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אגם אירי

אגם אונטאריו

הטיולים שלפניכם נועדו לכלול כמה שיותר ממיטב האתרים של קנדה, תוך הקפדה 
על מינימום של נסיעות למרחקים ארוכים. נתחיל בשלושה טיולים בני יומיים בשלוש 

הערים החשובות במדינה: טורונטו, מונטריאול ּוונקובר. כל אחד מהמסלולים עומד בפני 
עצמו, ואפשר גם לשלב בין מונטריאול וטורונטו וליצור מסלול טיול של שבוע. נמשיך 

בארבעה מסלולים של שבוע, החובקים את קולומביה הבריטית והרי הרוקי; את אונטריו; 
את מחוז קוויבק; ואת המחוזות הימיים. בחרו במסלולים החביבים עליכם, שלבו ביניהם 

או לקטו מפה ומשם כפי רצונכם. מומלץ להזמין מראש כרטיסים לאתרים החשובים.

להפיק את המרב מביקורכם בקנדה

מפלי ניאגרה
המפלים המרהיבים נמצאים בגבול בין קנדה לארה”ב, 

ומדי שנה מבקרים בהם בסביבות 14 מיליון תיירים.

שבעה ימים באונטריו

•   האדריכלות הוויקטוריאנית 
המופלאה של גבעת 

הפרלמנט באוטאווה.
•   שיט בקאנו בטבע הפראי 
ורחב־הידיים של הפארק 

המחוזי ַאלגֹונקין.
•   היכרות עם היישוב הראשון 

באונטריו, באתר ההיסטורי 
הלאומי היוצא מן הכלל סיינט-

מרי-אמאנג-דה-יּורֹונס.
•   שיט בסירה והליכה בנופים 

המרהיבים של הפארק 
הלאומי איי ג׳ורג׳יאן ֵּביי.

•   ביקור במפלי ניאגרה 
הגועשים ועוצרי־הנשימה.

•   טיול נינוח ברחובות 
של ניאגרה-אֹון-ֶדה-

ֵלייק, ובה מקבץ קסום 
של בתי עץ עתיקים.

שבעה ימים בקולומביה 
הבריטית ובהרי הרוקי

•   ביקור בקלגרי בזמן טרפת 
הרודיאו של הסֶטמּפיד.

•   היכרות עם ההיסטוריה הדרמטית 
של מערב קנדה, בפֹורט 

קלגרי של הקנדיאן ַמאּונטיז.
•   התרשמות מהנופים 

היפהפיים של הפארק 
הלאומי ֶּבנף, על פסגותיו 

המשוננות ואגמיו הצלולים.
•   המראות המרשימים 

בערוץ מארֶּבל שבפארק 
הלאומי קּוֶטנאי.

•   אין להחמיץ את אגם ֶאֶמראלד 
היפהפה, בפארק הלאומי יֹוהֹו.

•   ריחוף באוויר מעל נוף 
מרהיב בג׳אסֶּפר טראמֵוויי, 

רכבת הכבלים הגבוהה 
והארוכה ביותר בקנדה.

מקרא
אונטריו

מחוז קוויבק
המחוזות הימיים

קולומביה הבריטית והרי הרוקי

ֶּפגי׳ז קֹוב
המגדלור של ֶּפגי׳ז 

קֹוב, מהאתרים 
המצולמים ביותר 
בקנדה, ניצב על 

צוקי שחם - סמל 
לקשר הנצחי 

בין נובה סקוטיה 
לבין הים.

שבעה ימים במחוז קוויבק

שבעה ימים במחוזות הימיים

•   ביקור בהליפקס ובסיטאֶדל, 
המבצר המרשים של העיר.

•   הנופים הטרשיים של ֶּפגי׳ז 
קֹוב, עם המגדלור הניצב בדד 

מעל הצוקים הבוהקים.
•   קסמיה של העיירה הקטנה שארלוטאון, 

בירת אי הנסיך אדוארד. 
•   ביקור בביתה של לּוסי מֹוד מֹונטגֹוֶמרי 

בקאֶבנדיש, אתר חובה לאוהבי 
הספר )והסדרות( האסופית.

•   טיול ברגל בנוף הקסום של קו 
החוף בפארק הלאומי פאנדי.

•   היכרות עם הרחובות 
העתיקים של קוויבק, 

השוכנת במיקום 
נאה לשפת נהר.

•   בילוי עם עוד המוני 
תיירים במפל מֹונמֹוראנסי 

האדיר שבפארק ֶדה ָלה 
שּוט מֹונמֹוראנסי.

•   הצצה בסנט-ַאן-דו-
ּבֹוּפֶרה, אתר הצליינות 

הקדוש במחוז קוויבק.

•   יציאה לשיט של צפייה 
בלווייתנים מהעיירה 
הנעימה טאדּוסאק.

•   טיול בין הנופים הטרשיים 
של הפארק הלאומי פֹוריֹון, 

בקצה חצי-האי גאסֶּפה.

•   דילוג בין יקבים בעמק 
ריֶשלֶייה שליד מונטריאול.

קולומביה הבריטית
והרי הרוקי

מפה ראשית

מחנה אינדיאני באגם יּורֹון, סביבות 1845, יצירה מאת האמן הקנדי פול ֵקיין
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היום הראשון 
בוקר התחילו את הטיול בטורונטו 

במחט הדקיקה של מגדל סי.ֶאן 
)עמ׳ 176(, שמתנשאת גבוה מעל 

מרכז העיר, עם נוף פנורמי אל 
האגם ולאונטריו כולה; האמיצים 
שבינכם יכולים לצעוד על רצפת 

הזכוכית של קומת התצפית. 
המשיכו אל גלריית טורונטו־
דֹומיניֹון לאמנות אינואיטית 
)עמ׳ 178(, ובה אוסף נפלא 

של פיסול אינואיטי. טיילו אל 
הנמל )עמ׳ 174-75( והתרשמו 
מאמנות פורצת דרך בּפאּוֶאר 
ּפֶלנט. לחלופין, שבו לנוח על 
קו החוף או הזמינו טיול שיט. 

אחר הצהריים בואו לבקר בפֹורט 
יורק )עמ׳ 190(, ותגלו כיצד 

נוסדה העיר כבית־כלא שניהלו 
קומץ חיילים בריטים; לאחר מכן 
המשיכו אל הגלריה לאמנות של 
אונטריו )עמ׳ 182-83(, מהגלריות 

הטובות בקנדה, ותיהנו מהצצה 
אל אוסף האמנות הנפלא. בקרבת 
מקום נמצא שוק ֶקנזינגטֹון )עמ׳ 

184(, מתחם קניות בוהמייני 
הידוע באווירה הקוסמופוליטית 

ובחנויות הווינטג׳ שלו.

היום השני
בוקר התחילו את היום במוזיאון 

המלכותי של אונטריו )עמ׳ 
188-89(, עם האוסף העצום 

בגודלו - מעמודי טוטם ענקיים 
ועד שלדי דינוזאורים מאיימים 

למראה. המשיכו מכאן אל מוזיאון 
ּבאָטה לנעליים )עמ׳ 186( – 

היום הראשון
בוקר התחילו את היום בטיול 

לאורך קו המים )עמ׳ 272-73( 
התוסס של העיר, עם הסירות 

המתנדנדות במרינה, והאדריכלות 
המודרנית של קנדה ּפֵלייס 
)עמ׳ 272(, שמוסיפה נגיעה 

של יופי. שימו לב גם לתחנת 
וֹוֶטרפראנט )עמ׳ 272( ולמגדל 

התצפית הארּבֹור סנטר )עמ׳ 
272(, המזמן נוף יפה. היכנסו 

אל תוך העיר ובקרו בגלריה 
לאמנות של ונקובר )עמ׳ 
275(, ובה אוסף נפלא של 
אמנות קנדית ובינלאומית. 

אחר הצהריים טיילו בגאסָטאּון 
)עמ׳ 272-73(, העשיר בחיי רחוב 

ובבתי־קפה, והמשיכו מכאן אל 
צ'יינטאון )עמ׳ 274(, בין הרחובות 

Carrall ל-Gore. האזור רצוף 
דוכנים וחנויות, ותמצאו כאן 

שלל מטעמים מהמטבח הסיני. 
בואו לנוח קצת מכל ההמולה 

בגן הסיני הקלאסי של ד״ר סּון 
יאטֶסן )עמ׳ 274(. קנחו בהצצה 

במוצגים חדשניים ויצירתיים 
בעולם המדע )עמ׳ 274(.

היום הראשון
בוקר התוודעו אל קסמיה הרבים 
של מונטריאול, החל מהכנסייה 

היפה בעיר, בזיליקת נוטרדאם-ֶדה-
מונריַאל )עמ׳ 116-17( המקושטת 
להפליא. מכאן, טיילו אל המרכז 
לתולדות מונטריאול )עמ׳ 118(, 
ובו תצוגות מרתקות המתחקות 

אחר תולדות העיר, מראשית 
ימיה של קנדה ועד ימינו. בקרבת 

מקום, במורד הנהר, אל תוותרו 
על ביקור גם במרכז המדע של 
מונטריאול )עמ׳ 118(; הוא שוכן 
ברציף לשעבר, ועמוס באוספים 
המוקדשים לטכנולוגיה ולהנדסה.

אחר הצהריים זה הזמן לטיול 
נינוח לשפת המים, שם הפך 

הנמל העתיק – וֶייה-ּפֹור )עמ׳ 
116( – לפארק ירוק ושופע. 

לאחר מכן, טיילו בנחת אל תוככי 
וֶייה-מונריַאל )עמ׳ 114-15(, שם 

ניצב שאטֹו ראֶמֶזה )עמ׳ 116( 
המרשים, העתק מהמאה התשע־
 Rue-עשרה של טירה צרפתית. ב

Notre Dame שבקרבת מקום 

קו הרקיע המודרני של טורונטו, בצד הצפון־מערבי של אגם אונטריו

החזית בסגנון התחייה הגותית של קאָסה 
לֹוָמה, שבנה סר הנרי ֶּפלאט בטורונטו

כיפה גאודזית המשקיפה אל פֹולס קריק, 
בעולם המדע שבוונקובר

תיירים בכרכרה רתומה לסוסים, מגלים אווירת המאה השמונה־עשרה של וֶייה-מונריַאל

יומיים בטורונטו

טורונטו היא הקטר הכלכלי 
של קנדה, ויש בה עשרות 

מלונות מרשימים, מסעדות 
משובחות ומוזיאונים 

מהשורה הראשונה.

•  הגעה סעו ברכבת האקספרס 
UP )כל 15 דקות( מנמל־

התעופה הבינלאומי פירסון 
לתחנת יּוניֹון שברובע 

העסקים; משך הנסיעה 25 
דקות.

•  אל היעד הבא טיסות סדירות 
ממריאות מטורונטו לוונקובר, 

ויש גם רכבות, אוטובוסים 
וטיסות למונטריאול.

יומיים במונטריאול

מונטריאול דוברת הצרפתית 
היא אחת הערים היפות 

בצפון אמריקה.

•  הגעה אוטובוס עושה את 
הדרך בת 22 הק״מ מנמל־

התעופה של מונטריאול 
למרכז העיר; משך הנסיעה: 

40 דקות.
•  אל היעד הבא יש טיסות 

סדירות ממונטריאול לוונקובר; 
ויש גם רכבות, אוטובוסים 

וטיסות לטורונטו.

אם תרצו לראות עוד...
טורונטו נמצאת במרחק של 

שעתיים נסיעה במכונית, ברכבת 
או באוטובוס ממפלי ניאגרה 

המפורסמים – שם תוכלו לבלות 
את היום בהתפעלות מפלא 

הטבע הנודע )ראו מסלול 
אונטריו בעמ׳ 15, וכן עמ׳ 

.)216-19

אם תרצו לראות עוד...
בלו יומיים בוויקטוריה, אחת 
העיירות הקסומות בקנדה, 

מרחק של שעתיים שיט 
במעבורת מוונקובר )ראו עמ' 

.)284-89

שלוש קומות של נעליים ומגפיים 
ישנים מכל הסוגים והמינים.

אחר הצהריים אל תחמיצו את 
אוסף הקרמיקה הנפלא במוזיאון 

ג׳ורג׳ ר. גארדיֶנר לקדרות )עמ׳ 
186(, ובקרו גם בקאָסה לֹוָמה )עמ׳ 

190(, מבנה ויקטוריאני מצועצע, 
שמזכיר טירה מימי־הביניים. פנו 

אל יֹורקוויל )עמ׳ 187( ושבו לאכול 
באחת המסעדות; לחלופין, ארזו 

מצרכים לפיקניק ושוטו במעבורת 
אל איי טורונטו )עמ׳ 192(, שם אין 

כניסה למכוניות, כך שרק רוכבי 
אופניים נהנים מהבריזה שעולה 
מהאגם. אפשר לשוט במעבורת 
גם להאנלאנ׳ז ּפֹוינט )עמ׳ 192(, 

שם יש חוף שהלבוש בו אופציונלי.

היום השני 
בוקר סעו באוטובוס העירוני 

לסטנלי פארק )עמ׳ 279(, ריאה 
ירוקה שמכסה לשון יבשה 

המשתרעת לתוך אינגליש ֵּביי. 
טיילו ביערות, התרווחו על החוף, 
או צאו לרכיבה על אופניים סביב 

הפארק – אבל מעל הכל, התרשמו 
מנופי העיר, הים וההרים.

אחר הצהריים סטו קלות 
מהמסלול אל המוזיאון 

לאנתרופולוגיה של אוניברסיטת 
קולומביה הבריטית )עמ׳ 280-81(, 

והתרשמו מאוסף האמנות 
היפה ביותר של בני האומות 

הראשונות בצפון־מערב המדינה. 
עם המוצגים כאן נמנים גם 

עמודי טוטם ענקיים, כיסויי ראש 
מרהיבים מנוצות, וכלים נפלאים 

ששימשו לסעודות חגיגיות. 
הקצו למוזיאון כשעתיים, ולאחר 

מכן, בדרככם חזרה למרכז 
העיר, טיילו בחורשות היפות 
של ואנייר פארק )עמ' 270(.

יומיים בוונקובר

ונקובר הנינוחה היא עיר 
טיפוסית לחוף המערבי, 

במיקום עוצר־נשימה בין 
האוקיינוס להרים, ועם 

מקבץ של אתרים מרשימים 
במיוחד.

•  הגעה נמל־התעופה של 
ונקובר מרוחק 13 ק״מ מדרום 

למרכז העיר, ורכבת 
ה-SkyTrain נוסעת העירה תוך 

25 דקות.
•  אל היעד הבא טיסות סדירות 
ממריאות מוונקובר לטורונטו 

ולמונטריאול.

נמצא האתר ההיסטורי הלאומי 
ז׳ורז׳-ֶאטֶיין קארטֶייה )עמ׳ 

117( – צמד בתים ויקטוריאניים 
מרוהטים ברוב פאר, ומסביבם 

כמה מהמבנים העתיקים 
והמרשימים ביותר במונטריאול.

היום השני
בוקר התחילו את היום בטיול 

ברּו ֶשרּברּוק )עמ׳ 126(, רחוב 
רצוף בתי־אחוזה חינניים, כנסיות 
נישאות וחנויות מתוקות. באותו 

רחוב נמצאת גם גלריית האמנות 
היפה ביותר בעיר, המוזיאון 

לאמנויות היפות )עמ׳ 122-23(, 
שנודע בזכות אוסף הציורים 

האירופים שבו. בקרבת מקום, 
התרשמו מהאווירה התוססת 
בסקֶוור דֹורֶצ׳סֶטר )עמ׳ 123( 
ובפלאס דּו קנדה )עמ׳ 123(, 

היוצרות יחד פינה ירוקה בלבה 
של העיר, שבה ניצבים פסליהם 
של קנדים מפורסמים. המשיכו 

אל קתדרלת מארי-ֵריין-דּו-
מֹונד )עמ׳ 126(, שחזיתה הנאה 

שאבה השראה מבזיליקת 
פטרוס הקדוש ברומא.

אחר הצהריים טיילו בכיכר 
הפתוחה פלאס ֶדז ָאר )עמ׳ 

119(, ופנו משם אל המוזיאון 
לאמנות בת־זמננו )עמ׳ 120-21(, 

המתהדר באוספים נרחבים של 
אמנות עכשווית - מציור וצילום 
ועד וידאו ומיצבים. המשיכו אל 

פארק דּו מֹון-רּוַאיאל )עמ׳ 127(, 
פארק משתפל ובו כרי־דשא 

וחורשות, עם נקודות תצפית ונוף 
יפה אל העיר. במזג־אוויר נוח, 
טפסו במדרגות אל אֹוראטּוָאר 

סן-ז׳ֹוֶזף )עמ׳ 127(, מקום 
הפולחן הגדול במונטריאול, 

המוקדש למריה הקדושה. 
לחלופין, בואו אל ּפלאטֹו 

מֹון-רּוַאיאל )עמ׳ 119(, שכונה 
מלאת־אוירה ובה שלל מסעדות, 

ברים, שווקים וחנויות ספרים.
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ספינות יוצאות מקינגסטֹון 
לשיט בין הנופים היפים של 

אלף האיים )עמ׳ 204(.

היום השלישי: הפארק 
המחוזי ַאלגֹונקין

התחילו את היום בפארק המחוזי 
ַאלגֹונקין )עמ׳ 208-209(, אזור 

פרא מיוער ורחב־ידיים, המנוקד 
באגמים ובנהרות. סעו בכביש 60 

)Park-way Corridor(, הכביש 
היחיד שחוצה את הפארק, ובדרך 

בקרו במרכז האמנות ַאלגֹונקין 
)עמ׳ 208( ובמוזיאון ַאלגֹונקין 
לכריתת עצים )עמ׳ 208(. את 
הלילה תוכלו לבלות בכל אחד 

מהלודג׳ים הפזורים בפארק.

היום הרביעי: 
הפארק המחוזי ַאלגֹונקין 

)המשך(
צאו לדרך מוקדם, שכרו את 

הציוד המתאים ובואו לשוט בקאנו 
בפארק הלאומי ַאלגֹונקין – אם 

באופן עצמאי, ואם בלוויית מדריך. 

היום החמישי: סיינט-
מרי-אמאנג-דה-יּורֹונס 

והפארק הלאומי 
ג׳ורג׳יאן ֵּביי איילנדז

האתר ההיסטורי המוביל באונטריו 
הוא סיינט-מרי-אמאנג-דה-

יּורֹונס )עמ׳ 224-25(, שחזור 
של מיסיון ישועי שנבנה במאה 
השבע־עשרה בלב ארצם של 

בני יּורֹון. המשיכו אל הכפר 
האני הארּבֹור )עמ׳ 223(, ושוטו 

בסירת־מונית בפארק הלאומי 
ג׳ורג׳יאן ֵּביי איילנדז )עמ׳ 223( 
עד לאי ּבֹוסֹוֵליי )עמ׳ 223(, שבו 
תריסר שבילי הליכה המתאימים 

לכל גיל ולכל רמת כושר.

 היום הראשון: 
אוטאווה

המסלול נפתח בעיר הבירה 
אוטאווה )עמ׳ 196-203(, עיר 

תוססת ובה מבחר גדול של 
מלונות, מסעדות ואתרים. אל 

תוותרו על שלושה אתרים 
עיקריים – גבעת הפרלמנט )עמ׳ 

198(, על בתיה הוויקטוריאניים 
היפים; מוזיאון המלחמה הקנדי 

)עמ׳ 199(, ובו אוסף ללא מתחרים 
של כלי־נשק ושאר מוצגים 

צבאיים; והגלריה הלאומית )עמ׳ 
202-203(, המתהדרת באוסף 

הציור הגדול ביותר בקנדה.

היום השני: 
קינגסטון ואלף האיים

טיילו ברחובות של קינגסטֹון )עמ׳ 
204(, עיירה היסטורית ובה אוסף 

נאה של בתי־אחוזה ויקטוריאניים, 
והתרשמו מהמזכרות הימיות 
במוזיאון הימי של האגמים 

הגדולים )עמ׳ 205(. השאירו 
זמן גם לשיט בנהר סיינט לורנס: 

היום השישי: סיינט 
ג׳ייקֹוּבס, מפלי ניאגרה 

וניאגרה-אֹון-ֶדה-ֵלייק
סטו מהמסלול אל סיינט ג׳ייקֹוּבס 

)עמ׳ 222(, עיירה חביבה ובה 
חנויות המתמחות בשמיכות 

טלאים מסורתיות של הֶמנֹוניטים. 
המשיכו אל האתר ההיסטורי 

הלאומי - אחוזת ֶּבל )עמ׳ 222(, 
ביתו של אלכסנדר גרהם ֶּבל, 

חלוץ הטלפון. סעו מכאן לכיוון 
דרום־מזרח, בדרככם אל מפלי 

ניאגרה )עמ׳ 216-19(, שם תראו 
את המפלים האדירים – מפלי 

הפרסה בצד הקנדי ומפלי 
אמריקה בצד האמריקני – הצונחים 

מגובה 52 מ׳. עננים של רסס 
ניתזים לכל עבר, ויש גם סירות 
המשיטות תיירים נועזים כמה 
שיותר קרוב למפלים. המשיכו 
אל ניאגרה-אֹון-ֶדה-ֶלייק )עמ׳ 

212(, עיירה מקסימה המוקפת 
גנים פורחים, ומשמשת בסיס 

לטיול בין יקבי האזור.

היום השביעי: טורונטו
בחרו מבין מסלולי טורונטו שבעמ׳ 

.12

התרשמו מההרים הנשגבים 
שמקיפים את העיירה הקטנה 
ג'אסֶּפר; בקרו בנקיק העמוק 

והמרהיב של ערוץ מאלין )עמ׳ 
315(; שוטו בסירה במימיו הירוקים 

והצלולים של אגם ּפירמיד )עמ׳ 
315(; וסיימו במעיינות החמים 

מֶייט )עמ׳ 315(. לחלופין, השלימו 
את הטרק אל קרחון אנֶג׳ל שעל 

הר אידית קאֶבל )עמ׳ 315(; או 
סעו בג׳אסֶּפר טראמֵוויי )עמ׳ 312(, 

רכבת הכבלים הגבוהה והארוכה 
ביותר בקנדה, שמקשרת בין 

העיירה ג׳אסֶּפר לנקודת תצפית 
בגובה של 2885 מ׳ מעל פני הים.

היום השביעי: 
ּפרינס ג׳ורג׳

סיימו את הטיול בביקור בּפרינס 
ג׳ורג )עמ׳ 316(, עיירה תוססת 
וצומת תחבורה חשוב בעמק, 

בהצטלבות בין כביש ֶילֹוֶהד 
לכביש 97. טיילו במרכז העיירה, 

בקרו בכמה מגלריות האמנות 
שלה והציצו גם במוזיאון 

התגליות ומרכז המדע )עמ׳ 
316(, שבו תצוגות נפלאות 

המתחקות אחר תולדות האזור.

נוף מרהיב בפארק הלאומי יֹוהֹו שבהרי הרוקי

נוסעים ברכבל אל פסגת הר סאלפֹור 
בֶּבנף

מפל שוצף בנקיק של ערוץ מאלין, 
בפארק הלאומי ג׳אסֶּפר

מבנה הזכוכית והשחם של הגלריה 
הלאומית של קנדה באוטאווה

עצים מתכסים בצבעי הסתיו באלף האיים, במורד הזרם מקינגסטֹון שבאונטריו
שבעה ימים בקולומביה 

הבריטית והרי הרוקי

•  הגעה ועזיבה טוסו אל נמל־
התעופה של קלגרי וממנו. 

•  תחבורה את המסלול שלפניכם 
ניתן להשלים במכונית צמודה 

בלבד. 
•  הזמינו מראש בפארק הלאומי 

ג׳אסֶּפר: ג׳אסֶּפר טראמֵוויי

שבעה ימים באונטריו

•  הגעה ועזיבה טוסו אל נמלי־
התעופה של אוטאווה או של 

טורונטו ומהם.
•  תחבורה רכבות נוסעות מדי 

יום בין אוטאווה לקינגסטֹון 
ולטורונטו. הנסיעה מאוטאווה 
לקינגסטֹון נמשכת כשעתיים 

וחצי, ומשם עוד שעתיים וחצי 
לטורונטו. תזדקקו למכונית 

צמודה כדי לטייל בתוך 
אונטריו.

•  הזמינו מראש הפארק המחוזי 
ַאלגֹונקין: ציוד קמפינג

היום הראשון: קלגרי
התחילו את הטיול בהרי הרוקי 

בקלגרי )עמ' 296-99(, עיר 
גדולה ומרווחת באווירת המערב 
הפרוע. העיר מפורסמת ברודיאו 
שלה, קלגרי סֶטמּפיד, אך יש בה 

עוד הרבה מה לראות ולעשות. 
מומלץ לבקר במוזיאון גֶלנּבֹו 

)עמ׳ 297(, ובו אוסף נרחב של 
ציור קנדי, וגם בפארק ההיסטורי 

פֹורט קלגרי )עמ' 298(, ובו מבצר 
משוחזר של הקנדיאן ַמאּונטיז.

היום השני: ֶּבנף
הנוף ההררי של ֶּבנף )עמ׳ 307( 
מזמן היכרות מושלמת עם הרי 

הרוקי של קנדה. סעו ברכבל אל 
מרומי הר סאלפֹור )עמ׳ 307( 
ותיהנו מנופים עוצרי־נשימה; 

לאחר מכן בקרו באתר ההיסטורי 
הלאומי ֵקייב ֶאנד ֵּבייסין )עמ׳ 307( 
והתוודעו להיסטוריה הססגונית של 

העיירה; קנחו בשכשוך במעיינות 
החמים העיליים )עמ׳ 307(.

היום השלישי: 
הפארק הלאומי ֶּבנף

סעו מערבה מֶּבנף, ותיהנו מהצצה 
קרובה אל ההרים המושלגים, 

היערות העבותים, האגמים 
הצלולים והקרחונים המרשימים 
שמקיפים את העיירה, וחוברים 

יחדיו לפארק הלאומי ֶּבנף )עמ׳ 
304-307(. התרשמו ממימי 

הטורקיז של ֵלייק לּואיז )עמ׳ 
307(, העמיקו אל תוככי ערוץ 

ג׳ונסטֹון )עמ׳ 305(, ורדו מהכביש 
הראשי אל נקודת התצפית 

המשולטת בבירור, שמשקיפה 
אל אגם ֵּפייטֹו )עמ׳ 306(.

היום הרביעי: הפארק 
הלאומי קּוֶטנאי ורדיּום 

הֹוט סּפרינגס
סעו בנוף המרשים של כביש 
קּוֶטנאי, המתפתל וחוצה את 

הפארק הלאומי קּוֶטנאי )עמ׳ 
303(. עצרו בדרך בֵּפיינט ּפֹוטס, 

צאו לטיול הליכה קצר אל המעיינות 
המינרליים הצבועים בצבע חלודה, 

ובקרו גם בערוץ מארֶּבל, נקיק 
עמוק המוקף קירות מרשימים 

של אבן גיר. זה הזמן ליהנות 
מטבילה ברדיּום הֹוט סּפרינגס 

)עמ׳ 303(, עיירה קטנטנה הידועה 
במעיינות המינרליים שלה.

היום החמישי: 
הפארק הלאומי יֹוהֹו

התחילו את הטיול בפארק הלאומי 
יֹוהֹו )עמ׳ 308-309( באגם 

ֶאֶמראלד היפהפה – מקווה מים 
עגול, המשתרע למרגלות פסגות 

נישאות. הירשמו לטיול מודרך 
בֶּברֶג׳ס ֵשייל )עמ׳ 309(, אזור 

סלעי ובו מרבצים יוצאים מן הכלל 
של מאובנים קדומים. סיימו את 
היום בסטייה קלה מהמסלול אל 

מפל טאָקקאֹו )עמ׳ 309( המרשים, 
המתנשא לגובה של 254 מ׳.

היום השישי: 
הפארק הלאומי ג׳אסֶּפר

שום טיול בהרי הרוקי של קנדה 
לא יהיה שלם ללא ביקור בפארק 

הלאומי ג׳אסֶּפר )עמ׳ 312-15(. 
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היום הרביעי: טרּורֹו, פֹור 
ּבֹוֶסז׳ּור ושארלוטאון, אי 

הנסיך אדוארד
סטו מהמסלול אל טרּורֹו )עמ׳ 

90(, וצפו בנחשולי הגאות 
השוטפים את נהר הסלמון. 

התרשמו מהנוף היפה של אגן 
מינאס מפֹור ּבֹוֶסז׳ּור )עמ׳ 90( 
המשוחזר להפליא, ולאחר מכן 

חצו את גשר הקונפדרציה אל אי 
הנסיך אדוארד )עמ׳ 86-89(. בקרו 
בבירת האי המקסימה שארלוטאון 

)עמ׳ 89(, ובמיוחד בּפרֹובינס 
האּוס )עמ׳ 89(, המקום שבו 

החלו “אבות הקונפדרציה״ את 
תהליך היצירה של קנדה המוכרת 

לנו היום, מתוך כלל מרכיביה.

היום החמישי: אי הנסיך 
אדוארד: קאֶבנדיש, 

הפארק הלאומי ּפרינס 
אדוארד איילנד והכפר 
ההיסטורי אֹורֶוול קֹורֶנר

גלו את הכבישים הצדדיים של 
אי הנסיך אדוארד, והתחילו 

בקאֶבנדיש )עמ׳ 88(, יעד חובה 
לשוחרי האסופית, הכולל את 

ביתה של לּוסי מֹוד מֹונטגֹוֶמרי 
בקאֶבנדיש )עמ׳ 89(. המשיכו 
אל החוף הצפוני של האי, ואל 

הפארק הלאומי ּפרינס אדוארד 
איילנד )עמ׳ 88(, המתהדר 

בחופים חוליים נפלאים. לקראת 
סוף היום, בקרו בכפר ההיסטורי 

אֹורֶוול קֹורֶנר )עמ׳ 89(, שחזור 
מדוקדק של חיי הכפר בקנדה 

של המאה התשע־עשרה.

 היום הראשון: 
הליפקס

בהליפקס )עמ׳ 93-95(, בירת 
נובה סקוטיה, פנו היישר אל 

האתר הלאומי ההיסטורי 
סיטאֶדל )עמ׳ 95( - מבצר 
המשקיף אל העיר והנמל. 

