץ  ניתן  לחלופין,  הטיול.  בתחילת  פלגס   סיקס 
שבחיק  הלילה  בחניוני  בקרוואן,  או  באוהל  ללון  למתעתדים  נהדר  יעד  הוא  זה  מסלול  במיוחד.   מקיף 

הטבע. 

המסלול האדום

למסלול קצר זה שני עוגנים עיקריים - העיר ניו יורק והעיר וושינגטון די 
סי. ארבעה ימי טיול ברכב מחברים בין שני היעדים הנהדרים הללו באופן 
מעניינים  למקומות  גם  להתוודע  זו  בהזדמנות  ומאפשרים  מושלם  כמעט 
הנהדרים  לחופים  דרומה  יורק  מניו  מוביל  המסלול  בקרבתם.  אחרים 
 .)Atlantic City( סיטי  אטלנטיק  ההימורים  ולעיר  ג'רזי  ניו  מדינת  של 
דלוור  חופי מדינת  עבר  אל  ובמעבורת,  ברכב  פונה המסלול מערבה  משם 
שבמדינת   )Baltimore( ובולטימור   )Annapolis( אנאפוליס  הערים  ואל 
סי,  די  וושינגטון  בירת ארה"ב, העיר  מרילנד. היעד הבא של המסלול הוא 
מצפין  בוושינגטון  יומיים  לאחר  דופן.  יוצאת  חוויה  הוא  באתריה  שביקור 
בחזרה  פנסילבניה,  מדינת  של   )Amish( האֵמיש  כת  חבל  דרך   המסלול, 
אל העיר ניו יורק. המסלול כולל ארבעה ימים של טיול ברכב, שלושה ימים 
בעיר וושינגטון וארבעה ימים בעיר ניו יורק. אם אתם מטיילים עם ילדים תוכלו להוסיף למסלול יום או יומיים 
ולבלותם בפארק השעשועים סיקס פלגס בתחילת הטיול או בפארק השעשועים הרשי )Hershey( לקראת 
סוף הטיול. מסלול זה אינו אידאלי למתעתדים ללון באוהל או בקרוואן, שכן הוא כולל בילוי ממושך בערים 

גדולות שבקרבתן אין חניוני לילה מומלצים.
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6 המסלול	הירוק	
6 המסלול	הכתום	
7 המסלול	הכחול	
7 המסלול	האדום	

10 תוכן	העניינים	
היכן	למצוא	בספר	את	האתרים	המעניינים	

16 ביותר	בצפון	מזרח	ארה"ב?	
18 דברים	חשובים	שכדאי	לדעת	
20 למי	מומלץ	הטיול	בצפון	מזרח	ארה"ב?	
20 מתי	כדאי	לנסוע	לצפון	מזרח	ארה"ב?	

לאן	עדיף	לנסוע	-	למערב	ארה"ב	או	
21 לצפון	מזרח	ארה"ב?	
21 לכמה	זמן	כדאי	לנסוע	לצפון	מזרח	ארה"ב?	
21 באיזה	מסלול	כדאי	לבחור?	
22 מה	עדיף	-	חניון	לילה	או	מלון?	
22 מה	עדיף	-	אוהל	או	קרוואן?	
24 כמה	עולה	טיול	בצפון	מזרח	ארה"ב?	

	25 צפון	מזרח	ארה"ב,	התמצאות	
26 ניו	יורק			
28 ורמונט			
30 ניו	המפשייר			
32 	 מיין			
34 מסצ'וסטס			
36 קונטיקט			
38 רוד	איילנד			
40 ניו	ג'רזי			
42 דלוור			
44 מרילנד			
46 פנסילבניה			
48 מחוז	קולומביה			

49 פרק	1	-	המסלול	הירוק	
56 יום	1	-	עמק	נהר	ההדסון	
64 יום	2	-	הרי	אדירונדק	
78 יום	3	-	הרי	אדירונדק	ואגם	שמפליין	
90 יום	4	-	ברלינגטון	ו'ההרים	הירוקים'	
98 יום	5	-	נסיעה	חזרה	לעיר	ניו	יורק	

104 	 	 ימים	9-6	-	ארבעה	ימים	בניו	יורק

159 	 	 פרק	2	-	המסלול	הכתום
164 	 	 יום	1	-	עמק	נהר	ההדסון
164 	 	 יום	2	-	הרי	אדירונדק

164 יום	3	-	הרי	אדירונדק	ואגם	שמפליין	
166 יום	4	-	ברלינגטון	ונסיעה	ל'אלף	האיים'	
172 יום	5	-	'אלף	האיים'	ונסיעה	למפלי	הניאגרה	
176 יום	6	-	מפלי	הניאגרה	ו'אגמי	האצבעות'	
184 יום	7	-	אית'קה	ונסיעה	לניו	יורק	
190 ימים	11-8	-	ארבעה	ימים	בניו	יורק	

191 פרק	3	-	המסלול	הכחול	
198 יום	1	-	נסיעה	לצפון	מדינת	ניו	המפשייר	
200 יום	2	-	חציית	'ההרים	הלבנים'		
214 יום	3	-	המשך	הטיול	ב'הרים	הלבנים'	
220 יום	4	-	הר	וושינגטון	ונסיעה	לשמורת	אקדיה	
236 ימים	5,	6	-	שמורת	הטבע	הלאומית	אקדיה	
258 יום	7	-	נסיעה	לבוסטון	
268 	 יום	8	-	בוסטון	
292 יום	9	-	נסיעה	לצפון	חצי	האי	קייפ	קוד	
298 יום	10	-	קייפ	קוד	
308 יום	11	-	נסיעה	חזרה	לניו	יורק	
315 ימים	15-12	-	ארבעה	ימים	בניו	יורק	

317 פרק	4	-	המסלול	האדום	
324 יום	1	-	נסיעה	לחופי	מדינת	ניו	ג'רזי	
330 יום	2	-	נסיעה	ושיט	לאורך	חופי	האוקיינוס	
340 יום	3	-	בילוי	בערים	אנאפוליס	ובולטימור	
350 ימים	6-4	-	בילוי	בוושינגטון	די	סי	
396 יום	7	-	נסיעה	חזרה	לעיר	ניו	יורק	
402 ימים	11-8	-	ארבעה	ימים	בניו	יורק	

403 פרק	5	-	מידע	שימושי	ושילוב	מסלולים	
404 טלפונים	חשובים,	מזג	האוויר	
406 עזרה	ראשונה	ובתי	חולים		
	406 חגים	לאומיים,	טבלת	המרות	
407 	 	 	 שעון,	מסים	
407 הגעה	לצפון	מזרח	ארה"ב	
407 	 	 	 בטיחות	
	408 ,	שכירת	רכב	וקרוואן	 נהיגה	וכבישים	
410 	 	 	 	 לינה	
411 טיפים,	מזון	כשר	
411 	 מסלולי	הליכה	
412 ציוד	לטיול	קמפינג	
413 מפות	מומלצות		
414 שילוב	מסלולים	
418 קרדיט	צלמים	ומאיירים	
419 	 	 	 	 	 אינדקס
	424 	 	 מפות	רכבת	תחתית,	ניו	יורק,	בוסטון,	וושינגטון

	

מסגרות הרחבה

72 דרכי	הנוף	של	'האדירונדקס'	

135 איך	לתכנן	את	ארבעת	ימי	הטיול	בניו	יורק?			

149 קניות	

149 שֹלְמַת	בטון	ומלט	

150 ניו	יורק	עם	ילדים		

152 ניו	יורק	-	פסטיבלים		

183 עמק	נאפה	של	המזרח	

226 הר	וושינגטון	

228 הגדול	במשפחת	האיילים	

276 ההיסטוריה	של	מלחמת	העצמאות		

276 סרגל	היסטורי	

304 איי	האוקיינוס	

380 נשיאי	ארה"ב			

386 מלחמת	האזרחים	האמריקנית	

388 פסטיבלים	ואירועים			

399 חבל	האֵמיש			

400 פילדלפיה		

11 ארה"ב צפון מזרח			
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62 מלונות,	אמסטרדם	ואלבני		

74 מלונות,	סרנאק	לייק	

74 מלונות,	לייק	פלסיד	

75 מסעדות,	סרנאק	לייק	ולייק	פלסיד		

75 מלונות,	לאורך	הדרך	)מדרום	לצפון(		

76 חניוני	לילה,	לאורך	הדרך	)מדרום	לצפון(		

86 מלונות,	ברלינגטון	

86 מסעדות,	ברלינגטון		

86 מלונות,	לאורך	הדרך	)ממערב	למזרח(		

87 חניוני	לילה,	לאורך	הדרך	)ממערב	למזרח(		

94 מלונות,	וודסטוק	וסביבתה	

95 מסעדות,	וודסטוק	

95 מלונות,	לאורך	הדרך	)מצפון	לדרום(	

95 חניוני	לילה,	לאורך	הדרך		

מקומות	לינה	מומלצים	בוויליאמסטאון	

101 ובסביבתה	

102 מלונות,	ניו	יורק	

103 מסעדות,	ניו	יורק	

156 תחבורה	בניו	יורק		

168 מלונות,	אלכסנדריה	ביי	וקלייטון	

חניוני	לילה,	אזור	העיירות	אלכסנדריה	ביי	

169 וקלייטון		

מלונות,	ניאגרה	פאלס	

174 )בצד	האמריקני	של	הגבול(	

חניוני	לילה,	אזור	ניאגרה	פאלס	

174 )בצד	האמריקני	של	הגבול(	

181 מלונות,	אית'קה	

182 חניוני	לילה,	אית'קה	ואגמי	האצבעות	

183 מסעדות,	אית'קה		

199 מלונות,	וודסוויל	והסביבה	

207 מלונות,	נורת'	קונוואי	

207 חניוני	לילה,	נורת'	קונוואי	

208 מסעדות,	נורת'	קונוואי	

מידע שימושי ולינה

208 מלונות,	לאורך	הדרך		

209 חניוני	לילה,	לאורך	הדרך	

219 מלונות	מצפון	לנורת'	קונוואי		

219 מלונות	וחניוני	לילה,	באזור	קרופורד	נוצ'	

230 מלונות,	לאורך	הדרך	המובילה	לאקדיה		

חניוני	לילה,	לאורך	הדרך	המובילה	

230 לשמורת	אקדיה	

231 מלונות,	שמורת	אקדיה	וסביבתה	

233 חניוני	לילה,	שמורת	אקדיה	וסביבתה	

233 מסעדות,	שמורת	אקדיה	וסביבתה	

234 מסעדות	בשאר	חלקי	האי	

שמורת	הטבע	הלאומית	אקדיה	-	

248 מידע	שימושי	

264 מלונות,	בוסטון		

264 מלונות,	מצפון	לבוסטון		

265 מלונות,	מדרום	לבוסטון		

265 מסעדות,	בוסטון		

266 מלונות,	לאורך	הדרך	)מצפון	לדרום(	

267 חניוני	לילה,	לאורך	הדרך	)מצפון	לדרום(	

276 סרגל	היסטורי		

290 בוסטון	-	מידע	שימושי	

291 מלונות,	לאורך	הדרך	מבוסטון	לקייפ	קוד	

294 חוף	הים	הלאומי	קייפ	קוד	-	מידע	שימושי	

296 מלונות,	פרובינסטאון	

296 חניוני	לילה,	פרובינסטאון	

297 מסעדות,	פרובינסטאון	

313 מלונות,	מיסטיק		

328 מלונות,	אטלנטיק	סיטי	

328 מלונות,	אושן	סיטי	

338 מלונות,	אנאפוליס	וסביבתה	

339 מלונות	לאורך	הדרך	

347 מלונות,	בולטימור	

348 מלונות,	וושינגטון	די	סי	

394 וושינגטון	די	סי,	מידע	שימושי	

401 מלונות,	פילדלפיה	

רשימת מפות בספר

9 מפת	מסלולים	בצפון	מזרח	ארה"ב	

51 מפת	המסלול	הירוק	

61 מפת	עמק	נהר	ההדסון	

71 מפת	תאור	דרך:	אמסטרדם	עד	סרנאק	לייק	

72 מפת	דרכי	הנוף	של	'האדירונדקס'	

77 מפת	צפון	הרי	'האדירונדקס'	

77 מפת	העיירה	לייק	פלסיד	

77 מפת	העיירה	סרנאק	לייק	

93 מפת	צפון	ההרים	הירוקים	

93 מפת	דרום	ההרים	הירוקים	

93 מפת	העיר	ברלינגטון	

110 מפת	העיר	ניו	יורק	וסביבתה	

110 מפת	רובעי	העיר	ניו	יורק	

111 מפת	מנהטן	

112 מפת	צפון	מנהטן	

113 מפת	מרכז	מנהטן	

114 מפת	דרום	מנהטן	

115 מנהטן	על	קצה	המזלג	

116 סנטרל	פארק	על	קצה	המזלג	

138 סיורים	ברגל	בניו	יורק	

138 מסלול	מספר	1	

139 מסלול	מספר	2		

140 מסלול	מספר	3	

141 מסלול	מספר	4	

144 מסלול	מספר	5	

146 מסלול	מספר	6	

148 מסלול	מספר	7	

161 מפת	המסלול	הכתום	

175 מפת	צפון	מערב	מדינת	ניו	יורק	

175 מפת	האגמים	הגדולים	

175 מפת	אזור	מפלי	הניאגרה	

185 מפת	אית'קה	

185 מפת	אזור	העיר	אית'קה	ו'אגמי	האצבעות'	