טיילו מכאן אל שפת המים, 
אל הרובע הנעים והמיוחד 
ביותר בהליפקס, ביתם של 

ּפרֹובינס האּוס )עמ׳ 95( 
האלגנטי ושל המוזיאון 
הימי )עמ׳ 94( המרתק.

היום השני: 
ֶּפגי׳ז קֹוב ולּוֶננֶּברג

אל תחמיצו את קו החוף המשונן 
מדרום־מערב להליפקס. 

המפרצים והמפרצונים סחופי־
הגלים מרשימים במיוחד בֶּפגי׳ז 

קֹוב )עמ׳ 93(, עם המגדלור 
הניצב בדד על סלעי השחם 

האפורים. בקרבת מקום, תוכלו 
ליהנות ממנעמיה של העיירה 

הקטנה לּוֶננֶּברג )עמ׳ 92(, 
המתהדרת במקבץ של בתים 

ויקטוריאניים יפים, הניצבים 
על חצי־אי צר והררי.

היום השלישי: 
מאהֹון ֵּביי, ַאנאּפֹוליס 
רויאל, וּולפוויל וגראן 

ּפֶרה
טיילו ברחובות של מאהֹון ֵּביי 

)עמ׳ 92-93(, עיירה קטנה 
ובה שלוש כנסיות עתיקות. 
המשיכו מכאן אל לבה של 

נובה סקוטיה, ואל ַאנאּפֹוליס 
רויאל )עמ׳ 91(, המתפארת 

בבתי־מידות ויקטוריאניים 
ובשני מבצרים עתיקים. זה 
הזמן ליהנות מקסמיה של 

וּולפוויל )עמ׳ 91(, ולהמשיך 
אל האתר ההיסטורי הלאומי 
גראן ּפֶרה )עמ׳ 91(, המנציח 

את המתיישבים האקאדים 
שגורשו מהאזור בידי הבריטים.

היום השישי: 
הפארק הלאומי פאנדי 

וסיינט ג׳ון
בואו להתפעל מעוצמתו של 

הטבע בפארק הלאומי פאנדי 
)עמ׳ 82(, אזור טבע פראי הנושק 

למפרץ פאנדי, וידוע בגאות אדירה 
במיוחד - צפו להפרשי גובה של 

15 מ׳ בין הגאות לשפל. טיילו על 
קו החוף, והמשיכו לביקור בעיר 

התוססת סיינט ג׳ון )עמ׳ 82(.

היום השביעי: 
פֶרדריקטֹון

הקדישו לפחות יום אחד 
לפֶרדריקטֹון )עמ׳ 83( היפה, 
בירת ניו ּבָרנזוויק. עם גולות 

הכותרת נמנים גלריה ּביֶברּברּוק 
לאמנות )עמ׳ 83(, ועוד שורה 

של מבנים צבאיים שבנו 
הבריטים במאה התשע־עשרה.

לורנס מסנט סיֶמאֹון לריבָיר-דּו-לּו 
)עמ׳ 147(, וטיילו במרכז העיירה 
היפה. סעו בכביש שנמתח בצדו 

הצפוני של חצי-האי גאסֶּפה )עמ׳ 
148-49(, כשמצד אחד הנהר, 

ומהצד האחר גבעות מיוערות. 
בקרו בגנים הפורחים של גראן 

ֶמטי )עמ׳ 148( ובכפר היפה 
סנט-ַאן-ֶדה מֹון )עמ׳ 149(.

היום החמישי: חצי-האי 
גאסֶּפה: החוף הדרומי

התחילו את היום בפארק הלאומי 
פֹוריֹון )עמ׳ 149(, בפינה שבצפון־

מזרח חצי־האי. המשיכו לכיוון 
דרום־מערב, בקרו בֶּפרֶסה 

)עמ׳ 149( והתוודעו אל החיים 
בעיירה קנדית קטנה. לאחר מכן 

המשיכו אל עמק מאטאֶּפדָיה 
)עמ׳ 148(, אזור כפרי הידוע 

בבוסתני הפירות שבו, ובחוות 
המייצרות סירופ מייפל.

היום השישי: 
איסֶטרן טאּונשיּפס

להיכרות עם קוויבק הכפרית 
במלוא הדרה, בקרו בבית־האחוזה 

סנט-קרּוָאה )עמ׳ 152(. בואו 
ליהנות מאורח החיים בעיירה קטנה 

בֶשרּברּוק )עמ׳ 152(, והמשיכו 
אל לאק ֶממּפֶרמאגֹוג )עמ׳ 152( 

הנופי, המוקף כפרים עתיקים 
וגבעות משתפלות. סיימו את היום 
בנהיגה בעמק ריֶשלֶייה )עמ׳ 152(, 

שהכרמים והבוסתנים שבו ילוו 
אתכם כל הדרך עד למונטריאול.

היום השביעי: 
מונטריאול

בחרו מבין מסלולי מונטריאול 
שבעמ׳ 12.

הנופים הפראיים של הפארק הלאומי פֹוריֹון במחוז קוויבק

 Fairmont Le Château Frontenac מלון
המרשים בקוויבק

הנמל בֶּפגי׳ז קֹוב, ליד הליפקס שבנובה 
סקוטיה

 ,Great George Street הרחוב ההיסטורי
בשארלוטאון שבאי הנסיך אדוארד

שבעה ימים במחוז 
קוויבק

•  הגעה ועזיבה טוסו אל נמל־
התעופה של מונטריאול 

וממנו.
•  תחבורה אוטובוסים של 

גרייהאונד נוסעים ליעדים רבים 
בבמחוז קוויבק, ויש קווים 

סדירים המקשרים בין 
מונטריאול לקוויבק, מרחק 

שלוש שעות נסיעה. מסילת 
רכבת צדדית נמתחת לאורך 

חלקים מחצי־האי גאסֶּפה, אך 
הקווים כאן אינם תכופים. טיול 

במכונית צמודה יעניק לכם 
גמישות רבה יותר.

שבעה ימים 
במחוזות הימיים

•  הגעה ועזיבה טוסו אל נמל־
התעופה של הליפקס וממנו.

•  תחבורה את המסלול 
שלפניכם ניתן להשלים 
במכונית צמודה בלבד.

היום הראשון: קוויבק
התחילו את המסלול בקוויבק 

)עמ׳ 132-41(, השוכנת במיקום 
נפלא לגדות נהר סיינט לורנס. 
טיילו בעיר העתיקה והקסומה: 
התחילו מָלה סיטאֶדל, ולאחר 

מכן טיילו ברחובות האבן 

הצרים. הקצו זמן גם לביקור 
במוזיאון הציוויליזציה )עמ׳ 

 Fairmont Le-137(, ולהצצה ב
Château Frontenac )עמ׳ 138(. 

היום השני: טיול יום 
מקוויבק: שיקּוטימי 

ולאק-סן-ז׳אן
הקדישו את היום לטיול נחמד 

מחוץ לעיר. סעו לשיקּוטימי )עמ׳ 
144(, עיירה מנומנמת לשפת נהר, 

והמשיכו משם אל לאק-סן-ז׳אן 
)עמ׳ 145(, אזור יפהפה ובו כפרים 
זעירים שנושקים לחופי האגם, בין 
יערות אשוחית וגבעות משתפלות.

היום השלישי: פארק ֶדה 
ָלה שּוט מֹונמֹוראנסי, 

סנט-ַאן-דּו-ּבֹוּפֶרה, ֵּבה-
סן-פול וטאדּוסאק

סעו מקוויבק לכיוון צפון־מזרח, 
לאורך הנהר סיינט לורנס. התחנה 

הראשונה היא פארק ֶדה ָלה 
שּוט מֹונמֹוראנסי )עמ׳ 143(, שבו 

צונח מפל אדיר ושוצף במקום 
המפגש בין נהר מֹונמֹוראנסי 

לבין נהר סיינט לורנס. הקדישו 
זמן גם לסנט-ַאן-דּו-ּבֹוּפֶרה )עמ׳ 

142-43(, התשובה של קוויבק 
ללּורד. בקרו בכנסייה, שנבנתה 

בשנות העשרים ומקושטת ברוב 
פאר. המשיכו הלאה, ועצרו 

לנוח בֵּבה-סן-פול )עמ׳ 143(, 
מעיירות החוף היפות ביותר, 

לפני שתמשיכו אל טאדּוסאק 
)עמ׳ 144(, משם יוצאים טיולי 

שיט לצפייה בלווייתנים.

היום הרביעי: חצי-האי 
גאסֶּפה: החוף הצפוני

שוטו במעבורת בנהר סיינט 

אם תרצו לראות עוד...

היום השמיני: 
האי ֵקייּפ ּבֶרטֹון

בואו ליהנות מהנופים המרהיבים 
של האי ֵקייּפ ּבֶרטֹון )עמ׳ 96-97(, 
ואל תחמיצו את הפארק הלאומי 

ֵקייּפ ּבֶרטֹון היילנדס )עמ׳ 98(. 
עצרו למנוחה קלה בֶשטיקאן 

)עמ׳ 96( היפה.
היום התשיעי: 

האי ֵקייּפ ּבֶרטֹון )המשך(
סעו על הכביש הראשי שעוקף 

את הפארק הלאומי ֵקייּפ 
ּבֶרטֹון היילנדס, עצרו בדרך וצאו 
להליכה באחד מהשבילים הרבים 
שבפארק. המשיכו הלאה לֶּבֶדק 

)עמ׳ 98(, המפורסמת בזכות 
קשריה לאלכסנדר גרהם ֶּבל.
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נדקס  | אי  420421  | נדקס   אי

 Ile du Corossol ִאיל דּו קֹורֹוסֹול
146

 Ile Sainte-Croix ִאיל סנט-קרּוָאה
68

 Ile-aux-Coudres ִאיל-אֹו-קּודֶרה
143

Iles-de-la- ִאיל-ֶדה-ָלה ָמדֶלן
147 Madeleine

מלונות 353  
מסעדות 369  

Ile-des- )ִאיל-ֶדה-מּולאן )ֶטרּבֹון
154 Moulins

ִאיל-נוטרדאם ראו נוטרדאם, ִאיל 
 Illecillewaet ִאיֶלסיֶלֶווט, קרחון

303
Ile- )ִאיל-סנט-ֶאֶלן )מונטריאול

 130 Sainte-Hélène
302 Invermere אינֶברמיר

351 Inverness אינֶברֶנס, מלונות
351 Ingonish אינגֹוניש, מלונות

אינדיאנים בעלי זכויות 32
)ה(אינדיאנים של המישורים 36, 

301
49 Innu אינּו, בני

37 ,32 ,25 Inuit אינּואיטים
אוכל 360  

אוסף האמנות ֶמקמייֶקל   
)טורונטו( 193
אינּוביק 340  

אמנות ותרבות 31–330  
ֵּבייֶקר ֵלייק 343  

גלריית האינּואיטים )ונקובר( 273  
גלריית טורונטו־דֹומיניֹון לאמנות   

אינואיטית )טורונטו( 12, 178
האי ֶּבפין 5–344  

הגלריה לאמנות של וויניֶּפג   
)וויניֶּפג( 241

הזוהר הצפוני, אֹורֹוָרה ּבֹוֶראליס   
341

מיתוסים 331  
נּונאבּוט 26, 32, 61  

נּונאוויק 161  
ֶנן 78  

פיסול 38, 39, 202  
29 Innuitian אינּואיטים, הרי

340 Inuvik אינּוביק
מלונות 359  

מסעדות 383  
 Inukpuk, Johnny אינּוקּפּוק, ג׳וני

178
אינטרנט אלחוטי 405
אינטרנט, גישה 405

 Okanagan אֹוָקָנגאן, פסטיבל היין
47

אוקראינים־קנדים 33
דֹופאן 248  

המוזיאון האוקראיני של קנדה   
)ָססקאטּון( 250

ֶווגֶרוויל 254  
אֹוראטּוָאר סן-ז׳ֹוֶזף )מונטריאול( 

 ,13 Oratoire Saint-Joseph
127

אֹורֶוול קֹורֶנר, הכפר ההיסטורי 
89 ,17 Orwell Corner

222 Orillia אֹורילָיה
אּורסּוליניות, הנזירות 139, 153

אזורי זמן 399
אחד־עשר הציירים 39

 Atwood, ֶאטוּוד, מרגרט
41 ,27 Margaret

325 Atlin אטלין, אגם
325 Atlin אטלין, הפארק המחוזי

)ה(אטלנטית, קנדה 101–62
בעלי־חיים 7–66  
האקאדים 9–68  

מפה 64-5  
ניו ּבָרנזוויק, נובה סקוטיה ואי   

הנסיך אדוארד 101–81
ניו ָפאּונדֶלנד ולברדור 79–70  

תחבורה 65  
 Prince Edward אי הנסיך אדוארד

88 ,87 ,17 Island
 Eagle )איגל ֶארי, גלריה )טֹופינֹו

292 Aerie
 Igloofest )איגלּוֶפסט )מונטריאול

47
207 Eganville איֶגנוויל

 Edith Cavell אידית קאֶבל, הר
315 ,312

איטלקים־קנדים 33
איי המפרץ הדרומי 291

 ,31 Caribou )אייל הצפון )קאריּבּו
161 ,79

איים ראו לפי שמות האיים
96 Ainslee ֵאיינסלי, אגם

 Icefield )ַאייספילד סנטר )ג׳אסֶּפר
314 Centre

 Icefields ַאייספילדס ּפארקֶוויי
306 ,304 ,262 Parkway

Ile Grand- ִאיל גראנד-ּבאסק
146 Basque

143 Ile d’Orléans ִאיל ד'אֹורליאן
מסעדות 369  

 Ile d’Anticosti ִאיל ד׳אנטיקֹוסטי
146–7

אוניברסיטת קולומביה הבריטית, 
המוזיאון לאנתרופולוגיה של 

)ונקובר( 13, 81–280
אוניות ראו סירות ואוניות

אונסק״ו, אתרים ברשימת מורשת 
העולם

האתר ההיסטורי הלאומי ֶרד ֵּביי   
78

ֶהד-סמאשט-ִאין-ּבאפאלו ג׳אמּפ   
)פֹורט מקלאּוד( 300

הפארק הלאומי גרֹוס מֹורן 76  
הפארק הלאומי וּוד ּבאפאלו   

254
הפארק הלאומי קלּוַאני 7–336  
הפארק המחוזי ָדיינֹוסֹור 234,   

253
לאנס אֹו ֶמדֹוז 77  

לּוֶננֶּברג 92  
מרבצי מאובנים ֶּברֶג׳ס ֵשייל 263,   

309
קוויבק 133  

שמורת הפארק הלאומי נאהאני   
341

אונסק״ו, שמורות ביוספריות
אזור החוף שארֶלבּוָאה 143  

מצר קלאקוויט 292  
321 Osoyoos אֹוסֹויּוס

מסעדות 382  
321 Osoyoos אֹוסֹויּוס, אגם

 Austin, James אוסטין, ג'יימס
186

160 Osisko אֹוסיסקֹו, אגם
315 Opal Hills אֹוּפאל הילס

209 Opeongo אֹוּפיאֹונגֹו, אגם
אופנה, חנויות 369, 7–386

אופרה 389, 91–390
אופרה, הלהקה הקנדית 

 Canadian Opera Company
178

 Opéra ה(אופרה של מונטריאול(
119 de Montréal

 Oak אֹוק האמֹוק, ביצת
246–7 Hammock Marsh

154 Oka אֹוָקה
אוקטוברפסט )קיצ׳ֶנר-וֹוֶטרלּו( 

47 Oktoberfest
אֹו׳קיף, בית החווה ההיסטורי 

321 Historic O’Keefe Ranch
61 ,37 Okalik, Paul אֹוָקליק, פול

321 Okanagan אֹוָקָנגאן, אגם
 ,318 Okanagan אֹוָקָנגאן, עמק

323 ,321

אינדקס
מספרי עמודים בכתב מודגש 

מתייחסים למופע העיקרי.

א
74 Avalon ַאבאלֹון, חצי־האי

אבוריג'ינים ראו )ה(עמים הילידיים 
הקנדיים

אבות הקונפדרציה 95
אביב בקנדה 44

אבידות 402
ָאֶבייֶלּבל ַלייט, פסטיבל קולנוע 
 Available Light Film )יּוקֹון(

47 Festival
41 Hébert, Anne ֶאֶּבר, ַאן

Hébert, Louis- ֶאֶּבר, לּואי-פיליפ
Philippe

בזיליקת נוטרדאם-ֶדה-מונריַאל   
116

הפרלמנט של קוויבק 39  
קתדרלת נוטרדאם )אוטאווה(   

200
255 Ajawaan ַאג'אוואן, אגם
ַאגאווה, טיול ברכבת בערוץ 

 Agawa Canyon Tour Train
229

 Aga )אגא חאן, מוזיאון )טורונטו
192 Khan Museum

27 Egoyan, Atom ֶאגֹויאן, אטֹום
)ה(אגמים הגדולים 28, 29–210

אגם אירי 213  
אגם יּורֹון 226  

אגם סּוּפיריֹור 229  
המוזיאון הימי של האגמים   

הגדולים )קינגסטון( 205
הנתיב הימי סיינט לורנס 9–108  

מלונות 6–355  
מסעדות 6–375  

מפה 211  
אגמים ראו לפי שמות האגמים

 Adams, Bryan אדאמס, בריאן
41 ,27

ָאדבֹוקייט הארבור, מסעדות 
365 Advocate Harbour

)ה(אדון לבית ֵלייָבה )אל גרקו( 123
325 Edziza ֶאדזיָזה, הר

237 Eddy, Nelson ֶאדי, נלסון
254 Edmonton ֶאדמֹונטֹון

מלונות 356  
מסעדות 376  

נמל התעופה 7–406  
פסטיבלים 45, 47  

83 Edmundston ֶאדַמנדסטֹון
מלונות 350  

אדר, יערות 7–106
אדריכלות, המרכז הקנדי 

 Centre Canadien )מונטריאול(
126 d’Architecture

 Eau Claire )אֹו קֶלר, שוק )קלגרי
296

247 ,228 Ojibway אֹוג׳יּבּוֶאה, בני
 O’Grady, אֹו׳גֵריידי, סֶטנדיש

40 Standish
39 Odjig, Daphne אֹודג׳יג, דפני

 O’Donnell, אֹו׳דֹונל, ג׳יימס
116 James

248 Audy אֹודי, אגם
 ,309–10 O’Hara אֹו׳האָרה, אגם

392
 ,15 ,10 Ottawa אוטאווה

194–203
אקלים 46  

היסטוריה 55  
מלונות 355  

מסעדות 5–374  
מפה 9–198  

מפת רחובות מאוירת 7–196  
נמל התעופה 7–406  

פסטיבלים 44, 46, 47  
תחבורה 412  

Outaouais אּוטאֶווה
מלונות 353  

מסעדות 378  
אוטובוס 17–416

אוטובוסים בינעירוניים 416
אוטומטיזם 39

אֹוטֹומֶפסט' הפסטיבל הפתוח 
 Autumnfest Outdoor Festival

46
 Hôtel )אֹוֶטל ֶדה ויל )מונטריאול

115 de Ville
 Hôtel de )אֹוֶטל ֶדה ויל )קוויבק

139 Ville
אּוטֶרמֹון )מונטריאול(, מסעדות 

367–8 Outremont
ַאּויּואיטּוק, הפארק הלאומי 

392 ,344 Auyuittuq
אוכל ומשקאות

הטעמים של קנדה 3–362  
משקאות 363  

סירופ מייפל 7–106  
קנדה הצרפתית 34  

ראו גם מסעדות  
ַאּולאביק, הפארק הלאומי 

343 Aulavik
 Alberni Inlet אֹולֶּברני, מפרצון

291
 Old Crow אֹולד קרֹואּו, אגן הנהר

25
343 Ulukhaktok אּולּוקאקטֹוק

359 Oliver אוליבר, מלונות
 Olmsted, אֹולמסֶטד, פרדריק לֹו

127 Frederick Law
)ה(אומות המאוחדות 59, 60
אומנויות 5–384, 386, 387

161 Ungava אּונגאָבה, מפרץ
 Ondaatje, אֹונדאֶצ׳ה, מייקל

41 ,27 Michael
162–229 Ontario אונטריו
אוטאווה ומזרח אונטריו   

194–209
האגמים הגדולים 29–210  

היסטוריה 54  
חברת מפרץ האדסון 7–166  

טורונטו 93–170  
מלונות 5–354  

מסעדות 5–374  
מפה 5–164  

קבוצת השבעה 9–168  
שבוע באונטריו 10, 15  

תחבורה 164  
 ,109 ,108 Ontario אונטריו, אגם

211
איי טורונטו 192  

ֶד׳ה ּביֶצ׳ז וסקארּבֹורֹו בלאפס   
)טורונטו( 192
המילטון 212  

טיולי שיט 175  
טֶרנט-ֶסֶברן וֹוֶטרֵוויי 206  

מפלי הֹורסשּו 218  
ניאגרה-אֹון-ֶדה-ֵלייק 212  

תעלת ֶווֶלנד 213  
אונטריו, מרכז המדע )טורונטו( 

193 Ontario
אוניברסיטאות

אוניברסיטת טורונטו 185  
אוניברסיטת מערב אונטריו 214  

אוניברסיטת מקגיל )מונטריאול(   
121



נדקס  | אי  422423  | נדקס   אי

 Fort פֹור ַאמֶהרסט-ּפֹור-ָלה-ז׳ֹויי  
88 Amherst-Port-la-Joye

91 Fort Anne פֹורט ָאן  
 Fort Battleford פֹורט ֶּבטלפֹורד  

256
פֹורט ג'ורג' )ניאגרה-אֹון-ֶדה-  

212 Fort George )ֵלייק
 Fort )פֹורט הנרי )קינגסטון  

204–5 Henry
 Fort Wellington פֹורט ֶוולינגטֹון  

204
251 Fort Walsh פֹורט וֹולש  

 Fort )פֹורט קלגרי )קלגרי  
298 ,14 ,11 Calgary

91 Port Royal ּפֹורט רויאל  
94 21 Pier )ּפיר 21 )הליפקס  
ּפרֹובינס האּוס )שארלוטאון(   

89 Province House
74 Castle Hill קאֶסל היל  

91 Kejimkujik ֶקג'ימקּוג'יק  
 Cave and Basin ֵקייב ֶאנד ֵּבייסין  

307 ,14
ֵקייּפ סּפיר ַלייטָהאּוס )סיינט   

 Cape Spear )ג'ונס, נ״פ
71 Lighthouse

78 Red Bay ֶרד ֵּביי  
רובע הבורסה )וויניֶּפג(   

242 Exchange District
תל הקבורה הקדום ֶמריָטיים   

 Maritime Archaic Burial
78 Mound

ב
76 Beothuk ֶּבאֹותּוק, שבט

ּבאָטה, המוזיאון לנעליים )טורנטו( 
186–7 ,12 Bata

186 Bata, Sonja ּבאָטה, סוניה
ּבאטֹוש, אתר לאומי היסטורי 

256 Batoche
34 Butler, Edith 'ּבאטֶלר, אדית

292 Bamfield ּבאמפילד
באסטיֹון סקֶוור )ויקטוריה( 

285 Bastion
באפאלו )ביזון( 30, 301

ֶהד-סמאשט-ִאין-ּבאפאלו ג'אמּפ   
)פֹורט מקלאּוד( 300

הפארק הלאומי ַריידינג מאּונֶטן   
248

שמורת הבאפאלו ֶמֶקנזי 341  
 Buffalo )ּבאפאלֹו )מדינת ניו יורק

213

 Athabasca ַאת'אָּבסקה, מפל
314 ,313

 Athabasca ַאת'אָּבסקה, עמק
315

 Athabasca ַאת'אָּבסקה, קרחון
314 ,306

49 Athapaskan ַאת'ּפאסקאנים
אתרים ארכיאולוגיים

 Colony ַאבאלֹון המושבה  
74 Avalon

האתר ההיסטורי הלאומי לאנס   
 L’Anse-aux-Meadows אֹו ֶמדֹוז

77 National Historic Site
וואנּוסֶקווין, פארק המורשת   

 Wanuskewin )ָססקאטּון(
250 Heritage Park

ֶּפטרֹוגליפס, הפארק המחוזי   
 Petroglyphs Provincial Park

206
אתרים היסטוריים לאומיים

 ,15 Bell Homestead אחוזת ֶּבל  
222

 Alexander אלכסנדר גרהם ֶּבל  
98 Graham Bell

256 Batoche ּבאטֹוש  
 Laurier )בית לֹוִריֶיה )אוטאווה  

200 House
 Motherwell בית מאֶד׳רֶוול  

248 Homestead
91 ,17 Grand Pré גראן ּפֶרה  

 The Forks )ֶדה פֹורקס )וויניֶּפג  
241

הכלא ההיסטורי ביּורֹון )גֹודריץ'(   
226 Huron Historic Gaol
 Halifax הליפקס סיטאֶדל  

95 ,17 ,11 Citadel
L’Anse-aux- לאנס אֹו ֶמדֹוז  

77 Meadows
 Medalta ֶמָדלָטה ּפֹוֶטריז  

251 Potteries
 Hopedale מיסיון הֹוּפֵדייל  

79 Mission
 Lower מצודת גארי התחתונה  

242 Fort Garry
223 Nancy Island נאנסי איילנד  
 Fur סחר בפרוות בתעלת לאשין  

131 Trade at Lachine
סיגָנל היל )סיינט ג'ונס, נ״פ(   

70 Signal Hill
ספינת המשוטה קלֹונָדייק   

334–5 SS Klondike )ווייטהֹורס(
סר ז׳ֹורז׳-ֶאטֶיין קארטֶייה   
Sir George- )מונטריאול(