2 פרק

193 מפת	המסלול	הכחול	

203 מפת	תאור	דרך	כביש:	כביש	קנקמגוס	

212 מפת	דרום	מזרח	ההרים	הלבנים	

212 מפת	העיירה	נורת'	קונוואי	

212 מפת	הדרך	מההרים	הלבנים	לאקדיה	

213 מפת	ההרים	הלבנים	

250 מפת	האי	מאונט	דזרט	

250 מפת	העיירה	בר	הרבור	

251 מפת	חופי	מדינת	מיין	והאי	מאונט	דזרט	

271 מפת	העיר	בוסטון	

271 מפת	שביל	החירות	

295 מפת	חוף	הים	הלאומי	קייפ	קוד	

295 מפת	העיירה	פרובינסטאון	

295 מפת	דרום	מזרח	מדינת	מסצ'וסטס	

311 מפת	דרום	רוד	איילנד	וקונטיקט	

311 מפת	העיירה	ניופורט,	מפת	העיר	ניו	לונדון	

	

319 מפת	המסלול	האדום	

329 מפת	צפון	ניו	ג'רזי	

329 מפת	דרום	ניו	ג'רזי	

329 מפת	העיר	אטלנטיק	סיטי	

341 מפת	העיר	אנאפוליס	

341 מפת	דרום	ניו	ג'רזי,	דלוור	ומזרח	מרילנד	

341 מפת	העיר	בולטימור	

358 מפת	העיר	וושינגטון	די	סי	וסביבתה	

390 סיורים	ברגל	בוושינגטון	די	סי	

390 מסלול	מספר	1	

391 מסלול	מספר	2	

392 מסלול	מספר	3	

392 מסלול	מספר	4	

424 מפת	רכבת	תחתית,	רובע	מנהטן	העיר	ניו	יורק	

426 מפת	רכבת	תחתית,	העיר	בוסטון	

428 מפת	רכבת	תחתית,	העיר	וושינגטון	די	סי	

3פרק פרק

4 פרק
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היכן אפשר למצוא בספר את האתרים המעניינים 
ביותר בצפון מזרח ארה"ב?

עמק נהר ההדסון, מדינת ניו יורק, עמ' 60-58  .1

הרי אדירונדק, מדינת ניו יורק, עמ' 82-64  .2

האגמים סרנאק ופלסיד, מדינת ניו יורק, עמ' 79-66, 85  .3

אגם שמפליין, המדינות ניו יורק וורמונט, עמ' 84-83  .4

'ההרים הירוקים', מדינת ורמונט, עמ' 96-90  .5

'אלף האיים', מדינת ניו יורק, עמ' 173-167  .6

מפלי הניאגרה, מדינת ניו יורק, עמ' 179-173  .7

'אגמי האצבעות', מדינת ניו יורק, עמ' 189-184  .8

'ההרים הלבנים', מדינת ניו המפשייר, עמ' 195-168  .9

שמורת הטבע הלאומית אקדיה, מדינת מיין, עמ' 222-204  .10

חופי מדינת מיין, עמ' 230-226  .11

קייפ קוד, מדינת מסצ'וסטס, עמ' 270-260  .12

חבל האמיש, מדינת פנסילבניה, עמ' 367-366  .13

העיר ניו יורק, מדינת ניו יורק, עמ' 157-102  .14

העיר וושינגטון די סי, מחוז קולומביה, עמ' 362-316  .15

העיר בוסטון, מדינת מסצ'וסטס, עמ' 258-236  .16

העיר פילדלפיה, מדינת פנסילבניה, עמ' 386-369  .17

העיר אטלנטיק סיטי, מדינת ניו ג'רזי, עמ' 296-293  .18

העיר אנאפוליס, מדינת מרילנד, עמ' 310-308  .19

העיר בולטימור, מדינת מרילנד, עמ' 314-310  .20
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בעמוד קודם:  בניו יורק יש מעל 50 בניינים שגובהם מעל 200 מ'
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71 ארה"ב צפון מזרח ארה"ב צפון מזרח70

 Lake Eaton State( 2.5 מייל מלונג לייק - פנייה שמאלה לשמורת אגם איטון  .23 
Park( ולחניון הלילה הסמוך לו. בעונת התיירות ניתן לשכור במקום סירות   

קיאק וקאנו. ראו מידע נוסף על חניון לילה זה בעמוד 76.  

20 מייל מלונג לייק - חוצים את אגם רקט )Raquette Pond( הביצתי.  .24

21.5 מייל מלונג לייק - היישוב טפר לייק )Tupper Lake( וצומת עם כביש מספר 3   .25 
המתאחד עם כביש 30. יש לפנות ימינה לכביש 3 לכיוון מזרח )3E(. ביישוב   

מסעדות נחמדות לאורך הכביש הראשי. עיירה זו היא מקום מצוין לשכור קיאק   
או קאנו ולצאת לשיט של חצי יום, יום שלם או אפילו כמה ימים באגמי האזור,    

פרטים בחברת Raquette River Outfitters, ראו מידע נוסף ב-'טיפ' שבעמוד ממול.  

23 מייל מלונג לייק - פנייה ימינה למוזיאון הטבע של הרי אדירונדק  .26 
)Natural History Museum of the Adirondacks(. המוזיאון מעניין ומושקע ומוצגות בו    
תערוכות רבות בנושאי עולם החי והצומח של האזור )אל תפספסו את האקווריום   
שיש בו לוטרות הנהר(. בנוסף, יש במקום בית קולנוע שבו מוקרנים סרטי טבע, וכן   

מסלולי הליכה קצרים מחוץ למבנה הראשי המובילים לאורך דרגשי עץ לכמה   
נקודות תצפית שמהן ניתן לצפות בעופות מים. הביקור במוזיאון מומלץ מאוד אם   
מטיילים עם ילדים, והוא מהווה פתרון מצוין לפעילות ביום גשום, בחורף פתוח     

 הידעתם? 
העיירה סרנאק לייק 
נקראת על שמם של 
שלושת אגמי סרנאק, 
אולם בתיה שוכנים 
על שפת אגם 
ı.)Flower( פלאוור

למעלה: מוזיאון הטבע 
של הרי האדירונדק 
תמונה אמצעית: מטוס 
מים, אמצעי תחבורה 
נפוץ באזור של של 
העולם המנוקד במאות 
אגמים שזהו אמצעי 
הגישה היחיד אליהם

משמאל: בוקר ערפילי 
במיוחד באגם סרנאק

בסופ"ש בלבד, י 17:00-10:00, בקיץ פתוח עד E ,18:00 $17 למבוגר, $10    
 ,518-359-7800 A ,לבני 14-4, הכניסה לילדים מתחת גיל 3 ללא תשלום   

 .www.wildcenter.org +  

28 מייל מלונג לייק - כביש 30 מתפצל מכביש 3 ופונה שמאלה. יש להמשיך  .27 
בכביש 3 מזרחה.   

 Ampersand 35 מייל מלונג לייק - נקודת ההתחלה של מסלול ההליכה היפה  .28 
Mountain. אורך המסלול הוא תשעה ק"מ )4.5 ק"מ לכל כיוון, דרגת קושי קשה,    

תוספת גובה 540 מ'(. בתחילת המסלול הדרך מתונה וקלה, ובסופו - עליה תלולה   
מאוד המובילה לתצפית על הנוף הנהדר על אגמי סרנאק )Saranac( ועל הרכסים   

המקיפים אותם מגובה של 1,025 מ' מעל פני הים.  

42 מייל מלונג לייק - היישוב הציורי סרנאק לייק )Saranac Lake(. משמאל לכביש   .29 
הראשי יש מרכז מידע לתיירים.   

 טיפ 
רוצים לצאת למסע 

חלומי של כמה ימים 
בקיאק או בקאנו 

באגמים הרבים של 
חבל ארץ פראי 

זה ובמעברי המים 
המקשרים ביניהם? 

 Raquette River חברת
Outfitters תוכל לעזור 

לכם לתכנן מסלול שיט, 
להשכיר לכם ציוד נחוץ 
ולהקפיץ אתכם לנקודת 
ההתחלה של המסלול. 

במהלך המסלול יש 
לסחוב לעתים את 

הציוד ברגל, למרחקים 
קצרצרים מאגם 

לאגם )פעילות המכונה 
518- A ,)portage

www. + ,359-3228
raquetteriveroutfitters.
ı.מומלץ מאוד .com
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יום 3 - הרי אדירונדק ואגם שמפליין

ושיט אדירונדק  הרי  מזרח  צפון  של  והמפלים  הקניונים  בין  טיול   המשך 
שבמדינת  ברלינגטון  היפה  לעיר  ומובילה  שמפליין  אגם  את  החוצה  במעבורת 

ורמונט.

בעמוד  בברלינגטון  לינה  מקומות  על  מידע  ראו   ,)Burlington( ברלינגטון  לינה: 
 86. מי שמעוניין לקצר את מסלול הטיול ביום יכול להאריך את הנסיעה ביום זה

שב'הרים  וודסטוק  בעיירה  וללון  נסיעה(  שעות   2.5( נוספים  מייל  ב-100 
הכוונה  לב,  )שימו   94 בעמוד  בוודסטוק  לינה  מקומות  על  מידע  ראו   הירוקים', 

לוודסטוק שבוורמונט ולא זו שבמדינת ניו יורק(.

יום זה הוא יום שכולו טבע ונוף - קניונים, מפלים, נהרות, אגמים ותצפיות על   ↵

יערות והרים. ראשיתו בסיור קצר בעיירה הנחמדת לייק פלסיד, המשכו בטיולים 
במעבורת  בשיט  וסופו  אדירונדק,  הרי  מזרח  צפון  של  הרבים  ובמפלים  בקניונים 
וורמונט,  יורק  ניו  המדינות  בין  החוצץ   )Champlain( שמפליין  אגם  את  החוצה 
לקלקל  שעלול  היחידי  הדבר  האגם.  שפת  על  השוכנת  ברלינגטון  לעיר   ומוביל 
יום זה הוא מזג אוויר גשום וערפילי, ועל כן זה היום שבו צריך לקוות יותר מכול 

לשמים בהירים ולטמפרטורות נעימות.

לייק  העיירה  לכיוון   86 כביש  על  מזרחה  וסעו  לייק  סרנאק  את  עזבו  בבוקר 
מגיע   86 כביש  העיירה,  בתוך  מייל.  כשמונה  שאורכה  קצרצרה  נסיעה  פלסיד, 
השוכנת  העיירה,  ורוב   )Mirror( מירור  אגם  זו  בנקודה  נפרשים  ומולו   T לצומת 
ימינה  פנו  לה(.  מצפון  ממוקם  העיירה,  נקראת  שמו  שעל  פלסיד,  )אגם  לשפתו 

שלאורכו  העיירה  של  הראשי  רחובה   ,)Main( מיין  רחוב  אל   T-ה  בצומת 
מומלץ  כאן  המלון.  מבתי  וחלק  הנחמדות  והחנויות  המסעדות  רוב   שוכנות 
פלסיד לייק  של  הראשי  ברחובה  קצר  רגלי  לטיול  ולצאת  הרכב  את   להחנות 

שברחוב  סטרסבקס  הקפה  בבית  בוקר  של  ומאפה  מקפה  ליהנות  אפילו   ואולי 
מיין. 

תושבי  טיפוסית.  אלפינית  אווירה  בעלת  למדי  תיירותית  עיירה  היא  פלסיד  לייק 
לפקוד עלולים  כבדים  שלגים  מורגש,  הקיץ  כי  שאף  בוודאי  לכם  יאמרו   המקום 

עובדה  ואוגוסט,  יולי  בחודשים  גם  השנה,  עונות  בכל  וסביבתה  העיירה  את 
פעם  החורף,  אולימפיאדת  את  לארח  פעמיים  זו  עיירה  נבחרה  מדוע  המסבירה 
האולימפי,  המרכז  כיום   .1980 בשנת   - שנייה  ופעם   1932 בשנת   -  ראשונה 
שנת  של  זו  לקראת  ושופץ   1932 שנת  של  החורף  אולימפיאדת  למען  שנבנה 
זה   במרכז  לצאת  יכול  בכך  שמתעניין  ומי  לתיירים,  משיכה  מקור  משמש   ,1980 
 11:30  ,10:00 בשעות  ביום,  פעמים  שלוש  יוצאים  הסיורים  י  מודרך,  לסיור 
www.whiteface.com/activities/ + ,518-523-1655 A ,$10 לאדם E ,13:00-ו

 .olympic-center-tour

לחלופין, אם מזג האוויר נאה ועדיין לא שטתם באגמים של הרי אדירונדק בקאנו, 
הם  לעיירה,  הנושקים  ופלסיד,  מירור  האגמים  פדלים,  בסירת  אפילו  או  בקיאק 
מקומות מושלמים לעשות זאת. ניתן לשכור סירות או לצאת לשיט מודרך בחברת 
Mirror Lake Boat Rental שהמזח שלה ממוקם צמוד לרחוב מיין, ממש במקום 
 .)mlboatrental.com  +  ,518-524-7890  A( מירור  באגם  פוגש   86 כביש   שבו 
518-523- A( כמו כן ניתן לשכור סירות במרינה של לייק פלסיד, על שפת האגם