117 Etienne Cartier

אקאדים 64, 9–68
גירוש 68, 91  

דגל 35  
היסטוריה 52, 53  

וילאז' איסטֹוריק אקאדֶיין )הכפר   
האקאדי ההיסטורי( 84

מוזיאון השעווה האקאדי   
)קאראֶקה( 85

עמק אנאּפוליס 91  
פסטיבל אקאדֶיין ֶדה קאראֶקה   

45
קרלטון סּור ֶמר 148  

ֶשטיקאן 99  
39 Aqghadluk אקגהאדלּוק

אקוואריומים
אקוואריום ריּפלי )טורונטו(   

 Ripley’s Aquarium of Canada
177 ,174

האקוואריום והמרכז הימי   
 Marine Centre and )שיּפאגאן(

85 Aquarium
האקוואריום של ונקובר   

279 Vancouver Aquarium
אקלים 44, 46, 47, 398

אקספו 1967 )מונטריאול( 130
ארבע־העונות, מרכז לאמנויות 

 Four Seasons )הבמה )טורונטו
178

ארגון מדינות אמריקה 60
262 Hoodoos ארובות הפיות

ארונית מושא התשוקה )סאבאר( 
 Casier pour objet du désir

120
 Arts )ָארטס קֹומֹונס )קלגרי

297 Commons
אריות ים 265

 Erickson, Arthur אריקסון, ארתור
280

 Earl ארל גריי, שביל מעבר־הרים
302 Grey

 Armstrong, ארמסטרונג, ג'נט
41 Jeanette

 Arseneault, ארֶסנֹול, אנג'ל
34 Angèle

ארקטיים, בעלי חיים 31
)ה(אשדים, טיילת )מפלי הניאגרה( 

218–19 White Water Walk
אשה עטויה יושבת )מּור( 182

 Ashevak, Tommy ָאֶשוואק, טומי
39

 Ashoona, ָאשּוָנה, קאקאק
39 Qaqaq
אשרה 9–398

 ,261 ,11 Emerald ֶאֶמראלד, אגם
393 ,308

)ה(אמריקניים, המפלים 
216 American Falls

אן מהחווה הירוקה )האסופית( 
 ,40 ,17 Anne of Green Gables

89 ,88 ,86
280 Anabaptists אנאבפטיסטים

254 Anahareo אנאָהֶראֹו
 ,68 Annapolis אנאּפוליס, עמק

91
 Annapolis ַאנאּפֹוליס רויאל

91 ,17 Royal
מסעדות 365  

 ,14 Angel Glacier אנֶג'ל, קרחון
315 ,312 ,294

)ה(אנגלו־צרפתיים, העימותים 
52–3

אנגלים־קנדים 32
אנגלית, שפה 25

 André, Brother אנדֶרה, הכומר
127

 Anderson, אנדרסון, פטריק
41 Patrick

אנה הקדושה 142
Antigonish ַאנטיגאניש

מלונות 350  
מסעדות 365  

ַאנטיגאניש, משחקי ַהייֶלנד 
 Antigonish Highland Games

45
אנטילוָקּפָרה 30

 Anishinabe אנישינאֶּבה, שבט
247

אסאמּבֶלה נסיֹונאל, בניין האסיפה 
 Assemblée )הלאומית )קוויבק

136 Nationale
אסונות טבע 403

ַאסיניּבֹוין, פארק )וויניֶּפג( 
242 Assiniboine

251 Assiniboine ַאסיניּבֹוין, שבט
אסיפת האומות הראשונות )איי. 

 Assembly of First )אפ. אן
37 ,26 Nations

98 Aspy אסּפי, עמק הנהר
אסקימואים ראו אינּואיטים
)ה(אפורות, הנזירות 240

 Appalachian ה(אפלצ'ים, הרי(
149 ,29 Mountains

322 Upper Arrow ָאֶּפר ֶארֹו, אגם
91 Acadia אקאדיה, אוניברסיטת

 Acadian אקאדיה, חצי־האי
85 Peninsula

ַאלגֹונקין, מרכז האמנות )הפארק 
 Algonquin )המחוזי ַאלגֹונקין

208 ,15 Art Centre
 ,49 Algonquin ַאלגֹונקין, שבט

51
54 Elgin ֶאלגין, הלורד

אליזבת השנייה, מלכת אנגליה 
275 ,26 Elizabeth II

40 Allison, Susan אליסון, סוזאן
אלכסנדר גרהם ֶּבל, אתר היסטורי 
 Alexander Graham Bell לאומי

98 National Historic Site
אלכסנדר גרהם ֶּבל, מוזיאון )ֶּבֶדק( 

 Alexander Graham Bell
97 Museum

אלכסנדרה ברידג' )גאטינֹו( 
158 Alexandra Bridge

אלן סאּפ, גלריה )ד'י ֶּבטלפֹורדס( 
256 Allen Sapp Gallery

337 Elsa ֶאלָסה
29 Ellesmere ֶאלסמיר, האי

 Alaska אלסקה, הכביש המהיר
340 ,266–7 ,59 Highway

אלף האיים 15, 204
 Elk ֶאלק איילנד, הפארק הלאומי

253 Island
 Elk ֶאלק פֹולז, הפארק המחוזי

293 Falls
 Alcan ַאלקאן, הכביש המהיר

336 Highway
203 Maman )אמא )ּבּורז'ּוָאה

אמאניטים )מכת הָאמיש( 
223 Ammanites

אמבולנס 403
283 Ambleside ֶאמֶּבלסייד

90 Amherst ַאמֶהרסט
415 Amtrak אמטראק

אמילי קאר האּוס )ויקטוריה( 
286 Emily Carr House

223 ,222 ,33 Amish ָאמיש
אמנויות, האקדמיה הקנדית 

המלכותית 38
אמנויות, המרכז הלאומי 

)אוטאווה( 201
אמנות 26-7, 9–38

אמנות ותרבות אינּואיטית   
330–31

קבוצת השבעה 9–168  
קניות 387  

אמנות בת־זמננו, האגודה 
 Contemporary Arts Society

39

 Ink )אינק ּפֹוטס )ערוץ ג'ונסטֹון
306 Pots

 East )איסט ֶאנד )סיינט ג׳ונס, נ״פ
73 End

 East Point איסט ּפֹוינט, מגדלור
87

איסֶטרן טאּונשיּפס )מחוז קוויבק( 
152 ,16 Eastern Townships

איסלנד החדשה, המוזיאון 
 New Iceland )למורשת )גימלי

247
 Gimli איסלנדית, הקהילה, גימלי

247
345 ,344 Iqaluit איָקלּואיט

מלונות 359  
מסעדות 383  
פסטיבלים 44  

ִאיָקלּוגאריּוּפ נּונאנָגה, הפארק 
הטריטוריאלי )ראנקין אינֶלט( 

343 Iqalugaarjuup Nunanga
אירווינג, המרכז הסביבתי 

85 Irving )ּבּוקטּוש(
36 Iroquois אירֹוקּוָאה, בני

היסטוריה 49, 51  
כפר לֹוסֹון של בני אירֹוקּוָאה   

)לונדון( 215
סירופ מייפל 107  

213 ,211 Erie אירי, אגם
הנתיב הימי סיינט לורנס 108,   

109
הפארק הלאומי ּפֹוינט ּפילי 214  

מפל הפרסה 218  
תעלת ֶווֶלנד 213  

 Old Fort אירי, המצודה העתיקה
213 Erie

אירים־קנדים 32
 El אל גרקו, האדון מבית ֵלייָבה

123 Greco
Alberta אלברטה

היסטוריה 55  
ראו גם מרכז קנדה, הרי הרוקי  

 Alberta אלברטה, ֶּבדֶלנדס
252 Badlands

ַאלגֹוָמה סנטרל, מסילת הרכבת 
 ,414 Algoma Central Railway

415
ַאלגֹונקין, המוזיאון לכריתת עצים 

)הפארק המחוזי ַאלגֹונקין( 
 Algonquin Logging Museum

208 ,15
ַאלגֹונקין, הפארק המחוזי 

 ,10 Algonquin Provincial Park
208–9 ,15
מלונות 354  



נדקס  | אי  424425  | נדקס   אי

223 Bethune ֶּבת'יּון, בית
 Bethune, Dr ֶּבת'יּון, ד"ר נורמן

222–3 Norman

ג
96 Gabarus גאּבארּו

גאווה, שבוע 44
גאות ושפל, מפרץ פאנדי 82, 90

ג׳אז, הפסטיבל הבינלאומי של 
 Festival מונטריאול

 International de Jazz de
45 Montréal

ג׳אז
פסטיבל הג׳אז הבינלאומי   

)ויקטוריה( 45
פסטיבל הג׳אז הבינלאומי   

במונטריאול 45
Gatineau 158–9 )גאטינֹו )האל

מפה 158  
מסעדות 71–370  

 Gatineau Park גאטינֹו פארק
158

 Giant’s Head ג׳אֶיינט ֶהד, הר
321 Mountain

291 Ganges גאנֶגס
ג׳אסט פֹור לאפס, פסטיבל 

 Just for )הקומדיה )מונטריאול
45 Laughs

13 Gastown )גאסָטאּון )ונקובר
מפת רחובות מאוירת 3–272  
גאסי ג׳ק, פסלו של )ונקובר( 

273 Gassy Jack
 ,16 ,10 Gaspé גאסֶּפה, חצי־האי

29
חיי־בר 66  

טיול בחצי־האי גאסֶּפה 9–148  
מלונות 352  

 Parc גאסֶּפזי, הפארק הלאומי
 ,16 National de la Gaspésie

148
314–15 Jasper ג׳אסֶּפר

פסטיבלים 47  
מסעדות 380-81  
ג׳אסֶּפר בינואר 47

 Jasper ג׳אסֶּפר, הפארק הלאומי
312–15 ,306 ,263 ,14

ג׳אסֶּפר טראמֵוויי, רכבת הכבלים 
314 ,312 ,14 ,11 Jasper

גארדיֶנר, הכביש המהיר )טורונטו( 
175 Gardiner

גארדיֶנר, מוזיאון )טורונטו( 
186 ,12 Gardiner

306 ,305 Bankhead ֶּבנקֶהד
343 Banks ֶּבנקס, האי

58 Best, Charles ֶּבסט, צ'רלס
344–5 Baffin ֶּבפין, האי

מפה 5–344  
בקצה היער )ג׳ונסטֹון( 168
בקתות הקומות מבולי־עץ 

 Log Skyscrapers )ווייטהֹורס(
334

ּבראֶדֶנל ריבר, הפארק המחוזי 
86 Brudenell River

58 Brown, Roy בראון, רֹוי
91 Brier ּבראֶיר, האי

365 Brackley ּבראקלי, מסעדות
 Brébeuf, Jean de ּבֶרֶּבף, ז'אן ֶדה

224 ,51
ֶּברֶג'ס ֵשייל, מרבצי מאובנים 

 ,308 ,263 ,14 Burgess Shale
309

ּבָרֶדרז, ֶדה 64, 90
98 ,96 Bras d’Or ּבָרה ד'אֹור, אגם

209 Brewer ּברּוֶאר, אגם
337 Broad Valley ּברֹוד ואלי
232 Broadway ברודוויי, גשר

 Burwash Landing ֶּברוֹוש ֶלנדינג
337

 Bruce Peninsula ּברּוס, חצי־האי
226 ,210

טיול במכונית 227  
ּברּוס ֶּפנינסּוָלה, הפארק הלאומי 

227 Bruce Peninsula
 Brock, ּברֹוק, הגנרל אייזק

52 General Isaac
 Broken Group ּברֹוֶקן גרּוּפ, איי

292 ,291
 ,23 Berton, Pierre ֶּברטֹון, פייר

41
בריאות 403

207 Barry’s Bay ֶּברי'ז ֵּביי
ברים 391

74 Burin ֶּברין, חצי־האי
222 Brant, Joseph ּבֶרנט, ג'וזף

222 Brantford ּבֶרנטפֹורד
 Bernini, Gian ֶּברניני, ג'אן לֹוֶרנצֹו

126 Lorenzo
322 Burns, Patrick ֶּברנס, פטריק
241 Burns, Robert ֶּברנס, רוברט

 Barkley ֶּברקלי ָסאּונד, מלונות
357 Sound

בתי חולים 403
בתי כלבו 385, 386, 387

בתי מרקחת 403

בית המדונה, מוזיאון חלוצים 
 Madonna House )קֹומֶּברמיר(

206
בית המחוז )הליפקס( 17, 95

בית המחוקקים, בניין )וויניֶּפג( 
241

בית העירייה הישן )טורונטו( 181
 Bell, ֶּבל, אלכסנדר גרהם
99 Alexander Graham

האתר ההיסטורי הלאומי -   
אחוזת ֶּבל 15, 222

האתר ההיסטורי הלאומי ע"ש   
אלכסנדר גרהם ֶּבל 98

מוזיאון אלכסנדר גרהם ֶּבל   
)ֶּבֶדק( 96

320 Blackcomb ּבלאֶקם, הר
98 Beulach Ban ֶּבלאש ּבאן, מפל

 Bloedel )ּבלֹוֶדל, חממת )ונקובר
278

ֶּבלוויּו, מכרה )מעבר־ההרים 
301 ,300 Bellevue )קרֹוזֶנסט

בלט 389, 91–390
)ה(בלט הקנדי הלאומי 178

ּבֵלייני, ַארצ'יּבֹולד סטנספילד ראו 
 Belaney, ה(ינשוף האפור(

Archibald Stansfield
286–7 Blair, John ּבלייר, ג'ון
59 Balfour בלפור, הצהרת
ּבֶלק קריק, כפר החלוצים 

 Black Creek Pioneer )טורונטו(
193 Village

 ,36 Blackfoot ּבֶלקפּוט, ילידים
236

ד'י ֶּבטלפֹורדס 256  
ֶהד-סמאשט-ִאין-ּבאפאלו ג'אמּפ   

)פֹורט מקלאּוד( 300
הפארק הלאומי ֶּבנף 304  

בנדיקטיים, נזירים 152
336 ,334 Bennett ֶּבֶנט, אגם

 Banting, Dr ֶּבנטינג, ד"ר פרדריק
58 Frederick

307 ,14 Banff ֶּבנף
מלונות 358  

מסעדות 380  
פסטיבלים 44, 47  

 ,11 Banff ֶּבנף, הפארק הלאומי
304–7 ,303 ,237 ,14

ֶּבנף, מוזיאון הפארק הלאומי )ֶּבנף( 
307 Banff

 Banff ֶּבנף, פסטיבל לאמנויות
44 Summer Arts Festival

בנקאות 404

 Big Muddy ּביג מאדי ֶּבדֶלנדס
250 Badlands
בידור 91–388

מונטריאול, טורונטו ּוונקובר   
390–91

מוסיקה 389, 91–390  
מטילים נכים 388  
מידע והזמנות 388  

קולנוע 388-9  
תיאטרון 388, 390, 391  

ראו גם פסטיבלים, ספורט  
 Biodome )ִּביֹודֹום )מונטריאול

128
 Biosphere )ִּביֹוסֶפר )מונטריאול

130
ביזון ראו באפאלו

ביטוח
נסיעות 402  

רכב 418  
 Bay St. ֵּביי סיינט לורנס

98 Lawrence
Bay Fortune ֵּביי פֹורֵצ'ן

מלונות 350  
מסעדות 365  

 By, Colonel John ָּביי, קולונל ג'ון
199

 ByWard )ָּבייוֹורד, שוק )אוטאווה
200

ָּבייטאון, מוזיאון )אוטאווה( 
198–9 Bytown

206 Lake of Bays ֵּבייס, ֵלייק אֹוף
בייסבול 42, 43

375 Bayfield ֵּבייפילד, מסעדות
343 Baker Lake ֵּבייֶקר ֵלייק

 Beamsville ּבימסוויל, מסעדות
375

ּבי.סי, היכל התהילה של הספורט 
והמוזיאון )ונקובר( 275

 BC )ּבי.סי ּפֵלייס, איצטדיון )ונקובר
275 Place

ביצוריה של קוויבק )קוויבק( 
136 Fortifications de Québec
 The Beaches )ּביֶצ'ז, ֶדה )טורונטו

192
 Parc National ּביק, פארק לאומי

147 du Bic
ּביקֹון היל פארק )ויקטוריה( 

286–7 Beacon Hill
בירה 363

41 Birney, Earle ּבירני, ארל
58 Bishop, Billy ּבישֹוּפ, ּבילי

223 ,15 Beausoleil ּבֹוסֹוֵליי, האי
320 Boston Bar בוסטון ָּבר
 Boffrand, ּבֹופראן, ֶג'רמיין

117 Germain
 Butchart, Jennie ּבּוצ'ארט, ג'ני

290
 Butchart )ּבּוצ'ארט, גני )ונקובר

290
85 Bouctouche ּבּוקטּוש

מלונות 350  
 Borduas, ּבֹורדּוָאה, פול-אמיל

122 ,39 Paul-Emile
58 Borden, Robert ּבֹורֶדן, רוברט

ּבֹורֹון ֵלייק, הפארק המחוזי 
324 Bowron Lake

 Bourget, ּבּורֶז'ה, ההגמון איניָאס
126 Bishop Ignace

 Bourgeau, Victor ּבּורז'ֹו, ויקטור
116

 Bourgeois, ּבּורז'ּוָאה, לואיז
120 Louise
אמא 203  

 Bourgeoys, ּבּורז'ּוָאה, סן מרֶגריט
131 St Marguerite
ּבֹוריאלי, יער 24, 30
בורים, מלחמות 58

 Village ּבּורלאמאק, כפר הּכֹורים
160 Minier de Bourlamaque

)ה(בורסה, רובע )וויניֶּפג( 
242 Exchange district
39 Bush, Jack ּבּוש, ג'ק

בזיליקת נוטרדאם-ֶדה-מונריַאל 
Basilique Notre-Dame-de-
116–17 ,110 ,12 Montréal
מפת רחובות מאוירת 114  

בזיליקה־קתדרלה נוטרדאם-ֶדה-
 Basilique-Cathédrale ֶקֶּבק

138 Notre-Dame-de-Québec
מפת רחובות מאוירת 134  

בטיחות 402
דובים 304, 403  
טיולים ברגל 393  
נהיגה בחורף 419  

78 Battle Harbour ֶּבטל הארּבֹור
256 ,33 Battleford ֶּבטלפֹורד

 Bjarni ּביארני ֶהריֹולפסֹון
49 Herjolfsson

41 Bieber, Justin ּביֶּבר, ג׳סטין
ּביֶברּברּוק, גלריה לאמנות 

 ,17 Beaverbrook )פֶרדריקטֹון(
83

76 Barachois ּבאראשּוָאה, מפל
324 Barker, Billy ּבארֶקר, ּבילי

ּבארֶקרוויל, העיירה העתיקה 
324 Barkerville

מלונות 358  
 Bathurst Inlet ּבאֶת'רסט אינֶלט

25
 Begbie, ֶּבגּבי, מת'יו ֵּביילי
286 Matthew Baillie
בד-אנד-ברקפסט 349
252 Badlands ֶּבדֶלנדס
98 ,17 Baddeck ֶּבֶדק

מסעדות 365  
 Bas St. ָּבה סן לוראן, מסעדות

369 Laurent
)ה(בהלה לזהב

דֹוסֹון סיטי 340  
הבהלה לזהב בקלֹונָדייק 55,   

334 ,236 ,58 ,56–7
ואל ד׳אֹור 160  

סטּוַארט קרֹוסינג 337  
קארקרֹוס 336  

קֶווסֶנל 324  
שביל הבהלה לזהב 324  

 ,16 Baie-Saint-Paul ֵּבה-סן-פול
143

מלונות 352  
מסעדות 369  

146 Baie-Comeau ֵּבה-קֹומֹו
מסעדות 369  

306 Bow ּבֹו, כביש העמק
306 Bow ּבֹו, פסגת

 Bowen, Rev. ּבֹוֶאן, הכומר אר.ג'יי
334 .R.J

90 Beaubassin ּבֹוּבאסאן
302 Bugaboos ּבּוגאּבּוס

בוטאניים, גנים )קלגרי( 298
 Botanical Beach 'בוטניקל ּביץ

290
204 Boldt ּבֹולט, טירת

74 Baltimore בולטימור, לורד
 Bonavista ּבֹונאוויסטה, חצי־האי

75
מסעדות 364  

 Bondar, ּבֹונדאר, רוברטה
229 Roberta

בונים 24, 66, 7–166
57 ,56 Bonanza בוננזה, נחל

207 Bonnechere ּבֹונֶשר, מערות
 Bonnechere ּבֹונֶשר, מערות

207 Caves
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דיג החובבים בקנדה 31  
המוזיאון האטלנטי לדיג   

)לּוֶננֶּברג( 92
המוזיאון לחיי הדייג )ֶג׳דֹור( 93  
הפארק המחוזי ַאלגֹונקין 209  

מארי ּפרמיֶסז )סיינט ג׳ונס, נ״פ(   
72

מוזיאון מארגארי לדיג הסלמון   
)נֹורת׳ איסט מארגארי( 99
עמק הנהר מארגארי 99  

ֶקמֶּבל ריֶבר 3–292  
91 Digby דיגּבי
מלונות 350  

מסעדות 365  
207 Dionne דיֹון, חמישיית

דיֹון, מוזיאון חמישיית )נֹורת׳ ֵּביי( 
207 Dionne

 ,41 ,27 Dion, Celine דיון, סלין
389

דיוקן אשה צעירה )רמברנדט( 122
דיזל 419

 Davies, דייוויס, רוברטסון
41 Robertson

 Davies, Thomas דייוויס, תֹומס
38

 Deighton, דייטֹון, ‘גאסי׳ ג׳ק
272 “Gassy” Jack

פסל 273  
298 Deane )ִדין, בית )קלגרי

 Deane, ִדין, קפטן ריצ׳ארד ֶּברטֹון
298 Captain Richard Burton

דינוזאורים, נתיב )הפארק המחוזי 
253 Dinosaur Trail )ָדיינֹוסֹור

דינוזאורים
ָדיינֹוסֹור, הפארק המחוזי 234,   

253
הדינוזאורים וקנדה   

הפרהיסטורית 5–234
מוזיאון רויאל ָטייֶרל 252  
דיסטיֶלרי, רובע )טורונטו( 
191 Distillery District

293 Discovery דיסקאֶברי, מעבר
דיסקאֶברי, נמל )נֹוָטוואסאָגה ֵּביי( 

223 Discovery Harbour
 Dickey, .דיקי, סנטור ר. ּב

90 .Senator R.B
77 Deer Lake דיר ֵלייק

דירות לשהייה עצמאית 349
32 Delaware ֶדלאֶוור, בני

דלק 419
דלק, תחנות 419
דמי כניסה 399

 De Gaulle, דה-גול, שארל
35 Charles

דואר 405
דואר אלקטרוני 405

דואר, הסניף הראשון )טורונטו( 
179

דּוארט, הכומר אדוארד הארטלי 
 Dewart, Rev. Edward Hartley

40
)ה(דוגיות, סדנת־מוזיאון )ֶשלֶּברן( 

92 Dory
דוב קוטב 31, 257

דובים
בטיחות 304, 403  

גריזלי 31  
דוב הקוטב 31, 257  

לבן־שחור 264  
)ה(דוברה הישנה )מפלי הניאגרה( 

219 Old Scow
301 Dewdney Trail דּודני טֵרייל

 Doherty, דֹוהרטי, קתרין
206 Catherine

דּוכֹוּבּור, מרכז התגליות 
322 Doukhobor )קאֶסלגאר(

דּוכֹוּבּורים 322
145 Dolbeau דֹולּבֹו

דולפינים 67
 Dumont, Gabriel דּומֹון, גבריאל

256
 Dominion ה(דֹומיניֹון של קנדה(

55 ,54 ,23 of Canada
דֹוֵמן ז׳ֹולי-ֶדה-לֹוּבינֶייר )סנט-

Domaine Joly-De- )קרּוָאה
152 Lotbinière

323 Dawson Falls דֹוסֹון, מפל
 ,57 Dawson City דֹוסֹון סיטי

340 ,334
מלונות 359  

מסעדות 382  
פסטיבלים 45  

248 Dauphin דֹופאן
153 Dorwin דֹורווין, מפל

 ,77 Dorset people דֹורֶסט, בני
344

די ארצ'ס, טיול בחצי־האי הצפוני 
77 The Arches

דיאמֹונד טּות׳ ֶגרטי, בית ההימורים 
 Diamond Tooth )דֹוסֹון סיטי(

340 Gertie’s
דיג 395

אגם לאֶברז׳ 335  
אינּואיטים 331  

302 Grey, Earl גֵריי, ארל
222–3 Gravenhurst גֵרייֶבנֶהרסט

גרייהאּונד, חברת האוטובוסים 
 Greyhound Canada הקנדית

417 ,416
303 Great Glacier גֵרייט גֵלייֶשר

 Great Slave גֵרייט סֵלייב, אגם
342 ,341

גרין ֵגייּבלס ָהאּוס )אי הנסיך 
 Green Gables House )אדוארד

86
גרין ֵגייּבלס )אי הנסיך אדוארד( 

88 Green Gables
גרמנים־קנדים 33

178 Gretzky, Wayne גֶרצקי, ויין
גשרים

אלכסנדרה ברידג' )גאטינֹו(   
158 Alexandra Bridge

גשר השלום )אגם אירי( 213  
הגשר התלוי ָקּפילאנֹו )ונקובר(   

283 Capilano
קֹונֶפֶדֵרייֶשן ברידג' )אי הנסיך   

 Confederation )אדוארד
86 Bridge

ד
 Douglas, James דאגלאס, ג׳יימס

284
83 Dali, Salvador דאלי, סלבדור

283 Dundarave דאנֶדרייב
דאנֶדרן קאסל )המילטון( 
212 Dundurn Castle

 Dunsmuir, דאנסמּור, רוברט
287 Robert

290 Duncan דאנֶקן
מסעדות 377  

257 Duck Lake דאק ֵלייק
76 Durrell דאֶרל

דביבונים 66
180 Degas, Edgar דגא, אדגר

דגלים 35
 The )ֶדה ּבאֶטרי )סיינט ג'ונס, נ"פ

72 Battery
ֶדה ֵּביי סנטר, מרכז קניות )ונקובר( 

286 The Bay Centre
 ,312 Whistlers, The ֶדה וויסֶלרס

314–15
257 The Pas ֶדה ָּפה

 The Forks )ֶדה פֹורקס )וויניֶּפג
241

 DeGarthe, ֶדה-גארת, וויליאם, ִאי
93 .William E

גני־חיות
גן־החיות של טורונטו 192  

גן־החיות של פארק ַאסיניּבֹוין   
)וויניֶּפג( 242

גן־החיות של קלגרי 298  
גנים ראו פארקים וגנים

.Jackson, A.Y .ג׳קסון, א.י
הגלריה לאמנות )קאמלּוּפס(   

323
עץ המייפל 168  

קבוצת השבעה 38, 169  
 Grouse Mountain גָראּוס מאּונֶטן

282
גראן ֶמטי )חצי־האי גאסֶּפה( 

148 ,16 Grand Métis
גראן ּפֶרה, אתר היסטורי לאומי 

91 ,17 Grand Pré
)ה(גראן פרי של קנדה 

 Grand Prix du )מונטריאול(
44 Canada

גראנד ּביץ׳, הפארק המחוזי 
247 ,246 Grand Beach

67 Grand Banks גראנד ֶּבנקס
גראנד טראנק פאסיפיק, מסילת 
 Grand Trunk Pacific הרכבת

314 ,298
 Grand גראנד טראקאדי, מלונות

350–51 Tracadie
 Grand Manan גראנד מאנאן, האי

82–3
83 Grand Falls גראנד פֹולז

Grand Falls- גראנד פולז-ווינדזֹור
76 Windsor
מלונות 350  

מסעדות 364  
316 Grande Prairie גראנד ּפֶררי
 Granville )גראנוויל, האי )ונקובר

278
גראנש, פייר, קֹום ִסי ֶלה טאן ... ֶדה 

 Granche, Pierre ָלה רּו, מיצב
121

 Grass גראס ריֶבר, הפארק המחוזי
257 River

גראסֶלנדס, הפארק הלאומי 
250 Grasslands

325 Graham גרהם, האי
 Graham, Rodney גרהם, רודני

27
 Gros גרֹוס מֹורן, הפארק הלאומי

77 ,76 Morne
 ,182 Gehry, Frank ֶגרי, פרנק

183
גריזלי, דוב 31

גיאולוגיה 9–28
היווצרותם של הרי הרוקי 263  

מוזיאון פאנדי לגיאולוגיה   
)ּפארסּבֹורֹו( 90

גיֶגה, ז׳ֹוֶזף ֶאאּוֶג׳ן, ההגמון של 
 Guiges, Joseph אוטאווה

200 Eugene
גיטקסאן, האומות הראשונות 

324 Gitxsan
ֵגייטֶוויי לברדור, מרכז המבקרים 

 Gateway )לברדור סיטי(
79 Labrador

161 James ג׳יימס, מפרץ
גיל הזהב, מטיילים 399, 401

247 Gimli גימלי
)ה(גירוש הגדול 9–68, 91
325 Gladys גלאדיס, אגם

395 Windsurfing גלישת־רוח
 Glenbow )גֶלנּבֹו, מוזיאון )קלגרי

297 ,14
99 ,96 Glenora גֶלנֹורה, מזקקת

)ה(גלריה הלאומית של קנדה 
)אוטאווה( 15, 38, 3–202
מפת רחובות מאוירת 197  

)ה(גלריה לאמנות של אונטריו 
 Art Gallery of )טורונטו(
182–3 ,27 ,12 Ontario

מפת רחובות מאוירת 180  
)ה(גלריה לאמנות של ונקובר 

271 Vancouver Art Gallery
)ה(גלריה לאמנות של וויניֶּפג 

241 Winnipeg )וויניֶפג(
)ה(גלריה לאמנות של ויקטוריה 
 Art Gallery of Greater רבתי

287 Victoria
גלריות ראו מוזיאונים וגלריות
 Art גלריית ווינדזור לאמנות
214 Gallery of Windsor

)ה(גן הבוטאני המלכותי )המילטון( 
212

)ה(גן הבוטאני ואן דּוֶסן )ונקובר( 
279 VanDusen

)ה(גן הבוטאני וחממת הפרפרים 
של רשות הפארקים של ניאגרה 

219
)ה(גן הבוטאני של מונטריאול 

 Jardin Botanique de
130 Montréal

)ה(גן הבוטאני של ניו ּבָרנזוויק 
)ֶאדַמנדסטֹון( 83
76 Gander ֶגנֶדר

גניבות 402

 ,60 Garneau, Marc גארנֹו, מרק
61

גדול־קרניים, כבש 31
 Joe ג׳ֹו ּבאט׳ס ָארם, מסעדות

364 ,Batt’s Arm
 Guèvremont, גּוֶאוֶרמֹון, ז׳רמן

27 Germaine
גּוַאיי האנאס, הפארק הלאומי 

325 ,260 Gwaii Haanas
226 Goderich גֹודריץ׳

מלונות 355  
מסעדות 375  

216 Goat Island גֹוט איילנד
41 ,27 Gould, Glenn גּולד, גלן

Golden גֹולֶדן
מלונות 358  

מסעדות 380  
גולף 43

גולף, אליפות קנדה הפתוחה 
 Canadian Pacific לנשים

43 Women’s Open
גולף, האליפות הפתוחה של קנדה 

43 RBC Canadian Open
187 John, Elton ג׳ון, אלטון

 Johnson, Michael ג׳ונסֹון, מייקל
187

 Johnson, Pauline ג׳ונסֹון, ּפֹולין
222 ,41

293 Johnstone ג׳ונסטֹון, מצר
 ,14 Johnston ג׳ונסטֹון, ערוץ

306 ,305
 Johnston, Frank ג׳ונסטֹון, פרנק

169
בקצה היער 168  

79 Goose גּוס, מפרץ
228 Gore Bay גֹור ֵּביי

ג׳ורג׳ הרביעי, מלך אנגליה 
185 George IV

ג׳ורג׳ השלישי, מלך אנגליה 
139 George III

ג׳ֹורגטאון
מלונות 350  

מסעדות 366  
 ,226 Georgian Bay ג׳ורג׳יאן ֵּביי

228 ,227
ג׳ורג׳יאן ֵּביי איילנדז, הפארק 

 Georgian Bay Islands הלאומי
223 ,15 ,10

320 Georgia ג׳ורג׳יה, מצר
355 Jordan ג׳ֹורדן, מלונות

ג׳י־8, ארגון המדינות המתועשות 
60 ,26 G8
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 Williamson, וויליאמסון, קרטיס
38 Curtis

39 Wieland, Joyce ווילנד, ג׳ויס
207 Wilno ווילנֹו

121 Wills, Frank ווילס, פרנק
 Wilkinson, Anne ווילקינסון, אן

41
ווינדזור )האגמים הגדולים( 

226 ,214 Windsor
מלונות 356  

מסעדות 376  
 Windsor )ווינדזור )נובה סקוטיה

90
 Winterlude )ווינֶטרלּוד )אוטאווה

47
240–43 Winnipeg וויניֶּפג

מלונות 357  
מסעדות 377  
מפה 41–240  

נמל התעופה 7–406  
פסטיבלים 44, 45, 47  

תחבורה 13–412  
246–7 Winnipeg וויניֶּפג, אגם

320 Whistler וויסֶלר
מלונות 359  

מסעדות 382  
 Whistler וויסֶלר ּבלאֶקם

320 Blackcomb
וויקֶוומיקֹונג, פסטיבל התרבות 

 Wikwemikong )האי מאניטּוֶלן(
45

292 Vickers, Roy וויֶקרס, רוי
ווירלּפּול, קרונית )מפלי הניאגרה( 

219 Whirlpool Aerocar
 Wolseley, General וּולזלי, גנרל

55
213 Welland ֶווֶלנד

תעלת 108, 109, 13–212  
 Wells ֶוולס גֵריי, הפארק המחוזי

323 Gray
 Wolfe, General וּולף, גנרל ג׳יימס

53 James
הקרב במישורי אברהם 52, 136  

91 ,17 Wolfville וּולפוויל
מסעדות 367  

 Walsh, .וֹולש, פקד ג׳יימס מ
236 .James M

ֶווסט ֶאדמֹונטֹון, מרכז הקניות 
 West Edmonton )ֶאדמֹונטֹון(

254
 West Point ֶווסט ּפֹוינט, מלונות

351

 .VanDusen, W.J .ואן דּוֶסן, ו.ג׳
279

 Van Horne, ואן הֹורן, וויליאם
307 ,247 William

 Vanier Park )ואנֶייר פארק )ונקובר
390 ,278 ,13

 Wapizagonke, ואּפיזאגֹונק, לאק
153 Lac

 Varley, Frederick וארלי, פרדריק
169

וואנּוסֶקווין, פארק המורשת 
250 Wanuskewin )ָססקאטּון(
 Wasaga Beach וואסאָגה ּביץ׳