 .)9704

אורך הדרך: כ-40 מייל, 
כשעה נסיעה ועוד כ-10 

מייל שיט במעבורת 
האורך כשעה, 

ראו מפה בעמוד 77  

למעלה: שלט חוצות 
בעיירה לייק פלסיד

בעמוד ממול: היערות 
האינסופיים והגבעות 

המעוגלות של רכס הרי 
האדירונדק

למטה: מפלי נהר 
 High Falls( אוסבל

)Gorge

 הידעתם? 
סביב אגם פלסיד כ-
300 בתים, רובם בתי 
קיט ציוריים שהגישה 

אליהם אפשרית 
ı.בסירה בלבד

 טיפ 
את הבוקר של יום 
זה ניתן לבלות בשיט 
קאנו או קיאק על אגם 
פלאוור ביישוב סרנאק 
לייק. ניתן לשכור קיאק 
 Adirondack בחברת
800- A( Outfitters
www. + ,491-0414
adirondackoutfitters.
 Canoe ובחברת )com
518- A( Outfitters
www. + ,891-1838
ı.)canoeoutfitters.com
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 הידעתם? 
אליס איילנד היה 

המקום הראשון שעל 
אדמתו דרכו רבבות 

המהגרים שהגיעו 
לארה"ב מסוף המאה 

ה-19 עד אמצע המאה 
ה-20. כ-12 מיליון איש 

נכנסו לארה"ב דרך 
תחנת הגבול שהייתה 

ממוקמת על אי זה. 
לפי ההערכות, אבות 
אבותיהם של כ-100 

מיליון אמריקנים, שהם 
כשליש מאוכלוסיית 
ארה"ב עברו באליס 

איילנד. כיום פועל באי 
מוזיאון המנציח את 
ı.ההיסטוריה של האי

 הידעתם? 
כניסתם לארה"ב 
של כשני אחוזים 

מהמהגרים שהגיעו 
לאליס איילנד נדחתה, 

והם נאלצו לחזור 
חזרה לארצות מוצאם. 

הסיבות לדחייה היו 
בעיות בריאותיות, 

עבר פלילי או 
ı.העדר מקצוע

 הידעתם? 
כ-30% מתושבי ניו 

יורק לא נולדו בארה"ב, 
אלא היגרו אליה. 

ארצות המוצא של רוב 
המהגרים הן סין, 

רוסיה ומדינות 
ı.מרכז אמריקה

 טיפ 
בתחילת שהותכם 

בעיר בדקו אם כדאי 
לרכוש את ה'ניו יורק 
 ,)New York Pass( 'פס
כרטיס בתשלום חד 

פעמי המאפשר 
כניסה חופשית לחלק 

www. :מאתרי העיר
ı.newyorkpass.com

למטה ומשמאל: פסל 
החירות המשקיף על 
גורדי השחקים של 
דרום מנהטן קיבל 
במשך שנים רבות את 
פני המהגרים החדשים 
לעיר, ששער הכניסה 
שלהם לארה"ב היה 
אליס איילנד השוכן 
בסמוך לפסל

 הידעתם? 
ניו יורק מכונה בפי 
רבים 'התפוח הגדול' 
)Big Apple(. עד היום 
לא ברור לחלוטין מה 
מקורו של כינוי זה, אולם 
בעקבות מסע פרסום 
תיירותי שנערך בשנות 
ה-70 הוא הפך להיות 
ı.שגור בפי כול

 הידעתם? 
על פי חוקי הבנייה 
של העיר ניו יורק, 
כשמתכננים בניין 
אפשר לקבל היתר 
בנייה לקומות נוספות 
בתנאי שייבנו בו גם 
שטחי ציבור. על כן 
בחלק התחתון של 
בניינים רבים ברחבי 
העיר יש שטחים 
ı.ציבוריים לרווחת הכלל

 הידעתם? 
הקבוצות האתניות 
הגדולות בניו יורק 
הן: שחורים, יהודים, 
ı.איטלקים ואירים
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ניו  ובמדינת  הלבנים'  'ההרים  ברכס  הטיול  את  חותם  וושינגטון  בהר  הביקור 
כביש  עבר  אל  חזרה  ההר  מפסגת  אט  אט  שתידרדרו  לאחר  מעתה,  המפשייר. 
חופי  אל  'דוך'  מייל(,   210( לערך  שעות  חמש  בת  נסיעה  לכם  צפויה   ,16 מספר 
לא  בנסיעה  להתחיל  מומלץ  להלן(.  נסיעה  הוראות  )ראו  האטלנטי  האוקיינוס 
לילה  בשעת  אקדיה  לשמורת  להגיע  לא  כדי   15:00 או   14:00 מהשעה  יאוחר 
שלוש עד  כשעתיים  אורכות  ממנו  והירידה  וושינגטון  להר  העלייה   מאוחרת. 
היציאה  לשעת  בהתאם  זה,  יום  של  הראשון  בחלק  לשלב  ניתן  כן  ועל   בלבד, 
הירידה  לאחר  וחלקן  להר,  העלייה  לפני  חלקן   - נוספות  פעילויות   שלכם, 
מייל(   50( בכשעה  זה  יום  של  הנסיעה  מסלול  את  לקצר  ניתן  כן  כמו   ממנו. 
 Best Western ראו מלון ;Bangor( וללון בפאתי שמורת אקדיה בקרבת העיר בנגור
המחרת,  בבוקר  רק  לאקדיה  תגיעו  זה  במקרה   .)230 עמוד   ,White House Inn
 אולם תקלו במקצת מעומס הנסיעה ביום זה, ואף תוכלו ליהנות מפעילות נוספת

מתוך מגוון הפעילויות המוצעות בעמודים 225-224.