223
248 Wasagaming וואסאָגמינג

255 Waskesiu וואסֶקסיּו
255 Waskesiu וואסֶקסיּו, אגם

254 Vegreville ֶווגֶרוויל
וּוד ּבאפאלו, הפארק הלאומי 

254 Wood Buffalo
37 Wood Cree וּוד קרי, שבט

38 Watson, Homer ווטסון, הֹוֶמר
267 Watson Lake ווטסון ֵלייק

 Water )ֹווֶטר סטריט )ונקובר
273 Street

וֹוֶטרטֹון ֵלייקס, הפארק הלאומי 
300 ,263 Waterton Lakes

מלונות 358  
מסעדות 377  

וֹוֶטרפראנט, ֶדה )סיינט ג׳ונס, נ״פ( 
72 The Waterfront

 Waterfront )וֹוֶטרפראנט )ונקובר
13

מפת רחובות מאוירת 3–272  
וֹוֶטרפראנט, תחנה )ונקובר( 

272 ,13 Waterfront
 Ouiatchouan וּויאטצ׳ּואן, מפל

145
 White Pass ווייט ּפאס ויּוקֹון, נתיב

336 & Yukon
98 White Point ווייט ּפֹוינט

307 Whitehorn ווייטהֹורן, הר
 ,266 Whitehorse ווייטהֹורס

334–5
מלונות 359  

מסעדות 383  
מפה 335  

פסטיבלים 47  
 Wild Horse וויילד הֹורס קריק

301 Creek
 Wildcat )וויילדקט קפה )ֶילֹוַנייף

342–3 Café

פסטיבלים 45  
תחבורה 413  

 Halifax הליפקס, הגן הציבורי
94–5

הליפקס, הפסטיבל הבינלאומי 
 Halifax לאמני רחוב

 International Busker Festival
45

הליפקס סיטאֶדל, האתר הלאומי 
 ,11 Halifax Citadel ההיסטורי

95 ,17
המחאות נוסעים 384, 404

אובדן 402  
212 Hamilton המילטון

מלונות 355  
מסעדות 375  

 Hamilton, המילטון, אלפרד
251 Alfred

ֶהמֶקן, ד״ר ג׳ון סבסטיאן 
 Helmcken, Dr. John

286 Sebastian
ֶהמֶקן האּוס )ויקטוריה( 

286 Helmcken House
המרה, טבלת 401

הנחות
אוטובוסים 416  
גיל הזהב 399  

טיסות־פנים 408  
סטודנטים 400  

 Henson, ֶהנסֹון, הכומר ג׳ֹוזאָיה
215 Rev. Josiah

הנפשה, הפסטיבל הבינלאומי 
)אוטאווה( 46

 Henry הנרי השביעי, מלך אנגליה
72 ,50 VII

העברת כספים בינלאומית 404
Happy Valley- ֶהּפי ואלי-גּוס ֵּביי

79 Goose Bay
ֶהקָלה/גָריינדסטֹון, הפארק המחוזי 

247 Hecla/Grindstone
ֶהריֶטג׳ פארק, הכפר ההיסטורי 
299 Heritage Park )קלגרי(

הרים ראו לפי שמות ההרים

ו
318 Vaseux ואזּו, אגם

160 Val d’Or ואל ד׳אֹור
155 Val Morin ואל מֹוראן

 Valley ואלי דמֹונסטריישן, יער
290 Demonstration

 Van Gogh, ואן גוך, וינסנט
182 Vincent

78–9 Hopedale הֹוּפֵדייל
הֹוּפֵדייל, האתר ההיסטורי הלאומי 
 Hopedale Mission של מיסיון

79
הוקי, היכל התהילה )טורונטו( 

178
הוקי, הליגה הלאומית 43

הוקי קרח 42, 43
היכל התהילה )טורונטו( 178  

77 Hawke’s Bay הֹוקס ֵּביי
320 Horstman הֹורסטֶמן, קרחון

 ,164 Horseshoe הֹורסשּו, מפלים
220–21 ,218 ,217 ,216

235 Horseshoe הֹורסשּו, ערוץ
הזמנות, מלונות 348

החזרת מוצרים, מדיניות 384
78 Hay, Gilbert ֵהיי, גילֶּברט
324 Hay, Charles ֵהיי, צ׳רלס

341 Hay River ֵהיי ריֶבר
מלונות 359  

מסעדות 383  
Haida ַהייָדה, בני
ַהייָדה גּוַאיי 325  

המוזיאון לאנתרופולוגיה של   
אוניברסיטת קולומביה הבריטית 

)ונקובר( 280
 ,24 Haida Gwaii ַהייָדה גּוַאיי

325 ,260
 Haines Junction ֵהיינז ג׳אנקֶשן

336
מלונות 359  

הייסטינגס, הטחנה הישנה 
 Old Hastings Mill )ונקובר(

279 Store
251 Healy, John הילי, ג׳ון

היסטוריה 61–48
היסטוריה, המוזיאון הקנדי 

 Canadian Museum of )גאטינֹו(
159 History

היסטוריים, מבנים )הליפקס( 94
 Hiscock, Emma היסקֹוק, ֶאָמה

75
 Hell’s )ֶהלז ֵגייט )שער הגיהנום

320 Gate
הליכה 3–392

הליכה, ציוד 393
94–5 ,17 ,11 Halifax הליפקס

אקלים 46  
מלונות 351  

מסעדות 366  
מפה 95  

נמל התעופה 7–406  

האלסיֹון, המעיינות החמים 
322 Halcyon

 Hamel, האֶמל, תיאֹופיל
38 Théophile

 Hanging האנגינג הארט לייקס
255 Heart Lakes

 Hunt House )האנט האּוס )קלגרי
298

 Hunt, Chief האנט, צ׳יף טוני
39 Tony

 Honey Harbour האני הארּבֹור
223 ,15

האנלאנ׳ז ּפֹוינט, נקודת תצפית 
 ,12 Hanlan’s Point )טורונטו(

192
82 Hatch, Harris האץ׳, האריס

הארּבֹור סנטר )טורונטו( 
175 Harbourfront Centre

הארּבֹור סנטר, מגדל התצפית 
 ,13 Harbour Centre )ונקובר(

272
הארּבֹורפראנט )הליפקס( 

94 Harbourfront
הארּבֹורפראנט )טורונטו( 

12 Harbourfront
מפת רחובות מאוירת 5–174  

38 Harris, Lawren האריס, לורן
אוסף האמנות ֶמקמייֶקל   

)טורונטו( 193
מעל אגם סּוּפיריֹור 168  

קבוצת השבעה 169  
 Harrison האריסון הֹוט סּפרינגס

Hot Springs
מלונות 9–358  
מלונות 381  

 Harper, Stephen הארֶּפר, סטיבן
61

הגירה 58, 60, 401
אשרה 398-9  
טורונטו 184  

ּפיר 21 )הליפקס( 94  
הגירה, הנציגות הקנדית 

 Canadian High Commission
401

ֶהד-סמאשט-ִאין-ּבאפאלו ג׳אמּפ 
Head- )פֹורט מקלאּוד(

 Smashed-In-Buffalo Jump
300

308 Hoodoo Creek הּודּו קריק
 Honda )הונדה אינדי )טורונטו

44 Indy
320 Hope הֹוּפ
מלונות 359  

ֶדמסֶטר, הכביש המהיר 
340 Dempster

 Dene ֶדֶנה האומות הראשונות
342 ,341 First Nations

דניאל ג'ונסֹון, סכר הידרואלקטרי 
146 Daniel-Johnson

 Descaliers, ֶדסקאלֶייה, פייר
50 Pierre

ד״ר אליזבת ֶלפֹור, מוזיאון 
 Dr. Elizabeth LeFort )ֶשטיקאן(

99
ד״ר סּון יאטֶסן, הגן הסיני הקלאסי 
 Dr. Sun Yat-Sen )ע״ש )ונקובר

274 ,13
253 Drumheller דראמֶהֶלר

מלונות 356  
54 Durham דרהאם, לורד

דרכון 398
אובדן 402  

טיסות פנים 409  
דת

צרפתים־קנדים 35  
ראו גם קתדרלות; כנסיות  

ה
Havre- האבר-אֹוֶּבר, ל׳יל דּו

147 -Aubert, L’Ile-du
Havre- האבר-סן-פייר, מסעדות

369 Saint-Pierre
 Hudson, Henry האדסון, הנרי

51 ,50
 Hudson’s האדסון, חברת מפרץ

166–7 ,51 Bay Company
ֶאדמֹונטֹון 254  
ויקטוריה 284  
ֶילֹוַנייף 342  

פֹורט ויקטוריה 285  
פֹורט ּפרֹוביֶדנס 341  

פֹורט ק׳ַאֶּפל 248  
צ׳רצ׳יל 257  

רּוֶפרט׳ס ֶלנד 5–54  
האל ראו גאטינֹו

האליֶּברטֹון, בית, המוזיאון המחוזי 
90 Haliburton )ווינדזור(

האליֶּברטֹון, השופט תומס צ׳נדלר 
 Haliburton, Thomas

90 ,40 Chandler
 Haliburton האליֶּברטֹון, רמות

206
מלונות 355  

מסעדות 374  
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טורונטו־דומיניון, גלריה לאמנות 
 TD Gallery )אינּואיטית )טורונטו

178 ,12 of Inuit Art
טיולים באוטובוס 417

טיולים במכונית
ההרים הלֹוֶרנטיים 155  

חצי־האי ּברּוס 227  
חצי־האי גאסֶּפה 9–148  

חצי-האי הצפוני 77  
לאק-סן-ז׳אן 145  
עמק אֹוָקָנגאן 321  
94 Titanic טיטניק

ֵטייֶּבל רֹוק, מרכז מבקרים )מפלי 
216 Table Rock )הניאגרה

24 Taiga ַטייָגה
 Taillibert, Roger ֵטייליֶּבר, רֹוֶז׳ר

128
 Tyrrell, Joseph ָטייֶרל, ג׳ֹוֶזף ֶּבר

234 Burr
 Tintina Trench טינטיָנה טֶרנץ׳

337
טיסה 9–406

טיסות פנים 9–408  
126 Tiffany טיפאני

טיפים 400
במסעדות 361  

293 Telegraph Cove ֶטֶלגרף קֹוב
טלוויזיה 405

 Telus )ֶטלּוס סּפארק )קלגרי
299 Spark

37 Tlingit טלינגיט, שבט
טלפונים 405

228–9 Temagami ֶטמאגאמי
 Temagami ֶטמאגאמי, אגם

228–9
טמפרטורה 46

טניס, אליפות קנדה הפתוחה 
 Canadian Open )מונטריאול(
45 Tennis Championships

טניס, גביע רֹוֶג׳רס )מונטריאול( 45
266 Teslin Lake ֶטסלין ֵלייק

ֶטקּומֶסה, ספינת הוד מלכותה 
223 Tecumseth

טקסטיל, מוזיאון )טורונטו( 180
Trans- טראנס-קנדה הייוויי

 ,303 ,211 Canada Highway
306

 Terrasse )ֶטראס דּוֶפראן )קוויבק
136 Dufferin

382 Terrace ֶטראס, מסעדות
154 Terrebonne ֶטרּבֹון

 ,27 Twain, Shania טוויין, שאניה
41

 Twillingate טווילינֵגייט
מלונות 350  

מסעדות 364  
 Twillingate טווילינֵגייט, מוזיאון

76
268 ,37 Totem טוטם, עמודי
המוזיאון לאנתרופולוגיה של   

אוניברסיטת קולומביה הבריטית 
280

ת׳אנֶדרֶּברד פארק )ויקטוריה(   
286

 Southern טּוטשֹון הדרומיים, בני
337 Tutchone

328 ,31 ,24 Tundra טּונדָרה
 Toonik )טּוניק ַטיים )איָקלּואיט

44 Tyme
טוס־וסע, חבילות 9–408

292 Tofino טֹופינֹו
מלונות 357  

מסעדות 378  
טּוקטּוט נֹוגאיט, הפארק הלאומי 

340 Tuktut Nogat
170–93 ,25 Toronto טורונטו

איטלקים־קנדים 33  
אקלים 46  

בידור 91–390  
דאונטאון: מפת רחובות מאוירת   

180–81
הארּבֹורפראנט: מפת רחובות   

מאוירת 5–174
יומיים בטורונטו 12  

מגדל סי.ֶאן 176  
מלונות 354  

מסעדות 4–372  
מפות 20, 3–172  

נמל התעופה 7–406  
פסטיבלים 7–44  

קניות 7–386  
תחבורה 173, 11–410  

 Toronto טורונטו איטֹון סנטר
181 Eaton Centre

192 ,12 Toronto טורונטו, איי
 Toronto Blue טורונטו ּבלּו ֵג׳ייז

43 ,42 Jays
 Toronto Zoo טורונטו, גן־החיות

192
טורונטו סיטי הֹול )בית העירייה( 
184 ,181 Toronto City Hall

 Toronto Raptors טורונטו ֶרּפטֹורז
43

יערנות וחיות־הבר בחופי   
קולומביה הבריטית 5–264

נארסיס סֵנייק ֶדנס )גימלי( 247  
נּונאוויק 161  

סאגֶנה, נהר 144  
ּפיּפי פארק )סיינט ג׳ונס, נ״פ( 73  

צ׳רצ׳יל 257  
צפון קנדה 328  

קנדה האטלנטית 66-7  
שמורת הבאפאלו ֶמֶקנזי 341  
שמורת הטבע ָלה ֶוֶרנדִרי 160  

שמורת הטבע ֶּפרֶסל 302  
שמורת יּוקֹון לחיות־הבר 335  
שמורת ֶת׳לֹון לחיות־הבר 343  

ראו גם אקוואריומים; ציפורים;   
פארקים לאומיים; פארקים 

מחוזיים
חירום, מספרים 403
חנויות ייחודיות 387

חצי־האי הצפוני, טיול 77
חקלאות ומזון, המוזיאון הקנדי 

 Canada Agriculture )אוטאווה(
200 and Food Museum

חקלאות, יריד החורף המלכותי 
)טורונטו( 47

חקלאות, מוזיאון )אי הנסיך 
אדוארד( 89
חרקים 403
חשמל 401

ט
336 Tagish טאגיש, אגם

 ,56 Tagish Charlie טאגיש צ׳רלי
57

336 Tagish טאגיש, שבט
 ,16 ,10 Tadoussac טאדּוסאק

144
325 Tatogga טאטֹוָגה

90 Tantramar טאנטָרֶמר
 ,14 Takakkaw טאָקקאֹו, מפל

309
טבח החפים מפשע )רובנס( 182
טבע, המוזיאון הקנדי )אוטאווה( 

 Canadian Museum of Nature
201

 ,64 Two Islands טּו איילנדז, חוף
90

 Two טּו מאּונֶטנז, אגם
154 Mountains

227 Tobermory טֹוֶּברמֹורי
מלונות 356  

 The )ה(חדרים )סיינט ג׳ונס, נ״פ(
72 Rooms

חוות, אקאדים 9–68
חוות קרייזלר, קרב )אתר זיכרון( 

 Battle of Crysler’s Farm
204 Memorial

חוף האוקיינוס השקט, שבטים 
37 Pacific Coast

 )ה(חוף הדרומי 
)אי הנסיך אדוארד(

)ה(חוף הדרום־מערבי 76
חופים

אגם וויניֶּפג 246  
חוף קאֶבנדיש 88  

סֹוּבל ּביץ' 226  
ֶסט-ִאיל 146  
ּפארסּבֹורֹו 90  

ֶרד ּפֹוינט ּביץ' 87  
חוק צפון אמריקה הבריטית 

54 )1867(
חוקרי ארצות אנגליים 50

חוקרי ארצות צרפתיים 50-51
חורף בקנדה 47
חורף, ספורט 43

 Front du ה(חזית לשחרור קוויבק(
61 Libération de Québec

)ה(חי והצומח 24
אגם ֵאיינסלי 96  

איי קווין שארלוט 325  
ִאיל ד׳אנטיקֹוסטי 7–146  
ארכיפלג מינגאן 7–146  

באפאלו )ביזון( 301  
בטיחות 393  

ביצת אֹוק האמֹוק 7–246  
דוב 304  

דוב הקוטב 257  
האזור הארקטי 31  

האקוואריום והמרכז הימי   
)שיּפאגאן( 85

הגן הבוטאני וחממת הפרפרים   
של רשות הפארקים של ניאגרה 

219
הדינוזאורים וקנדה   

הפרהיסטורית 5–234
המרכז הסביבתי אירווינג   

)ּבּוקטּוש( 85
הפארק של ערוץ לין והמרכז   

האקולוגי )ונקובר( 282
השמורה האקולוגית כף סיינט   

ֶמרי 74
חיות הבר בקנדה 31–30  

יומיים בוונקובר 13  
מלונות 357  

מסעדות 9–378  
מפות 19, 269, 71–270  

נמל התעופה 7–406  
פסטיבלים 44, 47  

קניות 7–386  
תחבורה 271, 411  

284–93 Vancouver ונקובר, האי
מלונות 8–357  

מסעדות 80–377  
מפה 269  

 Vancouver, ונקובר, קפטן ג׳ורג׳
275 Captain George

פסל 284  
ֶוֶרנדִרי, האחים ראו ָלה ֶוֶרנדִרי, 

האחים
321 Vernon ֶורנֹון

ז
זאבים 30

 Jean-Baptiste, ז׳אן ּבאטיסט, סן
35 .St

ז׳אן-נֹוֶאל ֶדזמאֶרה, ביתן )המוזיאון 
לאמנויות היפות, מונטריאול( 

 Jean-Noël Desmarais Pavilion
122

זבוב שחור 403
34 Joual ז׳ּוַאל, ניב

)ה(זוהר הצפוני )אֹורֹוָרה ּבֹוֶראליס( 
341 ,332 ,328 ,257

)ה(זוהר הצפוני, אֹורֹוָרה ּבֹוֶראליס 
 ,332 ,328 Aurora Borealis

341
153 Joliette ז׳ֹולֶייט

152 Georgeville ז׳ֹורז׳ויל
זכויות האדם, המוזיאון הקנדי 

 Canadian Museum of )וויניֶּפג(
242 Human Rights

זרם הגולף 66, 67

ח
חבר הלאומים 59

 British חבר העמים הבריטי
60 Commonwealth

חברה 25
חג ההודיה 47
חג המולד 47

חג המולד, משט הסירות, מזמור 
 Christmas Carolships )ונקובר(

47 Parade
חגים לאומיים 47

ֶווסטמינסטר, פסל )1931( 
59 Westminster

 Ward’s )וֹורד׳ז איילנד )טורונטו
192 Island

 Whetung ֶוותּונג אֹוג׳יּבֵוויי, מרכז
206 Ojibwa Centre

120 Viola, Bill ִויֹוָלה, ביל
137 Vieux Port )וֶייה ּפֹור )קוויבק

 Vieux Montréal וֶייה-מונריַאל
12–13

מלונות 352  
מסעדות 9–368  

מפת רחובות מאוירת 15–114  
 Vieux-Port )וֶייה-ּפֹור )מונטריאול

116 ,12
וילאז׳ איסטֹוריק אקאדֶיין )הכפר 

 Village )האקאדי ההיסטורי
84 Historique Acadien

וילאז' איסטֹוריק ואל ז'אלֶּבר 
Village Historique de Val-

145 Jalbert
130 Villeneuve, Gilles וילֶנב, ז׳יל

34 Vigneault, Gilles ויניֹו, ז׳יל
50 Vinland וינלנד

 ,260 ,13 Victoria ויקטוריה
284–9

מלונות 8–357  
מסעדות 80–379  

מפה 5–284  
פסטיבלים 44  

343 Victoria ויקטוריה, האי
309 Victoria ויקטוריה, הר

ויקטוריה, יום 47
 Victoria ויקטוריה, מלכת אנגליה

249 ,55
ויקטוריה פארק, יריד אמנויות 

45 Victoria )ָמנקטֹון(
307 Victoria ויקטוריה, קרחון

Victoria-by- ויקטוריה-ַּביי-ֶדה-סי
88 the-Sea

ויקינגים 49, 50
גימלי 247  

האתר ההיסטורי הלאומי לאנס   
אֹו ֶמדֹוז 77

341 Virginia וירג׳יניה, מפל
 Vaillancourt, ֶולאנקּור, ארמאן

39 Armand
268–83 Vancouver ונקובר

אקלים 46  
בידור 91–390  

וֹוֶטרפראנט וגאסָטאּון: מפת   
רחובות מאוירת 3–272
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נהר סאגֶנה 144  
קנדה האטלנטית 67  

ֶשטיקאן 99  
שמורת הפארק הלאומי   

פאסיפיק רים 3–292
לוויתנים, מרכז ומוזיאון ימי 

)טֹופינֹו( 292
לוטרות 66, 265

לֹויאליסט האוס, מוזיאון )סיינט 
82 Loyalist House )ג׳ֹון, נ״ב

לֹויאליסטים של הממלכה 
המאוחדת, 52

ּפרינס אדוארד ָקאּונטי 205  
ֶשלֶּברן 92  

לּומינאטֹו, פסטיבל )טורונטו( 
44 Luminato

91 Long Island לֹונג איילנד
לֹונג ּביץ׳ )שמורת הפארק הלאומי 
292 Long Beach )פאסיפיק רים

 Long )לונג ג’ון ג’מבורי )ֶילֹוַנייף
44 John Jamboree

 76 Long Range לֹונג ֵריינג׳, הרי
70

לֹונגֶפלֹו, הנרי וודסוורת׳ 
 Longfellow, Henry
91 ,69 Wadsworth

214–15 London לונדון
מסעדות 375  

57 London, Jack לונדון, ג׳ק
92 ,17 Lunenburg לּוֶננֶּברג

מסעדות 366  
לֹונסֵדייל קי, שוק )ונקובר( 

282 Lonsdale Quay
לֹוסֹון, הכפר האירוקי )לונדון( 

215 Lawson
 Laurier, Sir לֹוִריֶיה, סר וילפריד

58 ,57 Wilfrid
בית לֹוִריֶיה )אוטאווה( 200  

פסל 123  
 ,104 Laurentian לֹוֶרנטיים, הרים

151 ,133
מלונות 353  

מסלול בהרים 155  
מסעדות 371  

פארק נסיונאל ֶדה ָלה מֹוריסי   
153

 Libeskind, ליבסקינד, דניאל
188 Daniel

351 Liverpool ליברפול, מלונות
 Lions )ַליֹונז ֵגייט, גשר )ונקובר

283 Gate Bridge

 Lebensold, Fred ֶלֶּבנסֹולד, פרד
201

 ,35 Lévesque, Réné ֶלֶבסק, ֶרֶנה
61 ,60

67 Labrador לברדור, זרם
לברדור, מוזיאון המורשת )ֶהּפי 
79 Labrador )ואלי-גּוס ֵּביי
78 Labrador לברדור, מצרי

79 Labrador City לברדור סיטי
מסעדות 364  

לברדור ראו ניו ָפאּונדֶלנד ולברדור
לגדתו של סיינט לורנס )ֶקֶלן( 38
 ,38 Leduc, Ozias ֶלדּו, אֹוזיָאה

152
366 La Have ָלה האב, מסעדות
La Vérendrye ָלה ֶוֶרנדִרי, האחים

דֹופאן 248  
עידן התגליות 53  
פֹורט ָלה ֵריין 247  

ָלה ֶוֶרנדִרי, שמורת הטבע 
 Reserve Faunique La

160 Vérendrye
La Malbaie ָלה מאלֶּבה

מלונות 353  
מסעדות 370  

 La Conception ָלה קֹונֶסּפסיֹון
155

228 La Cloche ָלה קלֹוש, הרי
 Louis XIV לואי ה־14, מלך צרפת

138
249 Louise לואיז, הנסיכה

 Lewis Overthrust לּואיס, שבר
300 ,263

Louisbourg לּואיסֶּברג
היסטוריה 53  
מלונות 351  

 Fortress לּואיסֶּברג, מצודה
100–101 Louisbourg

 Fortress לּואיסֶּברג, מצודת
100–101 ,97 Louisbourg

לובסטרים 67
336 Logan לֹוגאן, הר

לוויתנים 265, 293
דיגּבי 91  

האתר ההיסטורי הלאומי ֶרד ֵּביי   
78

הֹוקס ֵּביי 77  
הפארק הלאומי פאנדי 82  

טאדּוסאק 144  
ֶטֶלגרף קֹוב 293  

מפרץ נוטרדאם 76  

כנסיית בולי־העץ הישנה, מוזיאון 
 Old Log Church )ווייטהֹורס(

334 Museum
כסף 404

כספומטים 404
כף סיינט ֶמרי, השמורה 

 ,70 Cape St. Mary’s האקולוגית
74

כרטיסי אשראי 384, 404
אובדן 402  

כרטיסים
בידור 388, 389  

ספורט 43  
רכבות 415  

ּכרייסט ֶצ׳רץ׳, קתדרלה 
 Christ Church )מונטריאול(

121
כתבי־עת 388, 405

ל
לאבאל, פרנסואה, ההגמון של 
139 Laval, François קוויבק
335 Laberge לאֶּברז׳, אגם
לאומנות, צרפתים־קנדים 35

לאֶיירד ריבר, המעיינות החמים 
262 Liard River Hot Springs

 Lalement, לאֶלמאן, גבריאל
224 Gabriel

 Lamaque לאמאק, מכרה הזהב
160

85 Lamèque לאֶמק, האי
205 Lang לאנג, כפר החלוצים

41 .Lang, k.d לאנג, קיי.די
לאנס אֹו ֶמדֹוז, האתר ההיסטורי 

 L’Anse-aux-Meadows הלאומי
77

16 Lac-Saint-Jean לאק-סן-ז׳אן
מלונות 353  

מסלול הליכה בלאק-סן-ז׳אן   
145

מסעדות 370  
לארץ׳, עמק, שביל מעבר־ההרים 
 Larch Valley-Sentinel ֶסנטיֶנל

307 Pass
131 Lachine )לאשין )מונטריאול

לבוש
אינּואיטים 330, 331  

במסעדות 361  
מוזיאון ּבאָטה לנעליים )טורנטו(   

186–7
קוד לבוש 400  

)ה(ינשוף האפור )גֵריי ַאאּול( 40, 
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בקתת הינשוף האפור 255  
ֶטמאגאמי 228  

יער הגשם הממוזג 264
יערות 24

יערנות וחיי־הבר בחופי קולומביה   
הבריטית 5–264

יערות אדר 7–106  
יפנים־קנדים 323

ישועים 51
סּו סנט מארי 229  

סיינט-מרי-אמאנג-דה-יּורֹונס   
224

יתושים 403

כ
כבישים ותמרורים 419

כבש המושק 30
כדורסל 43

 Cohen, Leonard כהן, ליאונרד
41 ,40

כחולים, הרים 223
כלכלה 60

כללי התנהגות 400
כנסיות

אֹוראטּוָאר סן-ז'ֹוֶזף )מונטריאול(   
Oratoire Saint-Joseph 127

בזיליקת נוטרדאם-ֶדה-מונריַאל   
Basilique Notre-Dame-de-

 ,114 ,110 ,12 Montréal
116–17

כנסיית אנה הקדושה )סנט-ַאן-  
 Church of Saint )ֶדה-רּוִאיסֹו

69 Anne
כנסיית בולי־העץ הישנה   

 Old Log Church )ווייטהֹורס(
334 Museum

כנסיית השילוש־הקדוש   
 Church of the Holy )טורונטו(

Trinity 181
כנסיית סנט אנטואן ֶדה ּפאדּו   

)האתר ההיסטורי הלאומי 
 St. Antoine de )ּבאטֹוש

256 Padoue
כנסיית רידֹו סטריט )אוטאווה(   
202 Rideau Street Chapel
 St. Pierre סן-פייר בֶשטיקאן  
96 Church at Chéticamp
Sainte- סנט-ַאן-דּו-ּבֹוּפֶרה  

 ,16 ,10 Anne-du-Beaupré
142–3

ראו גם קתדרלות ולפי שמות   
העיירות או הערים

222 ,226 ,211 Huron יּורֹון, אגם
איי ג׳ורג׳יאן ֵּביי, הפארק הלאומי   

223
האי מאניטּוֶלן 228  

טיול בחצי־האי ּברּוס 227  
סֹוּבל ּביץ׳ 226  

יּורֹון, האתר הלאומי ההיסטורי של 
הכלא ההיסטורי )גֹודריץ׳( 

226 Huron
יּורֹון, מוזיאון המחוז )גֹודריץ׳( 

226 Huron
51 ,38 ,36 Huron יּורֹון, שבט

סיינט-מרי-אמאנג-דה-יּורֹונס   
224–5

187 Yorkville )יֹורקוויל )טורונטו
248 Yorkton יֹורקטֹון

320 Yale ֶייל
320 Yale )ֶייל, מוזיאון )ֶייל

יין 363
פסטיבל היין של אֹוָקָנגאן 47  
פסטיבל היין של ניאגרה 46  

יינות־קרח, הפסטיבל של נובה 
 Nova Scotia Icewine סקוטיה

47 Festival
ילדים 400

הכניסה לקנדה 348  
מלונות 348, 400  

מסעדות 361, 400  
ילדים, הפסטיבל הבינלאומי 

בוונקובר 44
320 Yellowhead ֶילֹוֶהד, אגם
342–3 Yellowknife ֶילֹוַנייף

מלונות 359  
מסעדות 383  

מפה 342  
פסטיבלים 44, 45  

ימאים, המוזיאון המחוזי )גראנד 
ֶּבנק( 74

)ה(ימי, המוזיאון של האגמים 
הגדולים )קינגסטון( 15, 205

)ה(ימי, המוזיאון של האוקיינוס 
האטלנטי )הליפקס( 17, 94
)ה(ימי, המוזיאון של ָמניטֹוָּבה 