צפונה סעו  אקדיה  הלאומית  הטבע  שמורת  אל  וושינגטון  מהר  להגיע   כדי 
אל  ימינה  פנו  שם   ,)Gorham( גורהם  היישוב  עד  מייל  כשמונה   16 מספר  בכביש 
פתלתלה  ארוכה,  נסיעה  לאחר   - יובילכם  זה  כביש  מזרח.  לכיוון   2 מספר  כביש 
ועיירות  ציוריות  חוות  קטנים,  יישובים  בין  מייל,   125 שאורכה  ומייגעת,  אטית 
חובר   2 מספר  כביש  הנסיעה  במהלך   .I-95 המהיר  הכביש  אל   - תעשייתיות 
חוצה  הכביש  בדריכות.  השילוט  אחר  לעקוב  יש  מהם,  ומתפצל  אחרים  לכבישים 
ומיין וחולף על פני חבלי ארץ ציוריים לצד  ניו המפשייר  את הגבול בין המדינות 
עניות,  תעשייתיות  עיירות  כמה  ולצד   )Androscoggin( אנדרוסקוגין  הנהר 
לעצור ניתן  הדרך  במהלך   .)Farmington( ופרמינגטון   )Rumford( רמפורד   כגון 

בנקודות מנוחה )Rest Area( לצד הנהר, ולחלץ בהן עצמות או לערוך פיקניק על 
השולחנות הפזורים על כרי הדשא. לאורך הדרך שתי נקודות מומלצות, הראשונה 
לצומת  ממזרח  מייל  שלושה  שוכנת  והשנייה  לגורהם,  ממזרח  מייל   25 שוכנת 

הכבישים 2 ו-201 )בקרבת העיירה סקוהיגן, Skowhegan(, 100 מייל מגורהם.

עם ההגעה לכביש המהיר I-95 פנו צפונה וסעו כ-25 מייל עד פאתי העיר בנגור 
)Bangor(. רדו מהכביש המהיר I-95 בירידה 182A אל כביש I-395 לכיוון מזרח, 
סעו 4.5 מייל בכביש I-395 ורדו בירידה 6A אל כביש 1A לכיוון מזרח ולכיוון בר 
)Bar Harbor(. מכאן צפויה לכם נסיעה של 23 מייל עד העיירה אלסוורת'  הרבור 
בת  נסיעה  לאחר  שיובילכם   3 מספר  בכביש  ישר  להמשיך  יש  שם   ,)Ellsworth(

כשמונה מייל לשמורת הטבע הלאומית אקדיה השוכנת על אי במי האוקיינוס. 

היום  את  אקדיה.  הלאומית  הטבע  בשמורת  מתרכזים  הבאים  הטיול  ימי  שני 
היום  ואת  השמורה  של  המזרחי  לחלקה  להקדיש  מומלץ  השניים  מבין  הראשון 
הנוכחי  הטיול  יום  בליל  ללון  מומלץ  לכך  אי  והמערבי.  הדרומי  לחלקה   - השני 
של  מזרחי  הצפון  בחלקה  השוכנת  הרבור  בר  בעיירה   )5 )יום  הבא   ובלילה 
או  הדרומי  בחלקו  וללון  מלון  להחליף  ניתן  לטיול  השישי  היום  בליל  השמורה. 
המערבי שלי האי )אם כי אפשר בהחלט להמשיך ללון בבר הרבור(. יש לציין שבר 
שוקק  )Main St( ראשי  רחוב  בה  שיש  מאוד  נחמדה  ציורית  עיירה  היא   הרבור 

האוקיינוס  מרחבי  על  הצופים  ומזחים  פארק  וכן  מזכרות,  וחנויות  מסעדות 
המפורצים, וזהו מקום נחמד מאוד לסיים בו יום טיול ארוך ומעייף זה.

 טיפ 
במהלך העלייה להר 
וושינגטון והירידה ממנו 
יש לנסוע בזהירות יתרה 
ולהקפיד שרכבכם לא 
ı.יתחמם יתר על המידה

 טיפ 
הכביש המעפיל לפסגת 
הר וושינגטון אינו מיועד 
לקרוואנים. על מנת 
להעפיל אל ההר יכולים 
המטיילים בקרוואן 
להצטרף לסיור מאורגן. 
לעתים הכביש נסגר 
לתנועת מכוניות למשך 
יום או יומיים אשר 
במהלכם מותרת בו 
תנועת אופנועים בלבד. 
ניתן לקבל מידע עדכני 
על מצב הכביש באתר: 
www.mtwashington
 ,autoroad.com
ı.603-466-3988 A

 טיפ 
ביישוב גורהם, קרוב 
לצומת הכבישים 16 
ו-2, יש מגרש משחקים 
ı.נחמד לילדים קטנים

 הידעתם? 
לאורך כביש 2 מנסרות 
רבות ושרידי יערות 
כרותים, עדות לכך 
שבחבל ארץ זה, כמו 
במקומות רבים אחרים 
בצפון ארה"ב, משגשג 
ı.ענף היערנות

למעלה: נקודת מנוחה 
יפה על כביש מספר 2, 
לצד הנהר 
בעמוד ממול: מפלי גלן 
אליס המרשימים
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הגדול במשפחת האיילים

במשפחת  הגדול   ,)Alces alces המדעי  בשמו  או   ,Moose( הקורא  האייל 
טיפש,  קצת  ונראה  מגושם  הוא  כבמבי.  דיסני  וולט  אצל  יככב  לא  האיילים, 
קרניים  לזכרים  ואילו  קצרות,  קרניים  יש  לנקבות  לב.  שובה  בהחלט  הוא  אך 
בית  סתיו.  מדי  הנושרות  ק"ג(   30 עד  ומשקלן  מ'  שני  עד  )רוחבן  ענקיות 
- מים  מקורות  הוא  מצוין,  שחיין  שהנו  זה,  חיים  בעל  על  המועדף   הגידול 
עשבים,  ולאכול  שלם  יום  לשהות  יכול  הוא  שבהם  וביצות,  רדודים   אגמים 

מקור מזונו המועדף. 

לה  שיש  נקבה  )בעיקר  מאוד  מסוכן  הוא  הקורא  האייל  התמים,  מראהו  למרות 
וכן  המפשייר  ניו  מדינת  של  הלבנים'  ב'הרים  ממנו.  מרחק  לשמור  ויש  עופרים( 
במרחבי מדינת מיין חיה אוכלוסייה משגשגת של איילי קורא, ולעתים קרובות ניתן 
לצפות בהם בשבילים ולצדי הדרכים, בעיקר בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות 

בין ערביים. 

כביש  לאורך   .1 הם:  זה  מסלול  לאורך  ב'מוס'  לצפות  במיוחד  מומלצים  מקומות 
.)Errol( וארול   )Dummer( דמר  בין  ובעיקר   )Gorham( לגורהם  מצפון   16 

גלעד  ליישוב  מדרום   Wild River Campground הלילה  חניון  באזור   .2
מייל  כ-11   2 כביש  על  מזרחה  מגורהם  סעו  לחניון  להגיע  כדי   .)Gilead(
דרך  אל  ימינה  ופנו  מייל  כשלושה   113 בכביש  סעו   .113 לכביש  דרומה   ופנו 
2 כביש  לאורך   .3 נוספים.  מייל  כחמישה  המרוחק  לחניון  המובילה   עפר 
2 לכביש  מדרום  קטן  אגם   ,Moose Pond באזור  ובעיקר  לגורהם   ממזרח 

לצאת  יש  אליו  להגיע  שכדי   ,Lost Pond-ב  .4 לגורהם.  ממזרח  מייל  כשמונה 
למסלול רגלי קצר )באזור פינקהם נוצ'( - ראו מידע נוסף בעמוד 224. 