)ֶסלֶקרק( 246
)ה(ימי, המוזיאון של קולומביה 

הבריטית )ויקטוריה( 286
)ה(ימי, המרכז והאקוואריום 

)שיּפאגאן( 85
)ה(ימי, מוזיאון )ונקובר( 275

ימי, ספורט 5–394
ימיים, פארקים, פאדֹום ַפייב 

227 Fathom Five

 Terra ֶטָרה נֹוָבה, הפארק הלאומי
75 Nova

 Trois-Pistoles טרּוָאה-ּפיסטֹול
147

153 Trois-Rivières טרּוָאה-ריבֶייר
מלונות 353  

מסעדות 372  
טרּודֹו, נמל התעופה )מונטריאול( 

406–7 Trudeau Airport
 ,60 Trudeau, Pierre טרּודֹו, פייר

61
90 ,17 Truro טרּורֹו

301 Turtle ֶטרֶטל, הר
78 Terriak, John ֶטריָאק, ג׳ון

)ה(טריטוריות הצפון־מערביות 
328

היסטוריה 55  
75 Trinity טריניטי

Trent- טֶרנט-ֶסֶברן וֹוֶטרֵוויי, תעלת
206 Severn-Waterway

י
41 ,27 Young, Neil יאנג, ניל

 Hubbard, Mabel יּוֶּברט, מייּבל
99

 ,11 Yoho יֹוהֹו, הפארק הלאומי
393 ,308–9 ,263 ,14

אגם ֶאֶמראלד 261  
טיולים ברגל 392  

 John XXIII יוחנן ה־23, האפיפיור
142

יוחנן פאולוס השני, האפיפיור 
275 John Paul II

יום הגילוי, פסטיבל )דֹוסֹון סיטי( 
45 Discovery Days

יום הזיכרון 47
יום העבודה 47

יום קנדה 47
97 Iona )יֹוָנה )האי ֵקייּפ ּבֶרטֹון

328 Yukon יּוקֹון
הבהלה לזהב בקלֹונָדייק 7–56,   

58
היסטוריה 55  

טינטיָנה טֶרנץ׳ 337  
340 Yukon יּוקֹון, הכביש המהיר

יּוקֹון ָסֶוורדֹואּו ראנֶדוּו )ווייטהֹורס( 
 Yukon Sourdough

47 Rendezvous
 Yukon )יּוקֹון קֶווסט )ווייטהֹורס

47 Quest
 Yukon יּוקֹון, שמורת חיות־הבר

335
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הגלריה לאמנות של ונקובר 13,   
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הגלריה לאמנות של וויניֶּפג 241  
הגלריה לאמנות של ויקטוריה   

רבתי )ויקטוריה( 287
החדרים )סיינט ג׳ונס, נ״פ( 72  

היכל התהילה של הספורט   
ומוזיאון ּבי.סי )ונקובר( 275

המוזיאון בטחנת הייסטינגס   
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279
המוזיאון האוקראיני של קנדה   

)ָססקאטּון( 250
המוזיאון האזורי ֶמרי מארץ׳   
 Mary )גראנד פולז-ווינדזֹור(

76 March
המוזיאון האטלנטי לדיג   

)לּוֶננֶּברג( 81, 92
המוזיאון הימי ומרכז הלוויתנים   

)טֹופינֹו( 292
המוזיאון הימי של האגמים   

הגדולים )קינגסטון( 15, 205
המוזיאון הימי של האוקיינוס   
האטלנטי )הליפקס( 17, 94

המוזיאון הימי של ונקובר 275  
המוזיאון הימי של ָמניטֹוָּבה   

)ֶסלֶקרק( 246
המוזיאון הימי של קולומביה   

הבריטית )ויקטוריה( 286
המוזיאון המחוזי בבית   

 Haliburton )האליֶּברטֹון )ווינדזור
90

המוזיאון המחוזי של שיקּוטימי   
144 Pulperie de Chicoutimi
המוזיאון המלכותי של אונטריו   

)טורונטו( 12, 9–188
המוזיאון המלכותי של   
ָססָקצ׳ּווָאן )ֶרג׳יָנה( 249

המוזיאון המלכותי של קולומביה   
הבריטית )ונקובר( 9–288

המוזיאון הקנדי להיסטוריה   
)גאטינֹו( 159

המוזיאון הקנדי לזכויות האדם   
)וויניֶּפג( 242

המוזיאון הקנדי לחקלאות ולמזון   
)אוטאווה( 200

המוזיאון הקנדי לטבע )אוטאווה(   
201

המוזיאון הקנדי למדע   
ולטכנולוגיה )אוטאווה( 201

המוזיאון הקנדי לתעופה ולחלל   
)אוטאווה( 201

מוזיאונים וגלריות )לפי שמות(
אוסף האמנות מק׳מייקל   

193 McMichael )טורונטו(
 Emily )בית ֶאמילי קאר )ויטוריה  

286 Carr
223 Bethune בית ָּבייטאון  

 Laurier )בית לוִרֶייה )אוטאווה  
200

בית סּפאדיָנה )טורונטו(   
186 Spadina

ביתה של לּוסי מֹוד מֹונטגֹוֶמרי   
 Lucy Maud בקאֶבנדיש

 ,11 Montgomery’s Cavendish
88 ,17

גלריה ַאלגֹונקין )הפארק המחוזי   
208 ,15 Algonquin )ַאלגֹונקין

 Eagle )גלריית איגל ֶארי )טֹופינֹו  
292 Aerie

גלריית אלן סאּפ )ד׳י ֶּבטלפֹורדס(   
256 Allen Sapp

גלריית ּביֶברּברּוק לאמנות   
 ,17 Beaverbrook )פֶרדריקטֹון(

83
גלריית ֶדה-גארת )ֶּפגי׳ז קֹוב(   

93 deGarthe
גלריית ווינדזור לאמנות 214  

גלריית טורונטו־דומיניון לאמנות   
אינּואיטית 12, 178

גלריית ֶרמאי לאמנות מודרנית   
250 Remai )ָססקאטּון(

האתר ההיסטורי הלאומי אחוזת   
 Bell )ֶּבל )ּבֶרנטפֹורד

222 Homestead
האתר ההיסטורי הלאומי ז׳ורז׳-  
 Sir )ֶאטֶיין קארטֶייה )מונטריאול
 ,13 George-Etienne Cartier
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האתר ההיסטורי הלאומי ע״ש   

אלכסנדר גרהם ֶּבל )ֶּבֶדק( 
98 Alexander Graham Bell

האתר ההיסטורי הלאומי פֹורט   
 Fort )ֶוולינגטֹון )ּפֶרסקֹוט

204 Wellington
האתר ההיסטורי הלאומי ֵקייב   

 Cave and )ֶאנד ֵּבייסין )ֶּבנף
307 ,14 Basin

האתר הלאומי ההיסטורי של   
הכלא ההיסטורי ביּורֹון )גֹודריץ׳( 

226 Huron
הגלריה הלאומית של קנדה   

)אוטאווה( 15, 38, 197, 3–202
הגלריה לאמנות של אונטריו   

)טורונטו( 12, 27, 180, 3–182

 Cape ֵקייּפ ּבֹונאוויסטה  
75 Bonavista

ֵקייּפ סּפיר )סיינט ג׳ונס, נ״פ(   
73 Cape Spear

 Rose )רֹוז ּבלאנש )ניו ָפאּונדֶלנד  
76 Blanche

 Canadian Shield ה(מגן הקנדי(
226 ,29 ,28

315 ,313 Medicine מדיסין, אגם
251 Medicine Hat מדיסין האט

ֶמָדלָטה ּפֹוֶטריז, האתר הלאומי 
ההיסטורי )מדיסין האט( 
251 Medalta Potteries

מדע וטכנולוגיה, המוזיאון הקנדי 
 Canada Science )אוטאווה(
 and Technology Museum

201
 Centre )מדע, מרכז )מונטריאול

 ,12 des sciences de Montréal
118

מהירות מותרת 419
 Mah-Min )ָמה-ִמין או ‘הנוצה׳ )ֵקיין

48 ,38 or The Feather
)ה(מהפכה האמריקנית, 

52 )1775-83(
)ה(מהפכה השקטה 60

 Moodie, Susanna מּודי, סוזאנה
40

36 ,32 Mohawk מֹוהֹוק, בני
מֹוזאיק - הפסטיבל לתרבויות 

44 Mosaic )רג'ינה(
ֶאקסּפלֹוֵרייֶשן ּפֵלייס, מוזיאון 

 The )'ומרכז המדע )ּפרינס ג'ורג
 Exploration Place Museum

316 and Science Centre
)ה(מוזיאון המלכותי של אונטריו 

)טורונטו( 12, 9–188
מוזיאון ונקובר ומרכז החלל ה.ר. 

 H.R. )מקמיֶלן )ונקובר
278 MacMillan Space Centre

)ה(מוזיאון לפיתוח המערב 
)יֹורקטֹון( 248

)ה(מוזיאון לפיתוח המערב )מּוס 
ג׳ֹו( 249

)ה(מוזיאון לפיתוח המערב )נֹורת׳ 
ֶּבטלפֹורדס( 256

)ה(מוזיאון לפיתוח המערב 
)ָססקאטּון( 250

מוזיאון ָססָקצ׳ּווָאן המלכותי 
)ֶרג׳יָנה( 249

מוזיאונים וגלריות )כללי(
דמי כניסה 399  

שעות פתיחה 399  

מאניק-אּוטארד, מתחם כוח 
Manic- ההידרואלקטרי

146 Outardes
35 Mance, Jeanne מאנס, ז׳אן

Moncton מאנקטֹון
מלונות 351  

מסעדות 366  
פסטיבלים 45  

325 Massett מאֶסט
222–3 Muskoka מאסקֹוָקה

מסעדות 375  
 Maki, Fumihiko מאקי, פּומיהיקֹו

193
 Marble Canyon מארֶּבל, ערוץ

303 ,11
מארגארי, המוזיאון לדיג הסלמון 

)נֹורת׳ איסט מארגארי( 
99 Margaree

 Margaree מארגארי, עמק הנהר
99

366 Margate מארֵגייט, מסעדות
323 Mara Lake מארה, אגם

 Marie de מארי ֶדה ל'ַאנָקרָנסיֹון
139 l’Incarnation

מארי ּפרמיֶסז )סיינט ג׳ונס, נ״פ( 
72 Murray Premises

39 Murray, Robert מארי, רוברט
פסל 39  

 Marine )מארין דַרייב )ונקובר
283 Drive

76 March, Mary מארץ׳, ֶמרי
41 Markoosie מארקּוסי

מארֶשה ּבֹונֶסקּור )מונטריאול( 
115 Marché Bonsecours

145 Mashteuiatsh מאשֶטאּויאש
ִמבשלת רכבת קיטור )טורונטו( 

175
מגדלורים

איסט ּפֹוינט )אי הנסיך אדוארד(   
87 East Point

מיסקּו )חצי־האי אקאדיה(   
85 Miscou

ֶּפגי׳ז קֹוב )נובה סקוטיה(   
93 ,11 Peggy’s Point

 Point )ּפֹוינט ַאטקינסֹון )ונקובר  
283 Atkinson

ּפֹוינט ָאמּור )מצרי לברדור(   
78 Point Amour

ֶּפנמיּור איילנד )אי הנסיך   
89 Panmure Island )אדוארד

 Cabot )קאּבֹוט ֶהד )ֵקייּפ קרֹוֶקר  
227 Head

 Lethbridge, ֶלת׳ּברידג׳, וויליאם
251 William

מ
 ,96 Mabou מאּבּו, אזורי הרמה

98
366 Mabou מאּבּו, מסעדות

152 Magog מאגֹוג
מלונות 353  

מאד קריק, שביל )הפארק הלאומי 
255 Mud Creek )ּפרינס אלברט
 .Muddock, J.E.P .מאדֹוק, ג'.א.ּפ

257
מאֶד׳רֶוול, בית, האתר ההיסטורי 

 Motherwell הלאומי
248 Homestead

 Motherwell, .מאֶד׳רֶוול, וויליאם ר
248 .William R

92–3 ,17 Mahone Bay מאהֹון ֵּביי
Fossils מאובנים

הדינוזאורים וקנדה   
הפרהיסטורית 5–234

הפארק המחוזי ָדיינֹוסֹור 253  
מוזיאון רויאל ָטייֶרל 252  

מרבצי מאובנים ֶּברֶג׳ס ֵשייל 263,   
309 ,308

מאונט ֶאדזיָזה, הפארק המחוזי 
325 Mount Edziza

מאונט ֶפרני, הפארק המחוזי 
301 Mount Fernie

מאונט ֶרֶבלסטֹוק, הפארק הלאומי 
303 Mount Revelstoke

ַמאּונטיז ראו פרשי המשטרה 
הקנדית המלכותית

 Matapédia מאטאֶּפדָיה, עמק
148

370 Matane מאֵטיין, מסעדות
39 Matisse, Henri מאטיס, אנרי
 ,312 Maligne Lake מאלין, אגם

315
 Maligne Lake מאלין ֵלייק דַרייב

315 Drive
 Maligne Canyon מאלין, ערוץ

315 ,313 ,263 ,14
315 Maligne מאלין, רכס

86 Malpeque Bay מאלֶּפק ֵּביי
228 Manitoulin מאניטּוֶלן, האי

פסטיבלים 45  
 Menier, Henri מאנֶייה, אנרי

146–7

 Lismer, Arthur ליזֶמר, ארתור
169

 Little Mountain ליטל מאונטן
278

228 Little Current ליטל קאֶרנט
ליידי אוולין סמּות׳וֹוֶטר, הפארק 

Lady Evelyn- המחוזי
229 Smoothwater

 Lighthouse ַלייטהאּוס פארק
283 Park

41 Layton, Irving ֵלייטֹון, אירווינג
 Leif the ֵלייף בר־המזל ֶאריקסֹון

50 ,49 Lucky Ericsson
250 Lake, John ֵלייק, ג׳ון

 ,305 ,237 ,14 Louise ֵלייק לואיז
307

מלונות 358  
מסעדות 381  
פסטיבלים 47  

 Lake ֵלייק מיֶנוואנָקה דַרייב
306 Minnewanka Drive

ֵלייק סּוּפיריֹור, הפארק המחוזי 
229 Lake Superior

353 L’Ile Vert ל׳יל ֶור, מלונות
39 Lyman, John לימן, ג׳ון

לין, הפארק והמרכז האקולוגי של 
 Lynn Canyon )ערוץ )ונקובר

282
 Lindsay, לינדזי, הכומר ֶפרננד

153 Father Fernand
334 Lindeman לינדמן, אגם

 Leacock, Stephen ליקֹוק, סטיבן
222 ,40

מוזיאון סטיבן ליקֹוק )אֹורילָיה(   
222

ללא כותרת )מילס( 120
178 Lemieux, Mario ֶלמֶייה, מריו
190 .Lennox, E.J .ֶלנֹוקס, אי.ג׳יי

60 Lesage, Jean ֶלסאז׳, ז׳אן
 Lescarbot, Marc ֶלסקארּבֹו, מרק

40
 LeFort, Elizabeth ֶלפֹור, אליזבת

99
61 Laporte, Pierre ָלּפֹורט, פייר
309 Lefroy, Mount ֶלפרֹוי, הר
 Lefroy, ֶלפרֹוי, קפטן ג׳ון הנרי

183 John Henry
34 Leclerc, Felix ֶלקֶלר, פליקס
לשכות מידע לתיירים 399, 401

251 Lethbridge ֶלת׳ּברידג׳
מלונות 356  

מסעדות 376  
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סיינט-מרי-אמאנג-דה-יּורֹונס   
Sainte-Marie-among-the-

224–5 Hurons
ּפּוָאנט ּבֶלה )מאשֶטאּויאץ'(   

145 Pointe Bleu
פֹורט ג׳ורג׳ )ניאגרה-אֹון-ֶדה-  

212 Fort George )ֵלייק
)ה(מוזיאון ע״ש רֹוס )ָּפָסָמקוֹודי 

83 ,82 Ross )ֵּביי
242 Mol, Leo מֹול, ליאו

מֹולסֹון, אמפיתיאטרון )טורונטו( 
175 Molson

 Mont Tremblant מֹון טֶרמּבלאן
155

מֹון סן-פייר, טיול אל חצי־האי 
149 Mont Saint-Pierre גאסֶּפה

מֹונאסֶטר ֶדז אּורסּולין )טרּוַאה-
 Monastère des )ריבֶייר

153 Ursulines
מֹונאסֶטר ֶדז אּורסּולין )קוויבק( 

139 Monastère des Ursulines
 Montagnais מֹונטאניֶיה, שבט

145
מֹונטגֹומרי, לּוסי מֹוד 

 ,40 Montgomery, Lucy Maud
89

בית קאֶבנדיש 11, 17, 88  
366 Montague מֹונֶטגיּו, מסעדות

 Monteregie מֹונֶטֶרז׳י, מסעדות
371

מונטריאול, המרכז לתולדון 
 Centre d’histoire )מונטריאול(

118 ,12 de Montréal
מונטריאול, התזמורת הסימפונית 

 Montréal Orchestre
41 Symphonique

מונטריאול, מגדל )מונטריאול( 
129 Montreal

 Montreal )מונטריאול )מונריאל
110–31 ,104

אקלים 46  
בידור 91–390  

היסטוריה 50, 51  
הנתיב הימי סיינט לורנס 109  
וֶייה-מונריַאל: מפת רחובות   

מאוירת 15–114
יומיים במונטריאול 12-13  

מלונות 2–351  
מסעדות 9–367  

מפה 21, 13–112  
נמל התעופה 7–406  

פסטיבלים 44, 45, 47  
קניות 7–386  

תחבורה 113, 410  

עולם המדע )ונקובר( 13, 5–274  
 Casa )קאָסה לֹוָמה )טורונטו  

190–91 ,12 Loma
שאטֹו ראֶמֶזה )מונטריאול(   

 ,12–13 Château Ramezay
116–17 ,115

ראו גם מוזיאונים פתוחים  
מוזיאונים פתוחים

Ile-des- )ִאיל-ֶדה-מּולאן )ֶטרּבֹון  
154 Moulins

האתר ההיסטורי הלאומי פֹורט   
 Fort Henry )הנרי )קינגסטון

204–5
היישוב העתיק קינגס ֶלנדינג   

83 King’s Landing )פֶרדריקטֹון(
הכפר האקאדי ההיסטורי )ניו   

 84 Village Historique )ּבָרנזוויק
 Acadien

הכפר ההיסטורי אֹורֶוול קֹורֶנר   
 Orwell )אי הנסיך אדוארד(

89 ,17 Corners
הכפר ההיסטורי ֶהריֶטג׳ פארק   
299 Heritage Park )קלגרי(

המוזיאון וכפר החלוצים פֹורט ָלה   
 Fort La )ֵריין )ּפֹורטאז׳ ָלה ּפֶררי

247 Reine
הפארק ההיסטורי הלאומי פֹורט   
256 Fort Battleford ֶּבטלפֹורד

הפארק ההיסטורי פֹורט וויליאם   
229 Fort William )ת'אנֶדר ֵּביי(

וילאז' איסטֹוריק ואל ז'אלֶּבר   
Village Historique de Val-

145 Jalbert
כפר החלוצים ּבֶלק קריק   

193 Black Creek )טורונטו(
כפר החלוצים לאנג )אונטריו(   

205 Lang
כפר המורשת הֶמנֹוניניטי   

 ,244–5 Mennonite )סַטיינּבאק(
246

כפר קידי ווידי )סיינט ג׳ונס, נ״פ(   
73 Quidi Vidi

כפר קנדה עילית )אונטריו(   
204 Upper Canada

כפר ֶשרּברּוק )נובה סקוטיה(   
93 Sherbrooke

 Le Pays ֶלה ֶּפִאי ֶדה ָלה סאגווין  
85 de la Sagouine

מוזיאון גראנד ּפֶררי וכפר   
316 Grand Prairie המורשת

 Fortress מצודת לּואיסֶּברג  
100–101 Louisbourg

מוזיאון מקּברייד לתולדות יּוקֹון   
334 MacBride )ווייטהֹורס(

291 Nanaimo מוזיאון נאנאימֹו  
מוזיאון ניו ּבָרנזוויק )סיינט ג׳ֹון,   

נ״ב( 82
מוזיאון ניו ָפאּונדֶלנד )סיינט   

ג׳ונס, נ״פ( 72
מוזיאון סדנת־הדוגיות )ֶשלֶּברן(   

92 Dory
מוזיאון סטיבן ליקֹוק )אֹורילָיה(   

222 Stephen Leacock
מוזיאון פאנדי לגיאולוגיה   
90 Fundy )ּפארסּבֹורֹו(

 Fort )מוזיאון פֹורט דֹופאן )דֹופאן  
248 Dauphin

 Fort מוזיאון פֹורט ק׳ַאֶּפל  
248 Qu’Appelle

מוזיאון צפון קולומביה הבריטית   
)ּפרינס רּוֶּפרט( 5–324

מוזיאון קלּוַאני לטבע )ֶּברוֹוש   
337 Kluane )ֶלנדינג

מוזיאון ֶרדּפאת לטבע   
121 Redpath )מונטריאול(
 Royal מוזיאון רויאל ָטייֶרל  

248 ,231 Tyrrell
מוזיאוני הצבא )קלגרי( 299  

ֶמזֹון איסטֹוריק ֶשבאלֶייה )קוויבק(   
 Maison historique Chevalier

135
ֶמזֹון סן-גבריאל )מונטריאול(   
131 Maison Saint-Gabriel

מצודת אירי העתיקה )אגם אירי(   
213 Old Fort Erie

מצודת גארי התחתונה )וויניֶּפג(   
242 Lower Fort Garry

מרכז המבקרים של תעלת רידֹו   
205 Rideau )סמית'ס פֹולז(

מרכז המבקרים ֵגייטֶוויי לברדור   
 Gateway )לברדור סיטי(

79 Labrador
מרכז המדע של אונטריו   

)טורונטו( 193
מרכז המדע של מונטריאול   

 Centre des )מונטריאול(
118 ,12 sciences de Montréal

מרכז המורשת הצפונית ע״ש   
 Prince )הנסיך מוויילס )ֶילֹוַנייף

343 of Wales
מרכז הקונפדרציה לאמנויות   

)שארלוטאון( 89
מרכז התגליות של הדּוכֹוּבּורים   
322 Doukhobor )קאֶסלגאר(

נחלת ֶסר אנדרו ֶמקֵּפייל )אֹורֶוול(   
89 Sir Andrew Macphail

מוזיאון החלוצים בבית המדונה   
)קֹומֶּברמיר( 206

מוזיאון הילדים של ָמניטֹוָּבה   
)וויניֶּפג( 240

מוזיאון הימאים המחוזי )גראנד   
ֶּבנק( 74

 Musée )מוזיאון המבצר )קוויבק  
138 ,134 du Fort

מוזיאון המורשת סן-פייר ואיי   
 Musée Heritage – )מיֶקלֹון

74–5 Saint Pierre et Miquelon
מוזיאון המורשת של לברדור   

79 Labrador )ֶהּפי ואלי-גּוס ֵּביי(
מוזיאון המחוז יּורֹון )גֹודריץ׳(   

226 Huron
מוזיאון המלחמה הקנדי   

)אוטאווה( 15, 199
מוזיאון המתיישבים )מאהֹון ֵּביי(   

93
מוזיאון הנזירות האּורסּוליניות   

 Musée des Ursulines )קוויבק(
139

מוזיאון הציוויליזציה )קוויבק(   
 ,16 Musée de la Civilisation

137 ,135
מוזיאון הרכבות של טורונטו 175  

מוזיאון הרכבת של תחנת   
קוויניָצה )ּפרינס רּוֶּפרט( 

324 Kwinitsa
מוזיאון השעווה האקאדי   

)קאראֶקה( 85
מוזיאון ונקובר ומרכז החלל ה.ר.   

 H.R. )מקמיֶלן )ונקובר
278 MacMillan

מוזיאון חמישיית דיֹון )נֹורת׳ ֵּביי(   
207 Dionne

 Twillingate מוזיאון טווילינֵגייט  
76

75 Trinity מוזיאון טריניטי  
מוזיאון יובל-המאה של משטרת   

הפרשים המלכותית )ֶרג׳יָנה( 
249

320 Yale מוזיאון ֶייל  
מוזיאון לאשין לאמנות   

 Musée de Lachine ולהיסטוריה
131

מוזיאון מארגארי לדיג הסלמון   
)נֹורת׳ איסט מארגארי( 
99 Margaree Salmon

מוזיאון מחוז קאמֶּברֶלנד   
90 Cumberland )ַאמֶהרסט(
מוזיאון ָמניטֹוָּבה )וויניֶּפג( 243  
מוזיאון מק'קֹורד )מונטריאול(   

121 Musée McCord

המרכז הלאומי לאמנויות   
)אוטאווה( 201

המרכז הקנדי לאדריכלות   
 Centre Canadien )מונטריאול(

126 d’Architecture
המרכז לתולדות מונטריאול   

 Centre d’histoire )מונטריאול(
118 ,12 de Montréal

 Banff )הפארק הלאומי ֶּבנף )ֶּבנף  
307

טירת דאנֶדרן )המילטון(   
212 Dundurn

טירת קֵרייגדארֹוש )ויקטוריה(   
287 Craigdarroch

 Telus )ֶטלּוס סּפארק )קלגרי  
299 Spark

כנסיית בולי־העץ הישנה   
334 Old Log )ווייטהֹורס(

 Aga )מוזיאון אגא חאן )טורונטו  
192 Khan

מוזיאון אונטריו לארכיאולוגיה   
)לונדון( 215

מוזיאון ַאלגֹונקין לכריתת עצים   
)הפארק המחוזי ַאלגֹונקין( 

208 ,15 Algonquin
מוזיאון אלכסנדר גרהם ֶּבל   

 Alexander Graham Bell )ֶּבֶדק(
96

מוזיאון אמריקה הצרפתית   
 Musée de l’Amérique )קוויבק(

139 francophone
מוזיאון ּבאָטה לנעליים )טורונטו(   

186–7 ,12 Bata
מוזיאון ָּבייטאון )אוטאווה(   

198–9 Bytown
מוזיאון בית הלֹויאליסטים )סיינט   

ג׳ֹון, נ״ב( 82
מוזיאון בית ֶקמֶּבל )טורונטו(   

180 Campbell
מוזיאון גארדיֶנר )טורונטו(   

186 ,12 Gardiner
 Glenbow )מוזיאון גֶלנּבֹו )קלגרי  

297 ,14
 Grande מוזיאון גראנד ּפֶררי  

316 Prairie
מוזיאון ד״ר אליזבת ֶלפֹור   

 Dr. Elizabeth LeFort )ֶשטיקאן(
99

מוזיאון דֹוסֹון סיטי )דֹוסֹון סיטי(   
340 Dawson City

מוזיאון דייוויד א. סטיוארט   
 Musée David A. )מונטריאול(

130 Stewart

מוזיאונים וגלריות, המשך
המוזיאון וכפר החלוצים פֹורט ָלה   

 Fort La )ֵריין )ּפֹורטאז׳ ָלה ּפֶררי
247 Reine

המוזיאון ומרכז המדע   
ֶאקסּפלֹוֵרייֶשן ּפֵלייס )ּפרינס 

ג'ורג'( 316
המוזיאון ופארק המורשת של בני   

שּוֶוּפם )קאמלּוּפס( 
323 Secwepemc

המוזיאון לאמנויות היפות   
 Musée des Beaux )מונטריאול(

122–3 ,13 Arts
המוזיאון לאמנות בת־זמננו   
 Musée d’art )מונטריאול(

 contemporain de Montréal
120–21 ,13

המוזיאון לאמנות בת־זמננו 193  
המוזיאון לאמנות של ז׳ֹולֶייט   

153 Musée d’Art de Joliette
המוזיאון לאנתרופולוגיה של   

אוניברסיטת קולומביה הבריטית 
)ונקובר( 13, 81–280

המוזיאון לארכיאולוגיה   
ולהיסטוריה ּפּוָאנט-ָא-קאלֶייר 

 Pointe-à-Callière )מונטריאול(
114

המוזיאון לחיי הדייג )ֶג׳דֹור( 93  
המוזיאון לחקלאות )אי הנסיך   

אדוארד( 89
המוזיאון לטקסטיל של קנדה   

)טורונטו( 180
המוזיאון למורשת איסלנד   

 New Iceland )החדשה )גימלי
247

המוזיאון למורשת מטוסי־הקרב   
הקנדיים )המילטון( 212

המוזיאון לפיתוח המערב   
)יֹורקטֹון( 248

המוזיאון לפיתוח המערב )מּוס   
ג׳ֹו( 249

המוזיאון לפיתוח המערב )נֹורת׳   
ֶּבטלפֹורדס( 256

המוזיאון לפיתוח המערב   
)ָססקאטּון( 250

המוזיאון ע״ש רֹוס )ָּפָסָמקוֹודי   
83 ,82 Ross )ֵּביי

הִמטבעה הקנדית המלכותית   
)וויניֶּפג( 242

ֶהמֶקן האּוס )ויקטוריה(   
286 Helmcken

המרכז ההיסטורי קראנּברּוק   
302 Cranbrook
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מעיינות חמים
ֶּבנף 14, 307  
האלסיֹון 322  

לאֶיירד ריבר 262  
מֶייט 14, 313, 315  

נאקּוסּפ 322  
רדיּום 14, 303, 393  

מעל אגם סּוּפיריֹור )האריס( 
168 Above Lake Superior

)ה(מפגן הבינלאומי ברויאל נובה 
סקוטיה )הליפקס( 45

מפגן הרכיבה המוסיקלי )קנדיאן 
ַמאּונטיז( 237

מפות
אוטאווה 9–198  

אוטאווה ומזרח אונטריו 195  
אוטאווה, מפת רחובות מאוירת   

196-7
אוטובוסים 417  
אונטריו 5–164  

אזורים גיאוגרפיים 28  
אי הנסיך אדוארד 7–86  
אלסקה הייוויי 7–266  

גאטינֹו 158  
דרום קוויבק וצפונה 151  

דרום קולומביה הבריטית וצפונה   
319

האגמים הגדולים 211  
האי ֶּבפין 5–344  
האי ונקובר 269  

האי ֵקייּפ ּבֶרטֹון 7–96  
הליפקס 95  

הנתיב הימי סיינט לורנס 9–108  
הפארק הלאומי ֶּבנף 5–304  

הפארק הלאומי ג׳אסֶּפר 15–312  
הפארק הלאומי יֹוהֹו 9–308  

הפארק הלאומי פאסיפיק רים   
292–3

הפארק הלאומי ּפרינס אלברט   
255

הפארק המחוזי ַאלגֹונקין 9–208  
הרי הרוקי 295  
ווייטהֹורס 335  
וויניֶּפג 41–240  
ויקטוריה 5–284  