 טיפ 
יתכן שתראו איילי 
קורא במהלך הנסיעה 
של יום זה, בעיקר 
לאורך שלושים 
המיילים שממזרח 
ı.ליישוב גורהם

למטה ובעמוד ממול: 
האייל הקורא, הגדול 
במשפחת האיילים, 
חיה מרשימה במיוחד 
שהזכות לצפות בה 
בטבע היא חוויה
 יוצאת דופן

ארה"ב צפון מזרח 228
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מסעדות בשאר חלקי האי

Jordan Pond House - מסעדה גדולה וותיקה זו נמצאת בשטחה של שמורת   ■
אקדיה סמוך לאגם ג'ורדן. מן המדשאה הסמוכה לה, אשר בימים נאים ניתן לשבת 
פסטות,  סלטים,  מרקים,  בתפריטה  האגם.  של  המיוחד  נופו  נשקף  בה,  ולאכול 

 .207-276-3316 A ,$$ ,פשטידות, בשרים וכמובן מאכלי ים

הרבור, ווסט  סאות'  ביישוב  קטן  קפה  ובית  גלידרייה   -  Quietside Cafe  ■ 
.360 Main St B ,207-244-9444 A ,$$-$

שבתפריטה  הרבור  ווסט  סאות'  ביישוב  ונחמדה  קטנה  מסעדה   -  Sips  ■ 
לארוחת  וגם  ערב  לארוחת  מומלץ  מקום  ויינות,  ים  מאכלי  סלטים  גבינות,  מגוון 

.4 Clark Point Rd B ,207-244-4550 A ,$$ ,בוקר

 .)Bass Harbor( מסעדת מאכלי ים בכפר הדייגים בס הרבור - Seafood Ketch  ■
במקום מוגשים לובסטרים, סרטנים, צדפות ומבחר דגים טריים שאך נמשו מן הים. 
הקיצוניים,  והשפל  הגאות  מהלכי  את  לראות  אפשר  המסעדה  של  המרפסת  מן 
את סירות הדיג ואת מלכודות הסרטנים. האוכל לא זול מאוד והמנות לא גדולות 
 ,$$$-$$ בו,  לבקר  שמומלץ  למקום  אותה  הופך  ממנה  הנשקף  הנוף  אך   מאוד, 

.47 Shore Rd B ,207-244-7463 A

סאות'  ביישוב  שוכנת  באי,  הנחשבות  המסעדות  אחת   -  Fiddlers Green  ■
 ווסט הרבור. תפריטה  כולל מגוון מנות החל מפסטות עם רטבים מיוחדים וכלה 

.411 Main St B ,207-244-9416 A ,$$$-$$ ,בסטייקים, לובסטרים וצדפות

למעלה: מסעדת 
Seafood Ketch בכפר 
הדייגים בס הרבור 
המגישה מאכלי 
ים טריים

בעמוד ממול: שיט 
בקיאק באגם לונג היפה

למטה: אייל קורא 
מברונזה בכניסה למלון 
בעיירה בר הרבור
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המסלול האדום 4
המסלול האדום, מתחיל ומסתיים בניו יורק

מספר ימים: 11 )ארבעה ימי טיול ברכב, שלושה ימים בעיר וושינגטון די סי וארבעה 
ימים בעיר ניו יורק(

אורך הדרך: 1,200 ק"מ

חודשים מומלצים: תחילת אפריל-אמצע נובמבר

סי.  די  וושינגטון  והעיר  יורק  ניו  העיר   - עיקריים  עוגנים  שני  זה  קצר  למסלול 
הממוקמים  הללו,  הנהדרים  היעדים  שני  בין  מחברים  ברכב  טיול  ימי  ארבעה 
זו   בחלקה המרכזי של מזרח ארה”ב, באופן כמעט מושלם ומאפשרים בהזדמנות 

להתוודע גם למקומות מעניינים אחרים בקרבתם. 

המסלול מתחיל בעיר ניו יורק ומוביל ממנה דרומה לחופים הנהדרים של מדינת 
המסלול  פונה  משם   .)Atlantic City( סיטי  אטלנטיק  ההימורים  ולעיר  ג’רזי  ניו 
אנאפוליס  הערים  ואל  דלוור  מדינת  חופי  עבר  אל  ובמעבורת,  ברכב  מערבה 
)Baltimore( שבמדינת מרילנד. היעד הבא של המסלול  ובולטימור   )Annapolis(
הוא בירת ארה”ב, וושינגטון די סי, שביקור באתריה הוא חוויה יוצאת דופן. לאחר 
של   )Amish( האֵמיש  כת  חבל  דרך  המסלול,  מצפין  בוושינגטון  ימים  שלושה 
ילדים תוכלו  יורק. אם אתם מטיילים עם  ניו  מדינת פנסילבניה, בחזרה אל העיר 
 להוסיף למסלול יום או יומיים ולבלותם בפארק השעשועים סיקס פלגס בתחילת 

הטיול או בפארק השעשועים הרשי )Hershey( לקראת סוף הטיול. 

ממושך  בילוי  כולל  הוא  שכן  בקרוואן,  או  באוהל  ללינה  אידאלי  אינו  זה  מסלול 
בערים גדולות שבקרבתן אין חניוני לילה מומלצים.

נסיעה לחופי מדינת ניו ג'רזי
נסיעה בכביש המהיר מניו יורק דרומה לחופים הנהדרים של מדינת ניו ג'רזי. ראו 

עמודים 329-324.

נסיעה ושיט לאורך חופי האוקיינוס
הצבעוניות  לטיילות  מוקדש  הבוקר 
ולנסיעה  ווילדווד  סיטי  אושן  של 
דרומה לאורך חופי ניו ג'רזי. שעות אחר 
הצהריים מוקדשות לשיט במעבורת אל 
חופיה היפים של מדינת דלוור ולנסיעה 
ברכב, דרך שדותיה החקלאיים, אל עבר 

מדינת מרילנד. ראו עמודים 339-330. 