ונקובר 19, 71–270  
ונקובר: ונקובר רבתי 270  

ונקובר: וֹוֶטרפראנט וגאסָטאּון   
272–3

טורונטו 20, 3–172  
טורונטו: דאונטאון 81–180  

ראו גם מרכז קנדה  
247 Manitoba ָמניטֹוָּבה, אגם

ָמניטֹוָּבה, המוזיאון לילדים )וויניֶּפג( 
 Manitoba Children’s Museum

240
ָמניטֹוָּבה, מוזיאון )וויניֶּפג( 

243 Manitoba
 Manning ֶמנינג, הפארק המחוזי

320
מס קנייה )מע״מ( 384

מסלולים מומלצים 17–10
יומיים בוונקובר 13  
יומיים בטורונטו 12  

יומיים במונטריאול 12-13  
שבוע באונטריו 10, 15  

שבוע במחוזות הימיים 11, 17  
שבוע במחוז קוויבק 10, 16  

שבוע בקולומביה הבריטית והרי   
הרוקי 11, 14

מסעדות 83–360
אוטאווה ומזרח אונטריו 5–374  
דרום קוויבק וצפונה 72–370  

דרום קולומביה הבריטית וצפונה   
381–2

האגמים הגדולים 6–375  
הזמנות 361  

הטעמים של קנדה 3–362  
הרי הרוקי 81–380  

ונקובר והאי ונקובר 80–377  
טורונטו 4–372  

ילדים 361  
מונטריאול 9–367  
מטילים נעים 361  
מרכז קנדה 7–376  

משקאות חריפים 360-61  
ניו ּבָרנזוויק, נובה סקוטיה ואי   

הנסיך אדוארד 7–365
ניו ָפאּונדֶלנד ולברדור 364  

סוגי מסעדות 360  
עישון 361  

צמחונים 360  
צפון קנדה 3–382  

קוויבק ונהר סיינט לורנס 70–369  
קוד לבוש 361  

שעות פתיחה 361  
תשלום וטיפים 361  

ראו גם אוכל ומשקאות  
מעבורת החופים של לברדור 

)לברדור( 79
)ה(מעיינות החמים העיליים )ֶּבנף( 

307 ,14

מלונות 59–348
אוטאווה ומזרח אונטריו 5–354  

דירוג ומתקנים 348  
דרום קוויבק וצפונה 4–353  

דרום קולומביה הבריטית וצפונה   
358–9

האגמים הגדולים 6–355  
הזמנות 348  

הרי הרוקי 358  
ונקובר והאי ונקובר 8–357  

טורונטו 354  
ילדים 400  

מונטריאול 2–351  
מחירים 348  

מטילים נכים 348  
מלונות פאר 348-9  
מלונות רשת 349  

מסים 349  
מרכז קנדה 7–356  

ניו ּבָרנזוויק, נובה סקוטיה ואי   
הנסיך אדוארד 51–350

ניו ָפאּונדֶלנד ולברדור 350  
צפון קנדה 359  

קוויבק ונהר סיינט לורנס 3–352  
מלונות רשת 349

מלחמה, האנדרטה הלאומית 
)אוטאווה( 196

מלחמה, המוזיאון הקנדי 
 Canadian War )אוטאווה(

199 ,15 Museum
מלחמת 1812 53, 54, 211, 212

מצודת מֹולֶדן )ָאמֶהרסטֶּברג(   
214

מלחמת העולם הראשונה 58, 
199

מלחמת העולם השנייה 59, 199
)ה(מלכה אן, מלחמה 51

 Mulroney, Brian ֶמלרֹוני, בריאן
61

ֶממּפֶרמאגֹוג, לאק 
 ,16 Memphrémagog, Lac

152
ממשל 6–25

)ה(ממשל, בית )הליפקס( 94
)ה(ממשל, בית )ויקטוריה( 287

ֶמנֹוניטים 223
כפר המורשת הֶמנֹוניניטי   
)סַטיינּבאק( 5–244, 246

סיינט ג׳ייקובס 222  
Manitoba ָמניטֹוָּבה

היסטוריה 55  

57 Miles מיילס, ערוץ
 ,90 Minas Basin ַמייֶנס, בקעת

91
 Mies מיס ואן ֶדר רוהה, לּודוויג

 ,178 van der Rohe, Ludwig
180

מייפל, סירופ 7–106
חנויות 387  

סּוקֶררי ֶדה ָלה מֹונטאן 154  
251 Maple Creek מייפל קריק
40 Mair, Charles ֵמייר, צ׳רלס

מישל וֶרנאָטה, ביתן לשלום 
)המוזיאון לאמנויות יפות, 

 Michal and Renata )מונטריאול
122 Pavilion for Peace

מיכלאנג׳לו, ּפֶייָטה 
143 Michelangelo, Pietà

 Mills, מיל, ריצ׳רד, ללא כותרת
120 Richard, Sans titre

 Canadian ה(מיליציה הקנדית(
256 Militia

242 .Milne, A.A .מילן, א.א
38 Milne, David מילן, דייוויד

146–7 Mingan מינגאן, ארכיפלג
 Minnewanka מיֶנוואנָקה, אגם

306 ,305
306 Mistaya מיסטאָיה, ערוץ

מיסים
במלונות 349  

במסעדות 361  
מס קנייה 384  

85 Miscou מיסקּו, האי
85 Miscou מיסקּו, מגדלור

 Meech )1987( מיץ׳, הסכם אגם
61

מיֶקלֹון ראו סן-פייר ואיי מיֶקלֹון
מיראֶּבל, נמל התעופה 

406–7 Mirabel )מונטריאול(
 Mirimachi מירימאשי, מסעדות

366
מישורי אברהם, קרב )1759( 

136 ,52–3
)ה(מישורים הצפוניים, האומות 

הראשונות 250
)ה(מיתוס האינואיטי 331

מכבי־אש 403
מכונית

השכרה 419  
חבילות טוס וסע 9–408  
נהיגה בקנדה 19–418  

ראו גם מרוצי מכוניות; טיולים   
במכונית

 Maison )ֶמזֹון דּו סיטּוַאֶיין )גאטינֹו
158 du Citoyen

 Maison )ֶמזֹון דּומּולֹון )רּואין
160 Dumulon

ֶמזֹון סן-גּבריאל )מונטריאול( 
131 Maison Saint-Gabriel

ֶמזֹוֶנב, פול שֹוֶמדי, סֶייה ֶדה 
 Maisonneuve, Paul

 ,114 ,35 Chomédy, Sieur de
117

מזכרות 5–384
מזרח קנדה, מפה 21–20

93 Eastern Shore מזרחי, החוף
מחוז קנדה 54

מחוז קנדה המאוחד 204
מחטניים, יערות 24

מחירים
מלונות 348  

טיסות 406-7  
מחנה אינדיאני באגם יּורֹון )ֵקיין( 

8–9
מטבע 404

)ה(ִמטבעה הקנדית המלכותית 
)אוטאווה( 197, 200

)ה(ִמטבעה הקנדית המלכותית 
)וויניֶּפג( 242
מטבעות 404

ִמטבעות
הִמטבעה הקנדית המלכותית   

)אוטאווה( 197, 200
הִמטבעה הקנדית המלכותית   

)וויניֶּפג( 242
מטוסי־הקרב, המוזיאון הקנדי 

 Canadian )למורשת )המילטון
 Warplane Heritage Museum

212
243 ,55 ,32 ,25 Métis ֶמטי

ההתקוממות 5–54, 256, 257  
מידות ומשקלות 401

355 Midland מידֶלנד, מלונות
337 Mayo ֵמיֹו

 ,27 Mitchell, Joni מיטשל, ג׳וני
187 ,41

מייג׳ור׳ז היל פארק )אוטאווה( 
197 Major’s Hill Park

 Miette מֶייט, המעיינות החמים
315 ,313 ,14

315 Miette מֶייט, עמק
 Mile End )ַמייל ֶאנד )מונטריאול

119
 Maillet, Antonine ֵמייֶלה, אנטונין

85

147 Montmagny מֹונמאני
 Montmorency מֹונמֹוראנסי, מפל

155 ,143 ,16 ,10
מּונצ׳ֹו ֵלייק, הפארק המחוזי 
317 ,262 Muncho Lake

מֹונקאלם, לואי ז׳ֹוֶזף ֶדה 
 Montcalm, Louis Joseph de

53 ,52
41 ,27 Munro, Alice מונרו, אליס

 Monroe, Marilyn מונרו, מרלין
187

Mont- )מֹון-רּוַאיאל )מונטריאול
111 Royal

249 Moose Jaw מּוס ג׳ֹו
מלונות 356  
מוסיקה 41

אינּואיטים 331  
אקאדית 69  
חנויות 387  

מוסיקה קלאסית, בלט ואופרה   
390–91 ,389

פסטיבלים 45, 47  
קנדה הצרפתית 34  

רוק, פולק ופופ 389, 390, 391  
מועדונים 391

)ה(מועצה המחוקקת )ֶילֹוַנייף( 
343

182 Moore, Henry מּור, הנרי
אשה עטויה יושבת 182  
 Morton, מֹורטֹון, דזמונד

49 Desmond
 Moriyama, מֹוִרָיאָמה, ריימונד

186–7 Raymond
307 ,304 Moraine מֹוֵריין, אגם

 Morris, Edmund מוריס, אדמונד
32

 Morrice, מוריס, ג׳יימס ווילסון
122 ,38 James Wilson

 Morris, William מוריס, וויליאם
121

 Morisseau, מֹוריסֹו, נֹורבאל
39 Norval

 Morissette, מֹוריֶסט, אלאניס
389 ,41 ,27 Alanis

מֹוריסי, פארק ָנסיֹונאל ֶדה ָלה 
 Mauricie, Parc National de la

153
41 Mourning Dove מֹורנינג דאב

מזג אוויר 44, 46, 47, 398
ֶמזֹון איסטֹוריק ֶשבאלֶייה )קוויבק( 
 Maison historique Chevalier

135
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 New Glasgow ניו גלזגו, מסעדות
366

323 New Denver ניו ֶדנֶבר
ניו ָפאּונדֶלנד ולברדור 

 Newfoundland and Labrador
70–79 ,64

היסטוריה 55  
ויקינגים 50  
חיות־בר 66  

טיול אל חצי־האי הצפוני 77  
מלונות 350  

מסעדות 364  
מפה 71  

51 ,33 New France ניו פראנס
293 Nitinat ניטינאט, אגם

ֵניית׳ן פיליּפס סקֶוור )טורונטו( 
181 Nathan Phillips Square

 Neef, Alexander ניף, אלכסנדר
178

207 Nippissing ניּפיסינג, אגם
ניֵקיי, מרכז הזיכרון למחנות 

323 Nikkei העקורים
נכים, מטיילים 401

בידור 388  
מלונות 348  

מסעדות 361  
322 Nelson נלסון

מסעדות 381  
נמלי־תעופה 406-7

78–9 Nain ֶנן
נעליים, מוזיאון ּבאָטה לנעליים 

186–7 Bata )טורונטו(
נפוליאון הראשון, הקיסר 

52 Napoleon I
 Nepean )ֶנּפין ּפֹוינט )אוטאווה

197 Point
נצ׳רל ברידג׳ )הפארק הלאומי 

308 Natural Bridge )יֹוהֹו
נשירים, יערות 24

ס
סאבאר, פראנסין, ארונית מושא 

120 Savard, Francine התשוקה
144 Saguenay סאגֶנה, נהר

 South )סאּות׳ שֹור )מחוז קוויבק
147 Shore

סאלביאטי, פרנצ'סקו, מריה עם 
 Salviati, ישו התינוק ומלאך

203 Francesco
307 ,14 Sulphur סאלפֹור, הר
321 Summerland סאֶמרֶלנד

 North Battleford נֹורת׳ ֶּבטלפֹורד
256

207 North Bay נֹורת׳ ֵּביי
מלונות 355  

152 North Hatley נֹורת׳ האטלי
מלונות 353  

 North West נֹורת׳ ֶווסט קֹומּפאני
166  ,54 ,51 Company

 North Mountain נֹורת׳ מאונטן
98

 North נֹורת׳ ראסטיקֹו ּביץ׳
88 Rustico Beach

 Northwest נֹורת׳ֶווסט קֹומּפאני
154 Company

נֹורֶת׳רן ֵריינֶג׳ר, מעבורת החופים  
 Northern )של לברדור )לברדור

79 Ranger
ניאגרה גֶלן, שמורת הטבע 

219 Niagara Glen
 ,10 Niagara Falls ניאגרה, מפלי

216–21 ,211 ,15 ,12
מלונות 356  

מסעדות 375  
פסטיבלים 47  

תעלת ֶווֶלנד 13–212  
 ,216 ,213 Niagara ניאגרה, נהר

219  ,218
מלחמת 1812 212  

ניאגרה, פסטיבל היין 46
Niagara-on- ניאגרה-אֹון-ֶדה-ֵלייק

212 ,15 ,10 the-Lake
מלונות 356  

מסעדות 6–375  
פסטיבלים 44  

ניו ּבָרנזוויק, מוזיאון )סיינט ג׳ון 
נ״ב( 82

ניו ּבָרנזוויק, נובה סקוטיה ואי 
 New Brunswick, הנסיך אדוארד

 Nova Scotia, and Prince
80–101 ,64 Edward Island

אי הנסיך אדוארד 11, 17, 61,   
אקאדים 68

86–9 
האי ֵקייּפ ּבֶרטֹון 101–96  

היסטוריה 54, 55  
חיות־בר 66  

מלונות 51–350  
מסעדות 7–365  

מפה 81  
נובה סקוטיה 101–90  

ניו ּבָרנזוויק 5–82  
שבוע במחוזות הימיים 11, 17  

פֹורט סטיל 301  
פֹורט קלגרי 298  

משקאות חריפים 61–360, 400, 
402

משקעים 46
משרדי נסיעות 395

מתיישבים, מוזיאון )מאהֹון ֵּביי( 93

נ
נאהאני, שמורת הפארק הלאומי 

340–41 Nahanni
60 ,26 NATO נאט״ו

291 Nanaimo נאנאימֹו
מוזיאון נאנאימֹו 291  

מסעדות 377  
נאנסי איילנד, האתר ההיסטורי 

223 Nancy Island
 Nancy נאנסי, ספינת הוד מלכותה

223
37 Naskapi נאסקאּפי, שבט

322–3 Nakusp נאקּוסּפ
336 Nares נאֶרס, אגם

נארסיס סֵנייק ֶדנס )גימלי( 
247 Narcisse Snake Dens

נהיגה בחורף 419
נובה סקוטיה Nova Scotia ראו ניו 
ּבָרנזוויק, נובה סקוטיה ואי הנסיך 

אדוארד
 Nottawasaga נֹוָטוואסאָגה ֵּביי

223 Bay
76 Notre Dame נוטרדאם, מפרץ

נוטרדאם, קתדרלה )אוטאווה( 
200 Notre Dame

נוטרדאם-דּו-לאק, מנזר )אֹוָקה( 
 Abbaye Notre-Dame du Lac

154
328 Nunavut נּונאבּוט

האי ֶּבפין 344  
האי ויקטוריה 343  

היווסדה של 26, 32, 37, 61  
קיוואטין 343  

161 Nunavik נּונאוויק
מלונות 353  

נוף וגיאולוגיה 9–28
160 Noranda נֹוראנָדה

Norris Point נֹוריס ּפֹוינט
מלונות 350  

מסעדות 364  
340 Norman Wells נורמן ֶוולס

מסעדות 383  

מרוץ מכוניות, הגראן פרי של 
 Grand Prix )קנדה )מונטריאול

44 du Canada
27 Martel, Yann מרטל, יאן
ֶמרי מארץ׳, המוזיאון האזורי 

 Mary )גראנד פולז-ווינדזֹור(
76 March

מריה עם ישו התינוק ומלאך 
)סאלביאטי( 203

82 Merritt, David ֶמריט, דייוויד
ֶמריָטיים, אינדיאנים קדומים מאזור 

77 Maritime
ֶמריָטיים, תל הקבורה הקדמוני 

והאתר ההיסטורי הלאומי 
78 Maritime

מרכז המורשת הצפונית ע״ש 
הנסיך מוויילס )ֶילֹוַנייף(343

מרכז קנדה 57–230
הדינוזאורים וקנדה   

הפרהיסטורית 5–234
מלונות 7–356  

מסעדות 7–376  
מפה 3–232, 239  

קנדיאן ַמאּונטיז 7–236  
תחבורה 233  

מרכזי קניות 385, 386, 387
 Marconi, ָמרקֹוני, גּולֶיילמֹו

73 Guglielmo
)ה(משולש, הבניין )ונקובר( 273

)ה(משחקים האולימפיים
האיצטדיון האולימפי   

)מונטריאול( 129
הפארק האולימפי )מונטריאול(   

128–9
הפארק האולימפי של קנדה   

)קלגרי( 299
וויסֶלר 61, 320  

ונקובר 61  
מונטריאול 60, 128  

קלגרי 61, 299  
)ה(משט המלכותי של סיינט ג׳ונס 

)סיינט ג׳ונס, נ״פ( 45
משטרה 402, 403

משטרת הפרשים הצפון־מערבית 
 North West Mounted Police

236
ההתקוממות הצפון־מערבית   

257
היווסדה 251  

הפארק ההיסטורי הלאומי פֹורט   
ֶּבטלפֹורדס 256

פֹורט מקלאּוד 300  

ערוץ ג׳ונסטֹון 305, 306  
ערוץ מאלין 315  

)ה(מפקדה, בית )סיינט ג'ונס, נ״פ( 
72 Commissariat House

מצודת גארי התחתונה, האתר 
ההיסטורי הלאומי )וויניֶּפג( 

242 Lower Fort Garry
 Fort )מצודת מֹולֶדן )ָאמֶהרסטֶּברג

214 Malden
מקּבָרייד, המוזיאון לתולדות יּוקֹון 

334 MacBride )ווייטהֹורס(
מק׳גיל, אוניברסיטת )מונטריאול( 

121 McGill
 McGill, James מק׳גיל, ג׳יימס

121
 McGarrigle, מקָגריגל, קייט ואנה

41 Kate and Anna
 McDonald, Alex מקדונלד, אלכס

56
מקדונלד, ג׳יי׳.אי.אייץ׳ 

169 .MacDonald, J.E.H
סתיו, ַאלגֹוָמה 9–168  

מפל, נהר מונטריאול 169  
 MacDonald, מקדונלד, ג׳נט

237 Jeanette
מקדונלד, סר ג׳ון איי. 

 ,55 .Macdonald, Sir John A
237

פסלו 123  
קנדיאן ַמאּונטיז 236  

58 MacLeod, John מקלאוד, ג׳ון
 McLachlan, מקלכֶלן, אלכסנדר

40 Alexander
מקמייקל, אוסף האמנות )טורונטו( 

193 McMichael
מקמייקל, רוברט וֵסיין 

 McMichael, Robert and Signe
193

מקמיֶלן, הפארק המחוזי 
291 MacMillan

212 MacNab ֶמקֵנּב, משפחת
 MacNab, ֶמקֵנּב, סר אלן נאּפֵייר

212 Sir Allan Napier
98 Mackenzie ֶמֶקנזי, הרי

 Mackenzie, ֶמֶקנזי, סר אלכסנדר
53 Sir Alexander

 Macphail, Sir מקֵפייל, סר ֶאנדרּו
89 Andrew

121 McCord, Ross מק׳קֹורד, רֹוס
 Mackay, מק׳ֵקיי, ג׳ורג׳ גראנט

283 George Grant
41 McCrae, John מק׳קרי, ג׳ון
178–9 Mirvish, Ed ֶמרביש, ֶאד

מפות, המשך
טורונטו: הארּבֹורפראנט 5–174  

טיול אל חצי־האי ּברּוס 227  
טיול אל חצי־האי גאסֶּפה 9–148  

טיול אל חצי־האי הצפוני 77  
טיול אל לאק-סן-ז׳אן 145  
טיול אל עמק אֹוָקָנגאן 321  
טיול בהרים הלֹוֶרנטיים 155  

טיסות־פנים 409  
ֶילֹוַנייף 342  

מונטריאול 21, 13–112  
מונטריאול: וֶייה-מונריַאל 15–114  
מונטריאול: מונטריאול רבתי 113  

מחוז קוויבק 5–104  
מזרח קנדה 21–20  

מסלולים מומלצים 10-11  
מערב קנדה וצפונה 19–18  

מרכז קנדה 3–232, 239  
ניו ּבָרנזוויק, נובה סקוטיה ואי   

הנסיך אדוארד 81
ניו ָפאּונדֶלנד ולברדור 71  

סיינט ג׳ונס 73  
צפון קנדה 9–328, 333  

קוויבק 137  
קוויבק ונהר סיינט לורנס 133  
קוויבק, מפת רחובות מאוירת   

134-5
קולומביה הבריטית והרי הרוקי   

260–61
קלגרי 7–296  

קנדה האטלנטית 5–64  
רכבות 415  

)ה(מפל, נהר מונטריאול 
)מקדונלנד( 169

מפלים
ֶאלק פולז 293  
גראנד פולז 83  

המפלים האמריקניים 216  
וּויאטצ׳ּואן 145  

מפל ַאת׳אָּבסקה 313, 314  
מפל ּבאראשּוָאה 76  
מפל ֶּבלאש ּבאן 98  

מפל דֹוסֹון 323  
מפל דֹורווין 153  

מפל וירג׳יניה 341  
מפל טאָקקאֹו 14, 309  

מפל מֹונמֹוראנסי 10, 16, 143,   
156–7

מפלי הֹורסשּו 164, 216, 217,    
218

מפלי הניאגרה 21–216  
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סצינה בצפון־מערב )ֵקיין( 179
56 Skagway סקאגוֵויי

סקארּבֹורֹו ּבלאפס )טורונטו( 
192 Scarborough Bluffs

סקֶוור דֹורֶצ׳סֶטר )מונטריאול( 
 ,123 ,13 Square Dorchester

124–5
סקּוֶנר, השביל של מפרצון 

292 Schooner
סקי 43, 395
וויסֶלר 320  
ֶפרני 301  

סקידֵגייט, האי גרהם ק״ב )קאר( 
39

סַקיילֹון, מגדל )מפלי הניאגרה( 
217 Skylon

325 Skeena סקיָנה, הרי
ֶסר אנדרו ֶמקֵפייל, נחלת )אֹורֶוול( 

89 Sir Andrew Macphail
סר ז׳ֹורז׳-ֶאטֶיין קארטֶייה, האתר 
ההיסטורי הלאומי )מונטריאול( 
 Sir George-Etienne Cartier

117 ,13
 Serrano, Andrès ֶסראנֹו, אנדרה

120
 Sargint, William סרג׳נט, וויליאם

215
 Service, Robert ֶסרוויס, רוברט

41
ווייטהֹורס 335  

שיריו של מתיישב 57  
סרטים 27, 9–388

TIFF Bell Lightbox )טורונטו(   
179

פסטיבל האנימציה הבינלאומי   
של אוטאווה )אוטאווה( 46

פסטיבל הסרטים הבינלאומי של   
טורונטו 46

פסטיבל הקולנוע ָאֶבייֶלּבל ַלייט   
)יּוקֹון( 47

סתיו, ַאלגֹוָמה )מקדונלנד( 
168–9 Autumn, Algoma

סתיו בקנדה 46-7

ע
עבדים, רשת הברחתם לצפון 215
עולם המדע )ונקובר( 13, 5–274
)ה(עורב ואדם הראשון )רייד( 281

עידן הקרח
הפארק הלאומי קלּוַאני 336  
קולומביה ַאייספילדס 314  

עיטם לבן־ראש 264

 ,39 Snow, Michael סנו, מייקל
177

סנובורד 43, 395
 ,56 Snookum Jim סנּוקאם ג׳ים

57
Saint-Jean-de- סן-ז׳אן-ֶדה-ּפיל

153 Piles
 Sainte סנט ַאגאת-ֶדה-מֹון
155 Agathe-des-Monts

 Sainte-Anne-des סנט-ַאן-ֶדה מֹון
149 ,16 Monts

סנט-ַאן-דּו-ּבֹוּפֶרה )קוויבק( 
 ,10 Sainte-Anne-du-Beaupré

142–3 ,16
 ,16 Sainte-Croix סנט-קרּוָאה

152
 Centre )סנטר ַאייֶלנד )טורונטו

192 ,25 Island
Saint-Sauveur- סן-סֹוֶבר-ֶדה-מֹון

155 des-Monts
 Saint סן-פֹוסטאן-לאק-קאֶרה

155 Faustin-Lac-Carré
 St. סן-פייר, הכנסייה בֶשטיקאן

96 Pierre
 Saint-Pierre סן-פייר ואיי מיֶקלֹון

74–5 and Miquelon
36 ,32 Seneca ֶסֶנָקה, בני

250 ,232 Saskatoon ָססקאטּון
מלונות 356-7  
מסעדות 377  
פסטיבלים 45  

Saskatchewan ססָקצ'ּוָאן
היסטוריה 55  

ראו גם מרכז קנדה  
ססָקצ'ּוָאן, נקודת החצייה מעל 

הנהר 304
סּפאדיָנה, מוזיאון, הבית והגן 

 Spadina )ההיסטוריים )טורונטו
186

סּפאציזי, הפארק המחוזי של 
325 Spatsizi הרמה

 Safdie, Moshe ספדיה, משה
202 ,137

ספורט 26, 3–42
איצטדיון ּבי.סי ּפֵלייס )ונקובר(   

275
היכל התהילה של ההוקי   

)טורונטו( 178
ראו גם פעילויות חוץ  

סּפרּוס ֶמדֹוז מאסֶטרז )קלגרי( 
46 Spruce Meadows Masters

ספרות 41–40
ספרים, חנויות 387

מוזיאון סדנת־הדוגיות )ֶשלֶּברן(   
92

מעבורת החופים של לברדור   
)לברדור( 79

מצרי לברדור 78  
נמל דיסקאֶברי )נֹוָטוואסאָגה ֵּביי(   

223
סיּבאס )ונקובר( 272  

ספינת הוד מלכותה נאנסי 223  
ספינת המשוטה קינֹוָרה 246  

ספינת המשוטה קלֹונָדייק 5–334  
ּפֹורט אֹולֶּברני 291  

שיט 5–394  
תעלת ֶווֶלנד 13–212  

תעלת רידֹו 205  
סלולריים, טלפונים 405

323 Slocan Valley סלֹוֵקן ואלי
90 Slick, Sam סליק, סם

סלמון 67, 265
דיג חובבים 31  

מוזיאון מארגארי לדיג הסלמון   
)נֹורת׳ איסט מארגארי( 99

ּפֹורט ָאלֶּבריני 291  
ֶקמֶּבל ריֶבר 3–292  

323 Salmon Arm סלמון ַארם
246 Selkirk ֶסלֶקרק

322 ,302 Selkirk ֶסלֶקרק, הרי
ֶסלֶקרק, תומס דאגלאס, הרוזן 

 Selkirk, Thomas החמישי לבית
246 Douglas

)ה(סמינר של קוויבק )קוויבק( 
139 Séminaire de Québec
סמית׳, ג׳פרסון רנדולף ‘סֹוּפי׳ 

 Smith, Jefferson Randolph
56 ““Soapy

 St. Boniface )סן ּבֹוניפאס )וויניֶּפג
240

155 ,104 Sainte Jovite סן ז׳ֹוביט
 St. סן לאמֶּבר, תא־השיט

109 Lambert
109 ,108 St. Louis סן לואי, לאק

 St. Laurent, Louis סן לוראן, לואי
109

 Sulpician  סן סּולּפיס, כמרים
117

 Abbaye סן-ֶּבנּוָאה-דּו-לאק, מנזר
152 Saint-Benoît-du-Lac

ֶסנדֶּבנקס, הפארק המחוזי 
205 Sandbanks
323 Sandon ֶסנדֹון

סן-ֶדני-סּור-ריֶשלֶייה, מסעדות 
371 Saint-Denis-sur-Richelieu

היסטוריה 50-51  
וֶייה-מונריַאל 114  
חיות־בר 66, 67  
טאדּוסאק 144  

טיול אל חצי־האי גאסֶּפה 9–148  
טיול אל לאק-סן-ז'אן 145  

מלונות 352-3  
מסעדות 70–369  

מפה 133  
מפל מֹונמֹוראנסי 143  

סאּות׳ שֹור 147  
עידן התגליות 51–50  

ּפֶרסקֹוט 204  
 St. )סיינט לורנס, שוק )טורונטו

191 Lawrence
 St. Peter’s סיינט פיטרס, מלונות

351
 St. Francis סיינט פרנסיס, אגם

109
St. Catharines סיינט קתרינס

מסעדות 376  
פסטיבלים 46  

סיינט-מרי-אמאנג-דה-יּורֹונס 
Sainte-Marie-among-the-

224–5 ,15 ,10 Hurons
ֵסייּפרס הילס, הטבח )1873( 

251 ,236 Cypress Hills
ֵסייּפרס הילס, פארק בין־מחוזי 

251 Cypress Hills
222 Simcoe סימקֹו, אגם

 Chinese Canadians סינים־קנדים
33

הגן הסיני הקלאסי של ד״ר סּון   
יאטֶסן )ונקובר( 274

מרכז התרבות הסיני של קלגרי   
)קלגרי( 297

 Sinclair סינקֵלייר, מעבר־ההרים
303

303 Sinclair סינקֵלייר, ערוץ
323 Sicamous סיקאמּוס

סירות ואוניות
 Hornblower Niagara Cruises  

)מפלי ניאגרה( 217, 218
הדוברה הישנה )מפלי הניאגרה(   

219
המוזיאון הימי של האגמים   

הגדולים )קינגסטון( 205
המוזיאון הימי של ונקובר 275  

המוזיאון הימי של ָמניטֹוָּבה   
)ֶסלֶקרק( 246

הנתיב הימי סיינט לורנס 9–108  

215 Stratford סטראטפֹורד
מלונות 356  

מסעדות 376  
פסטיבל שייקספיר 27, 44  

 ,12 CN )סי.ֶאן, מגדל )טורונטו
176 ,171 ,164

מפת רחובות מאוירת 174  
272 SeaBus )סיּבאס )ונקובר
סיגָנל היל, האתר ההיסטורי 
הלאומי )סיינט ג׳ונס, נ״פ( 

72 Signal Hill
99 ,97 ,96 Sydney סידני

 Cedar סיֶדר דיּונז, הפארק המחוזי
86 Dunes

 La )סיטאֶדל, ָלה )קוויבק
140–41 ,105 Citadelle

 La Cité de l’Or סיֶטה ד׳אֹור, ָלה
160

 City Folk )סיטי-פֹולק )אוטאווה
46

 Sitting Bull סיטינג ּבּול, הצ׳יף
236

ֵסייליש, שבט 37
סיינט אּורֵּביין )מונטריאול(, 

368 Saint Urbain מסעדות
336 St. Elias סיינט ֶאלאָיאס, הרי

 St. סיינט אנדרּוז-ַּביי-ֶדה-סי
82 Andrews-by-the-Sea

מלונות 351  
מסעדות 367  

82 Saint John )סיינט ג׳ון )נ״ב
מלונות 351  

מסעדות 367  
 ,17 St. John’s )סיינט ג׳ונס )נ״פ

72–3
מלונות 350  

מסעדות 364  
מפה 73  

נמל התעופה 7–406  
פסטיבלים 45  
תחבורה 413  

 St. )סיינט ג׳ורג׳, האי )קלגרי
298 George’s

 ,15 St. Jacobs סיינט ג׳ייקובס
222

 St. סיינט לורנס, הנתיב הימי
108–9 ,60 Lawrence Seaway
 St. Lawrence סיינט לורנס, נהר

143–9 ,133
אזור החוף של שארֶלבּוָאה 143  
ִאיל-סנט-ֶאֶלן )מונטריאול( 130  

אלף האיים 204  

86 Summerside סאֶמרַסייד
מלונות 351  

256 Sapp, Allen סאּפ, אלן
226 Sarnia סארִנָיה

166 Seven Oaks ֶסֶבן אֹוקס, טבח
 Sault Ste. Marie סּו סנט מארי

229
מלונות 356  

מסעדות 376  
236 Sioux סּו, שבט

150 Sauvage, Lac סֹובאז׳, אגם
226 Sauble Beach סֹוּבל ּביץ׳

סֹוּבל פולז, הפארק המחוזי 
226 Sauble Falls

291 Salt Spring סֹולט סּפרינג
מסעדות 378  

274 ,118 Sun Yat-Sen סּון יאטֶסן
סוסים

מאסֶטרז )קלגרי( 46  
קנדיאן ַמאּונטיז 237  

 ,211 Superior סּוּפיריֹור, ֵלייק
229

Sooke סּוק
מלונות 357  

מסעדות 378  
 Sucrerie סּוקֶררי ֶדה ָלה מֹונטאן

154 de la Montagne
367 Souris סּורי, מסעדות

146 Sept-Iles ֶסט-ִאיל
מלונות 353  

 Stowe, סטֹו, הארֶייט ּביֶצ׳ר
215 Harriet Beecher

 Stewart סטּוַארט קרֹוסינג
337 Crossing

סטודיו ֶּבל, המרכז הלאומי 
 Studio Bell )למוסיקה )קלגרי

296
סטודנטים, מטיילים 400, 401

193 Stong, Daniel סטֹונג, דניאל
304 Stoney סטֹוני, בני

227 Stokes Bay סטֹוקס ֵּביי
סטיבן ליקֹוק, מוזיאון )אֹורילָיה( 
 Stephen Leacock Museum

222
246 Steinbach סַטיינּבאק

 Steele, Samuel סטיל, סמואל
301

סֶטמּפיד פארק )קלגרי( 
298–9 Stampede Park

279 Stanley, Lord סטנלי, לורד
 Stanley )סטנלי פארק )ונקובר
279 ,276–7 ,268 ,13 Park
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 Clearwater Lake קלירוֹוֶטר ֵלייק  
257

פארקים נושאיים
מרכז הקניות ֶווסט ֶאדמֹונטֹון   
254 West Edmonton Mall
פארק השעשועים ָלה רֹונד   
130 La Ronde )מונטריאול(
פארק השעשועים סנטרוויל   
192 Centreville )טורונטו(

ֶּפגי'ז ּפֹוינט, מגדלור )נובה 
93 Peggy’s Point )סקוטיה

 ,17 ,11 Peggy’s Cove ֶּפגי׳ז קֹוב
93 ,80

מלונות 351  
מסעדות 366  

פּוָאה סּוזֹור-קֹוֶטה, מארק אֹוֶרל 
 Foy Suzor-Coté, Marc ֶדה

38 Aurèle de
ּפּוָאנט ּבֶלה )מאשֶטאּויאץ'( 

145 Pointe Bleu
ּפּוָאנט-ָא-קאלֶייר, המוזיאון 

לארכיאולוגיה )מונטריאול( 
114 Pointe-à-Callière

ּפּוָאנט-טאיֹון, פארק נאסיונל ֶדה 
 Pointe-Taillon, Parc ָלה

145 National de la
פוטבול 43

 Canadian פוטבול, הליגה הקנדית
43 Football League

ּפֹוינט ַאטקינסֹון, מגדלור )ונקובר( 
283 Point Atkinson

ּפֹוינט ָאמּור, מגדלור, האתר 
ההיסטורי המחוזי )מצרי לברדור( 

78 Point Amour
 Point ּפֹוינט ּפילי, הפארק הלאומי

214 ,213 Pelee
340 Paulatuk ּפֹולאטּוק

27 Poulin, Jacques ּפֹולאן, ז׳ק
 Polar Bear ּפֹולאר ֶּבר ֶאקסּפֶרס

415 ,414 Express
פולוק, ג׳קסון, ציור מס׳ 29 202

פוליטיקה 6–25
 Pulperie de ּפּולֶּפרי ֶדה שיקּוטימי

144 Chicoutimi
פולק אֹון ֶדה רוקס, פסטיבל 

45 Folk on the Rocks )ֶילֹוַנייף(
 Folklorama )פולקלורמה )וויניֶפג

45
45 Folkfest )פולקפסט )ָססקאטּון

 Fuller, R. פּוֶלר, ר. באקמינסטר
275 Buckminster

344 Pond Inlet ּפֹונד אינֶלט
פופ, מוסיקה 389, 390, 391

 ,213 Point Pelee ּפֹוינט ּפילי  
214

 Prince Albert ּפרינס אלברט  
255

91 Kejimkujik ֶקג׳ימקּוג׳יק  
303 ,14 ,11 Kootenay קּוֶטנאי  
 Kouchibouguac קּושיּבּוגּוַאק  

85
 Cape ֵקייּפ ּבֶרטֹון היילנדס  

98 ,96 ,17 Breton Highlands
 ,336–7 ,266 Kluane קלּוַאני  

338–9
 Canada Forillon קנדה פֹוִריֹון  

149 ,16 ,10
 Riding ַריידינג מאונטן  

248 Mountain
פארקים מחוזיים

325 Atlin אטלין  
 ,15 ,10 Algonquin ַאלגֹונקין  

208–9
293 Elk Falls ֶאלק פולז  

324 Bowron Lake ּבֹורֹון ֵלייק  
 Brudenell River ּבראֶדֶנל ריבר  

86
 ,246 Grand Beach גראנד ּביץ׳  

247
257 Grass River גראס ריֶבר  
253 ,234 Dinosaur ָדיינֹוסֹור  

Hecla/ ֶהקָלה/גָריינדסטֹון  
247 Grindstone

323 Wells Gray ֶוולס גֵריי  
 Lake Superior ֵלייק סּוּפיריֹור  

229
 Mount Edziza מאּונט ֶאדזיָזה  

325
301 Mount Fernie מאּונט ֶפרני  
 ,262 Muncho Lake מּונצ׳ֹו ֵלייק  

317
320 Manning ֶמנינג  

291 MacMillan מקמיֶלן  
226 Sauble Falls סֹוּבל פולז  
86 Cedar Dunes סיֶדר דיּונז  
205 Sandbanks ֶסנדֶּבנקס  

 Spatsizi סּפאציזי ּפלאטֹו  
325 Plateau Wilderness

206 Petroglyphs ֶּפטרֹוגליפס  
324 Pinnacle ּפינאֶקל  

229 Finlayson פינליסֹון  
 Fish Creek )פיש קריק )קלגרי  

299
86 Cabot Beach קאּבֹוט ּביץ׳  

228 Killarney קילארני  

ּפרינס׳ז איילנד פארק )קלגרי(   
296–7 Prince’s Island

 Casa )קאָסה לֹוָמה )טורונטו  
191 Loma

קווין אליזבת פארק וחממת   
 Queen )ּבלֹוֶדל )ונקובר

 Elizabeth Park and Bloedel
278 Conservatory

ת׳אנֶדרֶּברד פארק )ויקטוריה(   
286 Thunderbird

ראו גם פארקים לאומיים;   
פארקים נושאיים, פארקים 

מחוזיים
פארקים לאומיים 393

343 Aulavik ַאּולאביק  
392 ,344 Auyuittuq ַאיּואיטּוק  

253 Elk Island ֶאלק איילנד  
 Mingan ארכיּפלאג מינגאן  

146–7 Archipelago
147 Bic ּביק  

 ,303 ,237 ,14 ,11 Banff ֶּבנף  
304–7

 Bruce ּברּוס ֶּפנינסּוָלה  
227 Peninsula

 ,306 ,263 ,14 Jasper ג׳אסֶּפר  
312–15

 Georgian ג׳ורג׳יאן ֵּביי איילנדז  
223 ,15 ,10 Bay Islands
148 ,16 Gaspésie גאסֶּפזי  

 Gwaii Haanas גּוַאיי האנאס  
325 ,260

302–3 Glacier גֵלייֶשר  
250 Grasslands גראסֶלנדס  

 ,77 ,76 Gros Morne גרֹוס מֹורן  
71

254 Wood Buffalo וּוד ּבאפאלו  
 Waterton Lakes וֹוֶטרטֹון ֵלייקס  

300 ,263
 Tuktut Nogat טּוקטּוט נֹוגאיט  

340
75 Terra Nova ֶטָרה נֹוָבה  

 ,263 ,261 ,14 ,11 Yoho יֹוהֹו  
393 ,392 ,308–9

 Mount מאּונט ֶרֶבלסטֹוק  
303 Revelstoke

153 Mauricie מֹוריסי  
340–41 Nahanni נאהאני  
82 ,17 ,11 Fundy פאנדי  

 Pacific Rim פאסיפיק רים  
292–3

229 Pukaskwa ּפאקַאסֹו  
 Pointe-Taillon ּפּוָאנט-טאיֹון  

145

דֹוֵמן ז׳ֹולי-ֶדה-לֹוּבינֶייר )סנט-  
Domaine Joly-De- )קרּוָאה

152 Lotbinière
הגן הבוטאני )קלגרי( 298  

הגן הבוטאני המלכותי )המילטון(   
212

הגן הבוטאני ואן דּוֶסן )ונקובר(   
279 VanDusen

הגן הבוטאני וחממת הפרפרים   
של רשות הפארקים של ניאגרה 

219 Niagara
הגן הבוטאני ניו ּבָרנזוויק   

 New Brunswick )ֶאדַמנדסטֹון(
83

הגן הבוטאני של מונטריאול   
)ז׳ארדן בוטאניק ֶדה מונריַאל( 

 Jardin Botanique de
130 Montréal

הגן הסיני הקלאסי ע״ש ד״ר סּון   
Dr. Sun Yat- )יאטֶסן )ונקובר

274 ,13 Sen
הגן הציבורי הליפקס )הליפקס(   

94–5 Halifax
הפארק האולימפי )מונטריאול(   

128–9
הפארק הפרהיסטורי )קלגרי(   

298
 Vanier )ואנֶייר פארק )ונקובר  

390 ,278 ,13
ַלייטהאּוס פארק )ונקובר(   

283 Lighthouse Park
מייג׳ור׳ז היל פארק )אוטאווה(   

197 Major’s Hill
סֶטמּפיד פארק )קלגרי(   

298–9 Stampede
 Stanley )סטנלי פארק )ונקובר  

279 ,276–7 ,268 ,13
 Parc des פארק ֶדה גראן ז'ארדן  

143 Grands Jardins
פארק ֶדה ָלה שּוט מֹונמֹוראנסי?   

 Parc de la Chute )קוויבק(
143 ,16 ,10 Montmorency

פארק ֶדה שאן-ֶדה-ּבאטאיי   
Parc des Champs-de- )קוויבק(

136 Bataille
פארק דּו מֹון-רּוַאיאל   

Parc du Mont- )מונטריאול(
127 ,13 Royal

פארק ז׳אן דראּפֹו )מונטריאול(   
130 Parc Jean Drapeau
ּפרֹוֶמנאד דּו לאק-ֶדז-ָנסיֹון   

Promenade du Lac- )ֶשרּברּוק(
152 des-Nations

פ
פאדֹום ַפייב, הפארק הלאומי־הימי 

227 Fathom Five
 Power )ּפאּוֶאר ּפֶלנט )טורונטו

175 Plant
 Patterson, Tom פאטרסון, תום

215
 Le Pays ֶּפִאי ֶדה ָלה סאגווין, ֶלה

85 de la Sagouine
 Fundy פאנדי, הפארק הלאומי

82 ,17 ,11
פאנדי, מוזיאון לגיאולוגיה 
90 Fundy )ּפארסּבֹורֹו(

 ,67 Fundy, Bay of פאנדי, מפרץ
82

פאסיפיק רים, שמורת הפארק 
292–3 Pacific Rim הלאומי

ּפאקַאסֹו, הפארק הלאומי 
229 Pukaskwa

ּפארטי-ֶקֶּבקּוָאה )מפלגת קוויבק( 
60 ,35 Parti-Québecois
פאריז, אמנת )1763( 52

 Parizeau, Philippe ּפאריזֹו, פיליפ
200

90 Parrsboro ּפארסּבֹורֹו
 Parc des פארק ֶדה גראן ז׳ארדן

143 Grands Jardins
פארק ֶדה ָלה שּוט מֹונמֹוראנסי 

 Parc de la Chute
143 ,16 ,10 Montmorency

פארק ֶדה שאן-ֶדה-ּבאטאיי 
Parc des Champs-de- )קוויבק(

136 Bataille
פארק דּו מֹון-רּוַאיאל )מונטריאול( 
127 ,13 Parc du Mont-Royal

)ה(פארק הפרהיסטורי )קלגרי( 
298

פארק ז׳אן דראּפֹו )מונטריאול( 
130 Parc Jean Drapeau
)ה(פארקים הצפוניים 325

פארקים וגנים
 Hôtel de )אֹוֶטל ֶדה ויל )קוויבק  

139 Ville
ַאסיניּבֹוין פארק )וויניֶּפג(   

242 Assiniboine
ּביקֹון היל פארק )ויקטוריה(   

286–7 Beacon Hill
 Parc de la גאטינֹו פארק  

158 Gatineau
 Butchart )גני ּבּוצ׳ארט )ונקובר  

290
גראן ֶמטי )חצי־האי גאסֶּפה(   

148 Grand Métis

עישון 400
במסעדות 361  

עיתונים 388, 405
)ה(עמים הילידיים הקנדיים 

)האומות הראשונות( 5–24, 32, 
36–7

אמנות 38, 39  
אסיפת האומות הראשונות )איי.   

אפ. אן( 26, 37
הטבח בֵסייּפרס הילס 251  

היסטוריה 49  
הכפר קסאן 324  

המוזיאון האזורי ֶמרי מארץ׳   
)גראנד פולז-ווינדזֹור( 76

המוזיאון המלכותי של קולומביה   
הבריטית 288

המוזיאון לאנתרופולוגיה של   
אוניברסיטת קולומביה הבריטית 

)ונקובר( 81–280
הפארק המחוזי ֶּפטרֹוגליפס 206  

וויניֶּפג 240  
כללי התנהגות 400  

כפר לֹוסֹון של בני אירֹוקּוָאה   
)לונדון( 215

מחוז קֹוַאֶצן 290  
סירופ מייפל 107  
ספרות 40, 41  

פארק המורשת וואנּוסֶקווין   
)ָססקאטּון( 250

ּפּוָאנט ּבֶלה )מאשֶטאּויאץ'( 145  
ּפֹורט אֹו שּוָאה 77  
פֹורט וּוּפ-ַאּפ 251  
צפון קנדה 328  

רב־תרבותיות בקנדה 32  
ת׳אנֶדרֶּברד פארק )ויקטוריה(   

286
ראו גם אינּואיטים וכן לפי שמות   

השבטים
עממית, מוסיקה 34, 389, 390, 

391
עמק מאטאֶּפדָיה )חצי־האי 

 Vallée de la )גאסֶּפה
148 ,16 Matapédia

עמק ‘עשר הפסגות׳ 304
ענתיקות, חנויות 386, 387

 The Jack Pine )עץ האורן )תומסון
203

עץ המייפל )ג׳קסון( 168
 ,232 ,28 ,24 Prairies ה(ערבות(

238 ,233
אוקראינים־קנדים 33  

החי והצומח בקנדה 30  
הפארק הלאומי גראסֶלנדס 250  
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 Change ֵצ׳יינג׳ איילנדז, מלונות
350 Islands

 Chinatown )צ'יינטאון )ונקובר
274 ,13

 Chinatown )צ'יינטאון )טורונטו
184 ,33

 Chinatown )צ'יינטאון )מונטריאול
118

מלונות 351  
מסעדות 367  

358 Chase ֵצ׳ייס, מלונות
 Canadian ציירים קנדיים, קבוצה

169 Group of Painters
56 Chilkoot צ׳ילקּוט, ילידים

336 Chilkoot Pass צ׳ילקּוט ּפאס
ציסטרציאני, מנזר )אֹוָקה( 154

 Cistercian ציסטרציאניים, נזירים
154

37 Chipewyan צ׳יֶּפוואֶיין, שבט
ציפורים

ביצת אֹוק האמֹוק 7–246  
הפארק הלאומי ּפֹוינט ּפילי 214  
השמורה האקולוגית כף סיינט   

ֶמרי 74
ממלכת הציפורים )מפלי   

הניאגרה( 217
קנדה האטלנטית 7–66  

290–91 Chemainus ֶצ׳מאינּוס
צמחונים 360

צמחים 24
צפון אמריקה הבריטית 23

צפון קנדה 45–326
אמנות ותרבות אינּואיטית   

330–31
מלונות 359  

מסעדות 3–382  
מפות 19–18, 9–328, 333  

צפון־מערבית, ההתקוממות 
257 ,256 ,55 )1885(

32 Charlie צ׳רלי, הנסיך היפה
 Charles צ׳רלס השני, מלך אנגליה

166 II
צרפתית, קנדה 5–34

העימותים האנגלו־צרפתיים   
52–3

הפילוג האנגלי-צרפתי 61–60  
צרפתים־קנדים 25, 3–32  

צרפתית 25, 34  
257 Churchill צ׳רצ׳יל

מלונות 356  
79 Churchill Falls צ׳רצ׳יל פולז

)ה(פרלמנט, בנייני )ויקטוריה( 284
פרלמנט היל )אוטאווה( 
15 Parliament Hill

)ה(פרלמנט של אונטריו, בית 
)טורונטו( 185

ֶפרמֹו ֶלה שאטֹו פרֹונֶטנאק 
 Fairmont Le Château )קוויבק(
138 ,132 ,105 ,16 Frontenac

מפת רחובות מאוירת 134  
ֶפרמֹו רויאל יורק )טורונטו( 

177 Fairmont Royal York
ֶפרמֹו שאטֹו לֹוִריֶיה, מלון 

 Fairmont Château )אוטאווה(
199 ,196 Laurier

ֶפרמֹונט ֶאמּפֶרס, מלון )ויקטוריה( 
285 Fairmont Empress

301 Fernie ֶפרני
98 French Lake פֶרנץ׳ ֵלייק

 French פֶרנץ׳ מאונטנס
98 Mountains

 La Francophonie פרנקֹופֹוני, ָלה
60

149 ,16 Percé ֶּפרֶסה
מלונות 353  

מסעדות 370  
303 ,302 Purcell ֶּפרֶסל, הרי

302 Purcell ֶּפרֶסל, שמורת הטבע
204 Prescott ּפֶרסקֹוט

פרפרים, הגן הבוטאני וחממת 
הפרפרים של רשות הפארקים 

של ניאגרה 219
פרשי המשטרה הקנדית 
המלכותית 22, 7–236

אכיפת החוק 402  
הבהלה לזהב בקלֹונָדייק 56  

מרכז המורשת של משטרת   
הפרשים המלכותית )ֶרג׳יָנה( 

249
פֹורט וֹולש 251  

פשע 402

צ
)ה(צבא הקנדי 60

צבאיים, מוזיאונים )קלגרי( 
299 Military Museums
צבעונים, הפסטיבל הקנדי 

 Canadian Tulipfest )אוטאווה(
44

צבעי הסתיו 106, 206
צוללן )עוף ימי( 30

ציור מס' 29 )פולוק( 202

ּפרֹובינס האּוס, האתר ההיסטורי 
 Province )הלאומי )שארלוטאון

89 ,17 House
פרוות, סחר

האתר ההיסטורי הלאומי לסחר   
בפרוות בתעלת לאשין 131

ויקטוריה 284  
חברת מפרץ האדסון 51, 7–166  

צ׳רצ׳יל 257  
ּפרֹוֶמנאד דּו לאק-ֶדז-ָנסיֹון 

Promenade du Lac- )ֶשרּברּוק(
152 des-Nations

ּפרֹוֶמנאד דּו ּפֹורטאז׳ )גאטינֹו( 
158 Promenade du Portage

 Frontenac, פרֹונֶטנאק, הרוזן
140 Count

)ה(פרֹוסטיבל של פֶרדריקטֹון 
47 Fredericton FROSTival

41 .Pratt, E.J .ּפֶרט, אי.ג׳יי
 ,320 ,319 Fraser פֵרייֶז׳ר, נהר

324
 Fraser, Simon פֵרייֶז׳ר, סיימון

320
320 Fraser פֵרייֶז׳ר, ערוץ

138 Price, Bruce ּפָרייס, ברוס
364 Ferryland ֶפריֶלנד, מסעדות

ּפרינס אדוארד איילנד, הפארק 
 Prince Edward Island הלאומי

88 ,87 ,17
ּפרינס אדוארד, האי ראו ניו 

ּבָרנזוויק, נובה סקוטיה ואי הנסיך 
אדוארד 

 Prince ּפרינס אדוארד, מחוז
205 Edward
מלונות 355  

מסעדות 375  
ּפרינס אלברט, הפארק הלאומי 

255 Prince Albert
 ,14 Prince George ּפרינס ג׳ורג׳

320 ,316
מלונות 358  

מסעדות 382  
 Prince Rupert ּפרינס רּוֶּפרט

324–5
מלונות 359  

מסעדות 382  
ּפרינס׳ז איילנד פארק )קלגרי( 

296–7 Prince’s Island
365 Freeport פריּפֹורט, מסעדות
169 Fairley, Barker ֶפרלי, ּבארֶקר
)ה(פרלמנט, בנייני )אוטאווה( 10, 

198 ,194 ,165 ,26
מפת רחובות מאוירת 196  

 Pellatt, Sir ֶּפלאט, סר הנרי
190 Henry

ּפלאטֹו מֹון-רּוַאיאל )מונטריאול( 
119 ,13 Plateau Mont-Royal

מסעדות 368  
 Place )פלאס ד׳ָארם )קוויבק

138 d’Armes
 Place )פלאס דּו קנדה )מונטריאול

124–5 ,123 ,13 du Canada
 Place )פלאס ֶדז ָאר )מונטריאול

119 ,13 des Arts
 Place )פלאס רּוַאיאל )קוויבק

138 Royale
מפת רחובות מאוירת 135  
98 Pleasant Bay ּפֶלֶזנט ֵּביי

257 Flin Flon פלין פלֹון
 Plamondon, ּפַלמֹונדֹון, אנטואן

38 Antoine
 Plamondon, ּפַלמֹונדֹון, מריּוס

127 Marius
91 Planters ּפֶלנֶטרס

345 Pangnirtung ֶּפנגנירטאנג
321 Penticton ֶּפנטיקטֹון

ֶפניאנים, פשיטות )1866-70( 54, 
55

 Fenelon Falls ֶפֶנלֹון פֹולז, מלונות
355

 Panmure Island ֶּפנמיּור איילנד
89

מגדלור 89  
פסחא 47

פסטיבל האורות בחורף )מפלי 
הניאגרה( 47

)ה(פסטיבל האקאדי של קאראֶקה 
 Festival Acadien de Caraquet

45
 Festival )פסטיבל הוֹויאֶז׳ר )וויניֶּפג

47 du Voyageur
פסטיבל הסרטים הבינלאומי של 

טורונטו 172
 Festival פסטיבל הקיץ בקוויבק

45 d’Été de Quebec
פסטיבלים 7–44, 390, 391

פסל )מאֵריי( 39
 Passamaquoddy ָּפָסָמקוֹודי ֵּביי

82–3 Bay
פעילויות וחופשות מיוחדות 

392–5
פעילויות חוץ 5–392

ראו גם ספורט  
83 ,17 Fredericton פֶרדריקטֹון

מלונות 350  
מסעדות 365  
פסטיבלים 47  

 Fort Providence פֹורט ּפרֹוביֶדנס
341

מסעדות 383  
פֹורט קלגרי, הפארק ההיסטורי 

 ,14 ,11 Fort Calgary )קלגרי(
298

 Fort Qu’Appelle פֹורט ק׳ַאֶּפל
248

91 Port Royal ּפֹורט רויאל
האתר ההיסטורי הלאומי 91  

 ,290 Port Renfrew ּפֹורט ֶרנפרּו
292

 Portage la ּפֹורטאז׳ ָלה ּפֶררי
247 Prairie

337 Fortymile פֹורטיַמייל, הכפר
ֶּפטרֹוגליפס, הפארק המחוזי 

206 Petroglyphs
315 ,312 Patricia פטרישיה, אגם
 Peterson, Oscar פטרסון, אוסקר

41
206 Peterborough ּפיֶטרּבֹורֹו

143 Pietà )ּפֶייָטה )מיכאלאנג׳לו
306 ,304 ,14 Peyto ֵּפייטֹו, אגם

303 Paint Pots ֵּפיינט ּפֹוטס
358 Field פילד, מלונות

38 Field, Robert פילד, רוברט
ּפינאקלס, הפארק המחוזי 

324 Pinnacles
פינליסֹון, הפארק המחוזי 

229 Finlayson
267 Peace ּפיס, עמק הנהר

פיסול 39
אינּואיטים 38, 39, 202  

ּפיּפי פארק )סיינט ג׳ונס, נ״פ( 
73 Pippy Park

 Fitzgerald, פיצג׳רלד, ֶלה-מֹויין
38 LeMoine

 Picasso, Pablo פיקאסו, פבלו
182

205 Picton ּפיקטֹון
ּפיק'ס קי )אי הנסיך אדוארד( 

89 Peake’s Quay
94 21 Pier )ּפיר 21 )הליפקס

 ,312 ,14 Pyramid ּפירמיד, אגם
315

315 Pyramid ּפירמיד, הר
 Pearson, Lester פירסון, לסטר

184 ,60
פיש קריק, הפארק המחוזי 
299 Fish Creek )קלגרי(

227 Flowerpot פַלאּוֶארּפֹוט, האי

פֹור ַאמֶהרסט-ּפֹור-ז׳ֹויי, הפארק 
 Fort ההיסטורי הלאומי

88 Amherst-Port-la-Joye
 ,17 Fort Beauséjour פֹור ּבֹוֶסז׳ּור

90
152 Fort Chambly פֹור שאמּבלי
 Fort Edmonton פֹורט ֶאדמֹונטֹון

254
77 Port au Choix ּפֹורט אֹו שּוָאה

166 Fort Albany פֹורט אֹולָּבני
291 Port Alberni ּפֹורט אֹולֶּברני

פֹורט ַאן, הפארק ההיסטורי 
91 Fort Anne הלאומי

פֹורט ֶּבטלפֹורדס, האתר ההיסטורי 
256 Fort Battleford הלאומי

פֹורט ג׳ורג׳ )ניאגרה-אֹון-ֶדה-ֵלייק( 
212 Fort George

פֹורט ֶדה ִאיל-סנט-ֶאֶלן 
Fort de l’Ile-Saint- )מונטריאול(

130 Hélène
 Fort )פֹורט דֹופאן, מוזיאון )דֹופאן

248 Dauphin
236 Fort Dufferin פֹורט דּוֶפראן

פֹורט הנרי, האתר ההיסטורי 
 Fort Henry )הלאומי )קינגסטון

204–5 National
פֹורט וויליאם, הפארק ההיסטורי 
229 Fort William )ת'אנֶדר ֵּביי(
פֹורט ֶוולינגטֹון, האתר ההיסטורי 
204 Fort Wellington הלאומי

פֹורט וֹולש, האתר הלאומי 
251 Fort Walsh ההיסטורי

 Fort Whoop-up פֹורט וּוּפ-ַאּפ
300 ,251

 Fort York )פֹורט יורק )טורונטו
190 ,12

פֹורט ָלה ֵריין, המוזיאון וכפר 
החלוצים )ּפֹורטאז׳ ָלה ּפֶררי( 

243 247 Fort La Reine
 Fort פֹורט ַלנגלי, מסעדות

381 Langley
 Fort Macleod פֹורט מקלאּוד

300
317 Fort Nelson פֹורט נלסון

מלונות 358  
 Fort פֹורט סטיל, עיירת מורשת

301 Steele
 Port Stanley ּפֹורט סֶטנלי, מלונות

356
 Fort St. John פֹורט סיינט ג׳ונס

316–17
 Fort Simpson פֹורט סימּפסֹון

340
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ֵקייּפ ּבֶרטֹון היילנדס, הפארק 
 Cape Breton הלאומי
98 ,96 ,17 Highlands