1 יום

יום2

 טיפ 
ראו מידע נוסף על 
מפות למסלול טיול זה 
בעמוד 413
ובאתר:
ı.www.haolam.co.il/152 

בעמוד קודם: דגל 
ארה"ב מתנוסס לצד 
חוף ים במדינת דלוור
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בילוי בערים אנאפוליס ובולטימור
של  בירתה  אנאפוליס,  העיר  של  הציוריים  ברחובותיה  לשיטוט  מוקדש  הבוקר 
לביקור  מוקדשות  הצהרים  אחר  שעות  לבולטימור.  ולנסיעה  מרילנד  מדינת 
באקווריום הנהדר של בולטימור ולטיול לאורך קו המים השוקק והמוקף מסעדות 

ואתרי בילוי. ראו עמודים 349-340.

בילוי בבירת ארה"ב, וושינגטון די סי
הביקור בעיר הנהדרת וושינגטון די סי הוא אחד משיאי הטיול. בימים אלה תפגשו 
מבני  האמריקנית,  בהיסטוריה  מאלף  שיעור  המספקות  מרשימות,  אנדרטאות 
וכמובן  כולו,  העולם  של  גורלו  את  החורצות  החלטות  מתבצעות  שבהם   ממשל, 

אין-ספור מוזיאונים מרתקים לאורך 'המול הלאומי'. ראו עמודים 395-350.

נסיעה חזרה לעיר ניו יורק
יום זה כולל נסיעה ארוכה בין חוות ציוריות, המציגות פן אחר של החיים בארה"ב, 
וביקור  האמריקנית,  בהיסטוריה  שיעור  המהווה  גטיסבורג,  הקרב  בשדה  ביקור 
מסורתיים  חיים  זו  כת  חברי  מנהלים  הגואה,  התיירות  לצד  שם,  האֵימיש,  בחבל 

סגפניים. ראו עמודים 401-396.

ארבעה ימים בעיר המרתקת ניו יורק
ורחבות  הנוצצות  השדרות  בעננים,  נוגעות  הגבוהות  שקומותיהם  השחקים,  גורדי 
המתניידים  הרבים  והאנשים  הצבעוניים  האלקטרוניים  החוצות  שלטי  הידיים, 
היא אכן במידה רבה  יורק  כל אלה מעניקים את ההרגשה שניו  במוניות הצהובות, 
הטיול.  משיאי  אחד  ספק  ללא  הוא  זו  ומרתקת  תוססת  בעיר  ביקור  העולם'.   'מרכז 

ראו עמוד 402.

יום6-4

יום7

יום11-8

יום3
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מידע שימושי ושילוב מסלולים 5
 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  לארה"ב  מחוץ  אל  להתקשר  כדי 

)כאשר מחייגים לקנדה ולמקסיקו אין צורך להוסיף 011(.

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

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

 מזג האוויר 

המדינות  אפריל.  עד  נובמבר  בחודשים  ומושלג  קר  ארה"ב  מזרח  בצפון  האקלים 

הצפוניות יותר הן הראשונות לזכות בסופות שלגים והאחרונות שבהן נמס השלג. 

במדינות הדרומיות השלג נמס עד חודש מרץ, והחודשים אפריל ומאי הם חודשי 

הדובדבן  עצי  וביניהם  זה,  ארץ  חבל  ברחבי  רבים  פרי  עצי  פורחים  אז  האביב, 

המפורסמים של העיר וושינגטון די סי. במדינות הצפוניות יותר מגיע האביב מאוחר 

יותר, ובחלק מהמקומות השלג נשאר על הקרקע עד סוף חודש מאי. 

הקיץ הקצר יחסית - יוני עד אוגוסט, מאופיין בסופות גשמים של אחר הצהריים 

כדוגמת  זה,  בספר  הנכללות  יותר,  הדרומיות  במדינות  בעיקר  מעיקה,  ובלחות 

וניו  ורמונט  מיין,  כמו  יותר  הצפוניות  במדינות  ופנסילבניה.  ג'רזי  ניו  מרילנד, 

המפשייר, הקיץ נעים יותר, אם כי גם בהן הגשם הוא אורח תדיר. 

ספטמבר מבשר את בוא הסתיו והטמפרטורות צונחות במהלך חודש זה במהירות. 

בחודשים  מתמקדת  זה  באזור  הטיולים  עונת  שרוב  לכך  טובה  סיבה  כנראה  יש 

מאי עד ספטמבר, בתקופה שבין שני החגים - יום הזיכרון )Memorial Day( ויום 

העבודה )Labor Day(. מעבר לתקופה זו סגורים חלק גדול מחניוני הלילה ומרבית 

האטרקציות, כגון השכרת קיאקים לשיט, שיט נהרות, פעילות רכבלים וכדומה. 

באוקטובר השלכת צובעת את כל צפון מזרח ארה"ב במרבד כתום מרהיב, המתחיל 

במקומות  בלילות  הטמפרטורה  יורדת  זה  בחודש  צפונה.  אט  אט  ומעפיל  בדרום 

מסוימים בצפון אל מתחת לאפס. 

נובמבר הוא כבר חורף של ממש, והטמפרטורות במקומות רבים ברחבי צפון מזרח 

ארה"ב יורדות אל מתחת לאפס ונשארות שם למשך החודשים הבאים. דווקא אז, 

בקור המקפיא של החורף, זוכה אזור זה לעתים קרובות לימים בהירים של שמים 

כחולים ותצפיות נהדרות למרחקים. 

בעמוד קודם: אין צורך 
בידע מוקדם כדי לשוט 
 .sit on top בקיאק
הישיבה בו היא כמו על 
רפסודה )יש גם קיאקים 
זוגיים( - ובמקרה הגרוע 
ביותר נופלים למים. 
 sit on top לקיאק שאינו
)בתמונה(, כזה שיושבים 
בתוכו, צריך ידע מוקדם 
שעיקרו לדעת כיצד 
נחלצים בעת התהפכות - 
לכן אם אינכם מכירים 
קיאקים, מומלץ לוודא 
בעת ההשכרה או בעת 
היציאה לסיור שתקבלו 
קיאק sit on top. לגבי 
שיט בקאנו - אין צורך 
בידע מוקדם. הישיבה 
היא כמו בסירת 
משוטים. מעט קשה 
יותר לתמרן קאנו מאשר 
לתמרן קיאק. בקאנו יש 
מקום לשניים-שלושה 
אנשים, או לשני מבוגרים 
ושני ילדים קטנים

בעמוד ממול: אביב, קיץ, 
סתיו וחורף באזורי הטיול 
של ספר זה

 שימו לב 
למידע על מזג אוויר  

בארה"ב פנו לאתר:
ı.www.weather.com

 שימו לב 
בחודשי הקיץ אפשר 
ללבוש בצפון מזרח 

ארה"ב בדרך כלל חולצה 
קצרה, ולעתים סוודר קל. 
עם זאת מומלץ להצטייד 

במעיל גשם טוב, שכן 
גשם הוא אורח תדיר 

בקיץ בחבל 
ı.ארץ זה