344 Cape Dorset ֵקייּפ דֹורֶסט
98 Cape North 'ֵקייּפ נֹורת

ֵקייּפ סּפיר ַלייטָהאּוס, האתר 
ההיסטורי הלאומי )סיינט ג'ונס, 
 Cape Spear Lighthouse )נ"פ

73
קילארני, הפארק המחוזי 

228 Killarney
קילארני לודג׳ )הפארק המחוזי 

208 Killarney Lodge )ַאלגֹונקין
381 Kimberly קימֶּברלי, מסעדות

345 Kimmirut קימירּוט
302 Kinbasket קינּבאסֶקט, שבט

 King, קינג, וויליאם ַליֹון ֶמֶקנזי
59 William Lyon Mackenzie

בית לוִרֶייה )אוטאווה( 200  
גאטינֹו פארק 158  

קינגס ֶלנדינג, היישוב העתיק 
83 King’s Landing

204–5 ,15 Kingston קינגסטון
מלונות 355  

מסעדות 374  
255 Kingsmere קינגסמיר, אגם

337 Keno קינֹו
 SS קינֹוָרה, ספינת המשוטה

246 Keenora
41 .Kinsella, W.P .קינֶסָלה, ו.פ

 Kipling, קיפלינג, רודיארד
89 Rudyard

קיץ בקנדה 5–44
קיצ׳ֶנר-וֹוֶטרלּו, פסטיבלים 
46 Kitchener-Waterloo

40 Kirby, William קירּבי, וויליאם
51 Kirke, David קירֶקה, דייוויד
296–9 ,14 ,11 Calgary קלגרי

מלונות 358  
מסעדות 380  
מפה 7–296  

נמל התעופה 7–406  
פסטיבלים 46  
תחבורה 412  

298 Calgary קלגרי, גן החיות
296 Calgary קלגרי, מגדל

קלגרי, מרכז התרבות הסיני 
297 Calgary

321 Kelowna ֶקלֹואּוָנה
מלונות 359  

מסעדות 2–381  
337 Kluane קלּוַאני, אגם

 Coast Salish קֹוסט ֵסייליש, ילידים
291

 Copway, George קֹוּפֵוויי, ג׳ורג׳
41

 Couchiching קּוצ׳יצ׳ינג, אגם
222

269 Cook, James קּוק, ג׳יימס
 Correa, Charles קֹוֶרָאה, צ׳רלס

193
 Corbeil, קֹורֵּבייל, הכומר וילפריד

153 Father Wilfrid
קֹורדֹוָבה סטריט ֶווסט )ונקובר( 

273 Cordova St West
28 Cordillera קֹורִדֶייָרה

 Cornwallis, קֹורנוֹוליס, גנרל ג׳ורג׳
94 ,52 General George

36 Cornplanter קֹורנּפֶלנֶטר
Corner Brook קֹורֶנר ּברּוק

מלונות 350  
מסעדות 364  

קּושיּבּוגּוַאק, הפארק הלאומי 
85 Kouchibouguac

קזינו, בתי
214 Windsor ווינדזור  

 Casino de קזינו ֶדה מונריַאל  
131 ,130 Montréal

קזינו דּו לאק ֶלָאמי )גאטינֹו(   
158 Casino du Lac Leamy

 Ktunaxa people קטּונאקָסה, בני
301

343 Kivalliq קיבאליק, רמה
קידומות חיוג 405

קידי ווידי, הכפר )סיינט ג׳ונס, נ״פ( 
73 ,65 Quidi Vidi

 K-Days )ֵקיי, ימי )אדמונטון
45ֵקייב ֶאנד ּבייסין, האתר 

 Cave and ההיסטורי הלאומי
307 ,14 Basin

 343 Cambridge קיימּברידג' ֵּביי
339

122 ,38 Kane, Paul ֵקיין, פול
ָמה-ִמין או ‘הנוצה׳ 38, 48  

מחנה אינדיאני באגם יּורֹון 9–8  
סצינה בצפון־מערב 183  

178 Kain, Karen ַקיין, קארן
 Cape ֵקייּפ ּבֹונאוויסטה, מגדלור

75 Bonavista
 Cape Breton ֵקייּפ ּבֶרטֹון, האי

96–101 ,17
פסטיבלים 47  

מפה 7–96  

304 Kootenay קּוֶטנאי, בני
קּוֶטנאי, הפארק הלאומי 
303 ,14 ,11 Kootenay

)ה(קֹויֹוטי ההולך 301
קולומביה ַאייספילד, שדה הקרח 
 ,312 ,262 Columbia Icefield

314
קולומביה הבריטית, דרום וצפון 

318–25
מלונות 358-9  

מסעדות 381-2  
קולומביה הבריטית, המוזיאון 
המלכותי )ונקובר( 9–288

קולומביה הבריטית והרי הרוקי 
258–325

אלסקה הייוויי 7–266  
דרום קולומביה הבריטית וצפונה   

318–25
היסטוריה 55  

הרי הרוקי 3–262, 317–294  
ונקובר והאי ונקובר 93–268  

טיול בעמק אֹוָקָנגאן 321  
יערנות וחיות־הבר בחופי   
קולומביה הבריטית 5–264

מלונות 9–358  
מסעדות 2–381  

מפה 319  
סינים־קנדים 33  

שבוע בקולומביה הבריטית והרי   
הרוקי 11, 14
תחבורה 261  

302 Columbia קולומביה, הרי
קולומביה ואלי ֶווטֶלנדס 

 Columbia Valley Wetlands
303

74 Colony Avalon קֹולֹוני ַאבאלֹון
223 Collingwood קֹולינגוּוד

מלונות 355קולנוע ראו סרטים  
קֹום ִסי ֶלה טאן ... ֶדה ָלה רּו )מיצב, 
 Comme si le temps ... )גראנש

121 de la rue
206 Combermere קֹומֶּברמיר

קונסוליות 403
קונסטנטין, פקד צ׳ארלס 

 Constantine, Inspector
56 Charles

קֹונֶפֶדֵרייֶשן, גשר )אי הנסיך 
86 Confederation )אדוארד

)ה(קונפדרציה לאמנויות, מרכז 
 Confederation )שארלוטאון(

89 Centre of the Arts
 Coast Mountains קֹוסט מאּונֶטנז

320

קֹוַאֶצן, מחוז )האי ונקובר( 
290 Cowichan

355 Coburg קֹוֶּברג, מלונות
102–61 Quebec קוויבק, מחוז

דרום ֶקֶּבק וצפונה 61–150  
היסטוריה 50, 51, 3–52, 54  

הנתיב הימי סיינט לורנס 9–108  
התנועה הבדלנית 26, 35, 61–60  

חיות־בר 66  
יערות אדר 7–106  
מונטריאול 31–110  

מלונות 4–352  
מסעדות 72–370  

מפה 5–104  
פסטיבלים 47  

צרפתים־קנדים 3–32, 5–34  
קוויבק ונהר סיינט לורנס 49–132  

שבוע בקוויבק 10, 16  
תחבורה 105  

קוויבק, דרום וצפון
מלונות 353-4  

מסעדות 370-72  
 ,23 ,16 ,10 Quebec City קוויבק

132–41
מלונות 353  

מסעדות 370  
מפה 137  

מפת רחובות מאוירת 5–134  
פסטיבלים 45, 47  

תחבורה 413  
קוויבק, קרנבל החורף 47

קווין אליזבת פארק )ונקובר( 
278 Queen Elizabeth

 Queen קווין אליזבת, רכס
315 Elizabeth

קווין סטריט ֶווסט )טורונטו(  
Queen Street West 179קווין 

שארלוט, איי ראו ַהייָדה גּוַאיי
205 Quinte’s Isle קּווינטי׳ז, האי

קוויניָצה, מוזיאון הרכבת של 
 Kwinitsa )תחנת )ּפרינס רּוֶּפרט

324
קווינ׳ס קי טרמינל )טורונטו( 

 ,12 Queen’s Quay Terminal
175

 Kwistis קוויסטיס, מרכז מבקרים
293

קוויסּפאמסיס, מסעדות 
366 Quispamsis

350 Quirpon קווירּפֹון, מלונות
322 Kootenay קּוֶטנאי, אגם

322 Castlegar קאֶסלגאר
 Cap )קאּפ דיאמאן )קוויבק
140 ,136 ,133 Diamant

144 Cap Trinité קאּפ טריניֶטה
148 Cap Chat קאּפ ָשה
Carr, Emily קאר, אמילי

אמנות 27, 9–38  
ּביקֹון היל פארק )ויקטוריה( 287  
הגלריה לאמנות של ונקובר 275  

הגלריה לאמנות של ויקטוריה   
רבתי )ויקטוריה( 287

ספרות 40  
סקידֵגייט, האי גרהם, ק״ב 39  
קאר האּוס )ויקטוריה( 286  

286 Carr, Richard קאר, ריצ׳רד
85 Caraquet קאראֶקה

מלונות 350  
מסעדות 365  
פסטיבלים 45  

27 Cardiff, Janet קארדיף, ג'נט
 Cartier, Jacques קארטֶייה, ז׳אק

33
מֹון-רּוַאיאל )מונטריאול( 127  

עידן התגליות 51–50  
קוויבק 134  

 Cartier, קארטֶייה, ז׳ֹורז׳-ֶאטֶיין
117 George-Etienne

324 Cariboo קאריּבּו, הרי
324 Cariboo קאריּבּו, שביל

קארֶמק, ג׳ורג׳ וושינגטון 
 Carmack, George
57 ,56 Washington

39 Carnoe, Greg קארנֹו, גרג
336 Carcross קארקרֹוס

336 Carcross קארקרֹוס, מדבר
 Group of Seven קבוצת השבעה

168–9 ,38–9 ,27
אוסף האמנות ֶמקמייֶקל   

)טורונטו( 193
הגלריה לאמנות של אונטריו   

)טורונטו( 182
המוזיאון לאמנויות היפות   

)מונטריאול( 122
קילארני, הפארק המחוזי 228  

39 Quévillon, Louis ֶקִביֹון, לואי
ֶקג׳ימקּוג׳יק, הפארק הלאומי 

והאתר ההיסטורי הלאומי 
91 Kejimkujik

161 Kuujjuaq קּואּויּוַאק
 Cowichan, Lake קֹוַאֶצן, אגם

290
291 ,290 Cowichan קֹוַאֶצן, בני

ק
קאּבֹוט ּביץ', הפארק המחוזי 

86 Cabot Beach
50 ,49 Cabot, John קאּבֹוט, ג'ון

ּבֹונאוויסטה 75  
סיינט ג'ונס 72, 73  

קאּבֹוט ֶהד, מגדלור )ֵקייּפ קרֹוֶקר( 
227 Cabot Head

קאּבֹוט, מגדל )סיינט ג'ונס, נ"פ( 
72–3 Cabot

98 ,97 ,96 Cabot קאּבֹוט, שביל
315 ,312 Cavell קאֶבל, אגם

315 Cavell, Edith קאֶבל, אידית
 ,312 Cavell קאֶבל, שדות מרעה

315
88 ,17 Cavendish קאֶבנדיש
88 Cavendish קאֶבנדיש, חוף

 Cowboy Junkies קאובוי ג׳אנקיס
41

206 Kawartha קאוואָתה, אגמי
 Qaulluaryuk, ָקאּולּואריּוק, רות׳

241 Ruth
324 Kaien קאֶיין, האי

 Calgary קלגרי סֶטמּפיד, פסטיבל
 ,295 ,45 ,14 ,11 Stampede

298
 Kamaniskeg קאמאניסֶקג, אגם

207
קאמֶּברֶלנד, מוזיאון מחוז 

 Cumberland )ַאמֶהרסט(
90 County Museum

323 Kamloops קאמלּוּפס
מלונות 359  

 Campobello קאמּפֹוֶּבלֹו, האי
82–3

קאנּו, אגם )הפארק המחוזי 
208 Canoe )ַאלגֹונקין

קאנו, שיט 394
266 Canol קאנֹול, פרויקט

340 Canol Road קאנֹול רֹואד
340 Canol קאנֹול, שביל המורשת

303 Canmore קאנמֹור
מלונות 358  

מסעדות 380  
 Casa )קאָסה לֹוָמה )טורונטו

190–91 ,12 Loma
117 Casavant קאָסָוואן

 Casson, Dollier de קאסֹון, דֹוִלֶייה
108

 Custer, General קאסֶטר, הגנרל
236

קאֶסל היל, האתר ההיסטורי 
74 Castle Hill הלאומי
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מפות 61–260, 295  
שבוע בקולומביה הבריטית ובהרי   

הרוקי 11, 14
ראו גם קולומביה הבריטית והרי   

הרוקי
רוקי מאּונֶטניר, קווי הרכבת 

414–15 Rocky Mountaineer
149 Rocher Percé רֹוֶשה ֶּפרֶסה
 Rivière-du-Loup ריבֶייר-דּו-לּו

147 ,16
371 Rigaud ריגֹו, מסעדות

205 Rideau רידֹו, שביל
205 Rideau רידֹו, תעלת
אוטאווה 196, 199, 200  

ריֹו טינטֹו ָאלקאן, ּפלנטאריום 
 Rio Tinto Alcan )מונטריאול(

128
39 Ray, Carl ֵריי, קרל

280 ,39 Reid, Bill רייד, ביל
העורב ואדם הראשון 281  

ַריידינג מאונטן, הפארק הלאומי 
248 Riding Mountain

מלונות 356  
286 Wright, John רייט, ג׳ון

 Wright and רייט וסֹונדרס
286 Saunders

54 Riel, Louis ִרֶייל, לואי
ההתקוממות הצפון־מערבית 55,   

256
מרד ֶרד ריבר 55  

קבר 240  
355 Rice ַרייס, אגם, מלונות

147 Rimouski רימּוסקי
מסעדות 370  

ריּפלי, אקוואריום )טורונטו( 
 Ripley’s Aquarium of Canada

177 ,174
 Richler, Mordecai ריצ׳ֶלר, מרדכי

41 ,27
 Richmond ריצ׳מונד, מסעדות

378–9
 Richardson, John ריצ׳רדסון, ג׳ון

40
רישיון נהיגה 418

 ,16 ,10 Richelieu ריֶשלֶייה, עמק
152

מלונות 353  
רכב, מועדוני 419

רכב־שלג 395
רכבת 15–414, 15–414

המרכז ההיסטורי קראנּברּוק 302  
טיול ברכבת בערוץ ַאגאווה 229  

145 Roberval רֹוֶּברוואל
 Roberval, רֹוֶּברוואל, סֶייה ֶדה

50 Sieur de
 Roger’s רוג׳רז, מעבר־ההרים

303 Pass
 Rogers )רוג׳רז סנטר )טורונטו

177 ,174 Centre
 Rogers )רוג׳רס, גביע )מונטריאול

45
153 Rawdon רֹודֹון

Rodeo רודיאו
גמר הרודיאו הקנדי )אדמונטון(   

47
קלגרי סֶטמּפיד 45, 298  

רודיאו, הגמר הקנדי )אדמונטון( 
47 Canadian Finals Rodeo

 Rose רֹוז ּבלאנש, מגדלור
76 Blanche

 Roosevelt, .רוזוולט, פרנקלין ד
83 .Franklin D

רוזוולט קאמּפֹוֶּבלֹו, הפארק 
 Roosevelt הבינלאומי

83 Campobello
רוח מערבית )תומסון( 183

41 Roy, Gabrielle רֹוי, גבריאל
 Roy )רֹוי תֹומסֹון, היכל )טורונטו

179 Thomson
רויאל ָטייֶרל, המוזיאון למאובנים 

252 ,235 Royal Tyrrell
רויאל ָטייֶרל, תחנת השדה 

 Royal )הפארק המחוזי ָדיינֹוסֹור(
252 ,235 Tyrrell

רויאל קנדיאן פאסיפיק, רכבת 
415 Royal Canadian Pacific

רומית קתולית, כנסייה 35
 Ross and רֹוס אנד מקדונלד

177 Macdonald
 Roza, רֹוָסה, גּוסטאבֹו ָדה

241 Gustavo da
 Rossland רֹוסֶלנד, פסטיבל החורף

47
רופאי שיניים 403

רופאים 403
 Rupert’s Land רּוֶּפרט׳ס ֶלנד

166 ,54–5
רוק, מוסיקה 389, 390, 391

 Rocky רוקי הארּבֹור, מסעדות
364 Harbour

 ,262–3 ,28 Rocky רוקי, הרים
294–317

חיות־בר 31  
מלונות 358  

מסעדות 81–380  

 Ramezay, ראֶמֶזה, קלוד ֶדה
116–17 Claude de

343 Rankin Inlet ראנקין אינֶלט
Rustico ראסטיקֹו

מלונות 351  
מסעדות 366  

ראש הממשלה 26
184 Revell, Viljo ֶרֶבל, ויליֹו
303 Revelstoke ֶרֶבלסטֹוק

מסעדות 381  
רב־תרבותיות בקנדה 3–32

249 Regina ֶרג׳ינה
מלונות 356  

מסעדות 7–376  
פסטיבלים 44  

ֶרד ֵּביי, האתר ההיסטורי הלאומי 
78 Red Bay

253 Red Deer ֶרד דיר
 Red Deer ֶרד דיר, עמק הנהר

253 ,235 ,234
 Red Point Beach ֶרד ּפֹוינט ּביץ׳

87
 Red River )ֶרד ריבר, יריד )וויניֶּפג

44
 Red River )1869( ֶרד ריבר, מרד

55
303 Redwall ֶרדֹוול, שבר

רדיו 405
 Radium Hot רדיּום הֹוט סּפרינגס

393 ,303 ,14 Springs
מלונות 358  

161 Radisson רדיסֹון
ֶרדּפאת, מוזיאון )מונטריאול( 

121 Redpath
 Redcliffe Point ֶרדקליף ּפֹוינט

207
 Rue du )רּו ֶדה טֶרזֹור )קוויבק

139 Trésor
 Rue )רּו דּו נוטרדאם )מונטריאול

114 Notre-Dame
 Rue )רּו דּו ֶּפטי שאמּפלאן )קוויבק

138 du Petit Champlain
 Rue )רּו ֶשרּברּוק )מונטריאול

126 ,13 Sherbrooke
 Rouyn-Noranda רּואין-נֹוראנָדה

160
מלונות 354  

מסעדות 371  
רובנס, פטר פאול, טבח החפים 
 Rubens, Peter Paul מפשע

182
293 Robson Bight רֹוּבסֹון ַּבייט

256 ,236 Cree קרי, ילידים
 Krieghoff, קריגהֹוף, קֹורנליּוס

38 Cornelius
קֵרייגדארֹוש, טירת )ויקטוריה( 

287 Craigdarroch
255 Crean קרין, אגם

Carleton-sur- קרלטון סּור ֶמר
148 Mer

 Cremazie, קֶרמאזי, אֹוקָטב
40 Octave

 Carmichael, ַקרמייֶקל, פרנקלין
228 Franklin

)ה(קרן העולמית לשימור חיות 
הבר 253

 Cranmer, Doug קֶרנֶמר, דאג
280

39 Krentz, Richard קֶרנץ, ריצ׳רד
קתדרלות

בזיליקה־קתדרלה נוטרדאם-ֶדה-  
 Basilique-Cathédrale ֶקֶּבק

 ,134 Notre-Dame-de-Québec
138

ּכרייסט ֶצ׳רץ׳ קת׳ידרל   
 Christ Church )מונטריאול(

121 Cathedral
214 London לונדון  

קתדרלת מארי-ֵריין-דּו-מֹונד   
Cathédrale Marie- )מונטריאול(
 ,124–5 ,13 Reine-du-Monde

126
קתדרלת נוטרדאם )אוטאווה(   

200 Cathédrale Notre Dame
קתדרלת השילוש הקדוש   

 Holy )האנגליקנית )קוויבק
 Trinity Anglican Cathedral

139 ,134
קתולית, הכנסייה 54

קת'ידרל, חורשה )הפארק המחוזי 
291 Cathedral )מקמיֶלן

ר
 The )ָראּונדָהאּוס )טורונטו

175 Roundhouse
 Rattenbury, ראטנֶּברי, פרנסיס

284 Francis
בית הממשל )ויקטוריה( 287  

בית־המשפט של נאנאימֹו   
)נאנאימֹו( 291

בנייני הפרלמנט )ויקטוריה( 284  
הגלריה לאמנות של ונקובר 275  

מלון ֶפרמֹונט ֶאמּפֶרס )ויקטוריה(   
285

נלסון 322  

ֶקנזינגטֹון, שוק )טורונטו( 
184 ,12 Kensington Market

 Kent, קנט, הנסיך אדוארד, דוכס
95 Edward
קניות 7–384

אמצעי תשלום 384  
במונטריאול, בטורונטו ובוונקובר   

386–7
בתי כלבו 385  

זכויות הצרכנים והשירות 384  
מסים 384  

מרכזי קניות 385  
שעות פתיחה 384  

תוצרת קנדית 5–384  
324 Quesnel ֶקֶנל

303 Kananaskis ָקָננאסקיס, חבל
324 Ksan Village קסאן, הכפר
250 Cassidy, Butch קסידי, ּבּוץ׳
 Kaskawulsh ָקסקאוּולש, קרחון

336
249 Capone, Al קפונה, אל

ָקּפילאנֹו, הגשר התלוי )ונקובר( 
283 Capilano

302 Cranbrook קראנּברּוק
המרכז ההיסטורי קראנּברּוק 302  

מלונות 358  
 Curve Lake ֶקרב ֵלייק, השמורה

206
 Cardinal, קרדינל, דאגלאס

159 Douglas
קרוואן 349

 Crowsnest קרֹוזֶנסט, מעבר־הרים
300–301

 Cronenberg, קרוננברג, דייוויד
27 David

61 Cross, James קרֹוס, ג׳יימס
306 Crowfoot קרֹופּוט, קרחון

קרֹופֹורד, איזבלה ֶוולאנסי 
 Crawford, Isabella Velancey

40
קרחונים

315 ,312 ,14 Angel אנג׳ל  
 ,306 Athabasca ַאת׳אָּבסָקה  

314
320 Horstman הֹורסטֶמן  

 Glacier הפארק הלאומי גֵלייֶשר  
302–3 National Park

ויקטוריה 307  
 Columbia קולומביה ַאייספילדס  

314 Icefield
336 Kaskawulsh ָקסקאוּולש  

306 Crowfoot קרֹופּוט  

 Kluane קלּוַאני, הפארק הלאומי
338–9 ,336–7 ,266

קלּוַאני, מוזיאון לטבע )ֶּברוֹוש 
337 Kluane )ֶלנדינג

קלֹונָדייק, האתר ההיסטורי ספינת 
 SS )המשוטה )ווייטהֹורס

334–5 Klondike
 Klondike קלֹונָדייק, הבהלה לזהב

334 ,236 ,58 ,56–7 ,55
 Culleton, ֶקלטֹון, ביאטריס

41 Beatrice
קלטית, פסטיבל למוסיקה )ֵקייּפ 

 Celtic Colours )ּבֶרטֹון היילנדס
47

קליפטֹון היל )מפלי הניאגרה( 
218 ,216 Clifton Hill

248 Clear Lake קליר ֵלייק
קלירוֹוֶטר ֵלייק, הפארק המחוזי 

257 Clearwater Lake
38 Cullen, Maurice ֶקֶלן, מאּוריס

לגדתו של סיינט לורנס 38  
 Campbell )ֶקמֶּבל, בית )טורונטו

180
 Campbell, Maria ֶקמֶּבל, מריה

41
 Campbell River ֶקמֶּבל ריבר

292–3
מסעדות 377  

קנדה, אולימפיק פארק )קלגרי( 
299 Canada Olympic Park

קנדה, מועצת האמנויות של 
 Canada Council for the Arts

41
קנדה עילית, כפר 204

 Canada )קנדה ּפֵלייס )ונקובר
272 ,13 Place

 Canada קנדה קֹומּפאני
226 Company

 Canadian Art קנדיאן, ארט קלאב
38 Club

קנדיאן ַמאּונטיז ראו פרשי 
המשטרה הקנדית המלכותית

קנדיאן פאסיפיק, מסילת הרכבת 
55 Canadian Pacific Railroad
הגן הבוטאני ואן דּוֶסן )ונקובר(   

279
מוזיאון ֶייל 320  

מּוס ג'ֹו 249  
צ'יינטאון )טורונטו( 184  

קנדיאן ַמאּונטיז 236  
שאטֹו פרֹונֶטנאק )קוויבק( 138  

קנדֶיין )צרפתים־קנדים( 
34–5 Canadiens
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תעופה

המוזיאון הלאומי לתעופה   
)אוטאווה( 201

המוזיאון למורשת מטוסי־הקרב   
הקנדיים )המילטֹון( 212

תעלות

 St. הנתיב הימי סיינט לורנס  
108–9 Lawrence Seaway

מרכז המבקרים של תעלת רידֹו   
 Rideau Canal )סמית'ס פֹולז(

205 Visitor Centre

 Sault Ste. Marie סּו סנט מארי  
229

 Welland Canal תעלת ֶווֶלנד  
212–13

 Lachine Canal תעלת לאשין  
131

 ,196 Rideau Canal תעלת רידֹו  
205 ,200 ,199

תקשורת 405

תרבות 7–26

רב־תרבותיות בקנדה 3–32  

תרופות

שימוש לרעה 402  

שירותים רפואיים 403  

)ה(תת־קרקעית, העיר 
)מונטריאול( 123

שמות מסחריים
 Hornblower Niagara Cruises

)מפלי ניאגרה( 217, 218

TIFF Bell Lightbox )טורונטו( 
179

אוטובוס 17–416  
אונטריו 164  
ביטוח 402  

בערים 13–410  
ונקובר 271  
טורונטו 173  
טיסה 9–406  
ילדים 400  

מונטריאול 113  
מכונית 19–418  
מרכז קנדה 233  
צפון קנדה 328  

קוויבק 105  
קולומביה הבריטית והרי הרוקי   

261
קנדה האטלנטית 65  

רכבת 15–414  
תיאטרון 388, 390, 391

פסטיבל שֹו )ניאגרה-אֹון-ֶדה-  
ֵלייק( 44

פסטיבל שייקספיר   
בסטראטפֹורד 44

תיאטרון רויאל אלכסנדרה 
 Royal Alexandra )טורונטו(

178–9
תיאטרון שוליים, פסטיבל 45

תיירות, הלשכה הקנדית 
 Canadian Tourism
401 Commission

תכשיטים
אינּואיטים 330  

חנויות 369, 7–386  
 Thelon ֶת׳לֹון, שמורת חיות־הבר

343
תעופה וחלל, המוזיאון הקנדי 

 Canada Aviation )אוטאווה(
201 and Space Museum

)ה(שפל הגדול 59
152 ,16 Sherbrooke ֶשרּברּוק

מסעדות 372  
 Sherbrooke ֶשרּברּוק ויֶלג׳

93 Village
)ה(שריפה הגדולה )ונקובר, 1886( 

279
שרשרת ההרים המערבית 28

שש האומות 32, 222

ת
229 Thunder Bay ת׳אנֶדר ֵּביי

מלונות 356  
מסעדות 376  

ת׳אנֶדרֶּברד פארק )ויקטוריה( 
286 Thunderbird Park

344 Thule ת׳ּוֶלה, בני
Thomson, Tom תומסון, תום

אוסף האמנות מקמייֶקל   
)טורונטו( 193
עץ האורן 203  

קבוצת השבעה 27, 38, 168  
רוח מערבית 183  

 Thompson, תומפסון, דייוויד
304 David

 Highway, תומפסון, ָהייֵוויי
41 Thompson

 Thorfinn ת׳ֹורפין, קארלֶספני
50 ,49 Karlsefni

 Toth, Peter תֹות׳, פיטר הזאב
246 Wolf

)ה(תזמורת הסימפונית של 
 Orchestre מונטריאול

 Symphonique de Montréal
119

תחבורה 19–406
אוטאווה 412  

שּוסוואּפ, האומות הראשונות 
302 Shuswap

)ה(שוק, כיכר )וויניֶּפג( 242
)ה(שוק, כיכר )ויקטוריה( 285

שחייה 395
 ,98 ,96 ,17 Cheticamp ֶשטיקאן

99
מסעדות 365  

שטרות 404
שיט 5–394

 Shakespeare, שייקספיר, וויליאם
215 William

 ,27 Shields, Carol שילדס, קרול
41

)ה(שילוש הקדוש, קתדרלה 
 Holy Trinity )אנגליקנית )קוויבק

139 ,134
שימשיאן, האומות הראשונות 

324–5 Tsimshian
85 Shippagan שיּפאגאן

 Chicago Tribune שיקגו טריביון
146

144 ,16 Chicoutimi שיקּוטימי
 ,148 Chic-Choc שיק-שֹוק, הרי

149
שירה 41–40

שירותים רפואיים 403
92 Shelburne ֶשלֶּברן

מסעדות 7–366  
שלג, ימי 47

)ה(שלום, גשר 213
שלטים, יער 267

שמורות טבע ופארקים
219 Niagara Glen ניאגרה גֶלן  
ּפיּפי פארק )סיינט ג׳ונס, נ״פ(   

73 Pippy Park
ראו גם החי והצומח  

שמורת הבאפאלו ֶמֶקנזי 
 Mackenzie Bison Sanctuary

341
שמש חצות 328
שנה חדשה 45

 Old )שעון העיר העתיק )הליפקס
95 Town Clock

שעון הקיטור )ונקובר( 273
שעות פתיחה 399

בנקים 404  
חנויות 384  

מסעדות 361  
שעות שמש 46

שפות 25
צרפתים־קנדים 25, 34  

 ,11 Charlottetown שארלוטאון
89 ,88 ,87 ,17

מלונות 350  
מסעדות 365  
תחבורה 413  

שארלוטאון ָאקֹורד )1992( 
61 Charlottetown Accord

שארלוטאון, ועידת )1864( 
 Charlottetown Conference

89
 Charlier, Henri שארלֶייה, אנרי

127
Charlesbourg- שארלסֶּברג-רויאל

50 Royal
שביל החוף המערבי )שמורת 

הפארק הלאומי פאסיפיק רים( 
293 ,292

שבע השנים, מלחמת )1756-63( 
52–3

 Shevchenko, ֶשבֶצ'נקֹו, טאראס
241 Taras

שגרירויות 403
שדות־הקרב, פארק לאומי 
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