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 מה עושים היום

 

 שלוש מדינות ביום אחד!

הנופי,  89היום תתחילו בנסיעה צפונה מיוטה לכיוון הפארקים הלאומיים גרנד טיטון וילסטון. הנסיעה, על כביש 

( , שחלקו הדרומי נמצא במדינת יוטה וחלקו bear lakeעוברת בין נופים מדהימים. בדרך תעצרו באגם הדוב )

במדינת  Thayneהצפוני נמצא במדינת איידהו. באגם תבלו קצת בפעילות מים ותמשיכו בנסיעה עד לעיירה 

 וויומינג. 

 

 
 לחצו לקישור למסלול

 

 לו"ז משוער

 

  ק"מ, שעה וחצי נסיעה( 100( עד לאגם הדוב )89נסיעה בדרך נוף )כביש 

 ( בילוי באגם הדוב(Bear Lake (3-4  .)שעות 

   המשך נסיעה לThayne (150 )ק"מ, שעתיים 

 

 שעות  7-8 –סה"כ זמן פעילות משוער 

 שעות נסיעה ללא עצירות 3ק"מ,  250דרך: 

 

 לינה

 , וויומינגThayneאזור 

 

https://goo.gl/maps/wTL1YcDWGEN2


 

 www.oshrak.co.il|  050-7734658אושרה קמחי | 

 

 מידע נוסף

 

 נסיעה מסולט לייק סיטי )יוטה( לג'קסון )וויומינג( בדרכים נופיות – 89כביש 

 

 

שבאריזונה ומסתיים בכביש  הוא כביש אורך מדרום לצפון במערב ארצות הברית. מתחיל בפלגסטף 89כביש 

 של אלברטה בגבול עם קנדה סמוך ליישוב באב במונטנה. 2המהיר מספר 

נסיעה עליו היא אופציה יפה, מהנה, אך גם ארוכה, יותר מאשר נסיעה בכבישים מהירים. הדרך יפה מאד וזרועה 

ם, כרי דשא מוריקים, בהרבה חניונים שאפשר לעצור לארוחה בחיק הטבע. המסלול עובר דרך יערות עבותי

 תצורות סלע מחוספסת ונופים פנורמיים. 

 

, (Ogdenאוגדן )דרך  I-15ביוטה, ויוצא צפונה, על כביש  (Slt Lake Cityבסולט לייק סיטי )המסלול מתחיל 

 .(Brigham Cityבריגהם סיטי )בו הוא נקרא שדרות וושינגטון, עד לעיירה 

 , שבה הוא עובר ברחוב הראשי.  (Loganלוגן )לכיוון  89סיטי פונים ימינה לכביש מספר  בבריגהם

. הדרך עוברת במקביל לערוצו Logan Canyon Scenic Bywayשנקראת  דרך נופיתאחרי העיר לוגן מתחילה 

 (Bear Lakeאגם "הדוב" )(, ומובילה אל Logan Canyon(, בתוך קניון לוגאן )Logan Riverשל נהר לוגאן )

. הירידה לכיוון האגם מזכירה מאוד את bear lake-התצפית לשנמצא חציו ביוטה וחציו באיידהו.  השיא הוא 

 הכנרת כאשר יורדים אליה מפוריה. 

הכביש עובר לאורך הגדה המערבית של האגם וממשיך לעבר העיירה  (City Gardenגרדן סיטי )בעיירה 

 ו, וממשיך מזרחה וצפונה אל וויומינג. באיידה (Montpelierמונטפלייר )

, שם (Aftonאפטון )לעיירה וממשיך  (Snake Riverנהר הנחש )בוויומינג חוצה הכביש את הקניון הגדול של 

 -הגדול בעולם המורכב מ שער קרני אייליםהוא עובר ברחוב הראשי שלה. תרימו עיניים למעלה ותראו את 

 טון 15קרני איילים ושוקל  3,011

, עד לעיירה ג'קסון הול, בפיתחו של פארק הנהרממש מעל לערוצו של , עובר הכביש (Alpine(אלפין בעיירה 

 טיטון.

 

 

 (Bear Lakeאגם "הדוב" )

 

האגם, בעל הצבע הכחול המיוחד, ממוקם על הגבול בין 

יוטה לאיידהו. הוא משמש כאתר נופש וקיט במהלך הקיץ. 

 יש בו מרינה, אטרקציות ואזורי פיקניק. 

מומלץ לעצור באחד מחופיו למנוחה קלה או ארוחה. מי 

האגם קרים ביותר וסביר להניח שתסתפקו בטבילת 

 רגליים בלבד במימיו. 

 

לקראת הירידה אל האגם יש  – ל אגם הדובתצפית ע

. מס' מטרים Sunrise Caompgroundקמפ שנקרא 

 אחריו יש כניסה לחנייה של נקודת התצפית. 

 

עיירה קטנה  –( City Gardenהעיירה גרדן סיטי )

 ומנומנמת. לאורך הכביש הראשי יש מוטלים ומסעדות דרכים קטנות בהן מגישים את שייק הפטל המקומי.
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( השוכנת לחופו וניתן להתעדכן בו על אירועים  City Gardenשל האגם נמצא בגרדן סיטי ) רכז המבקריםמ

 ובילויים באזור.

 

Bear Lake Convention and Visitors Bureau  

 :כתובת

 69   N. Paradise Parkway Bld. C  Garden City, UT 84028 

 2197-946-435: טלפון

  www.bearlake.org: אתר אינטרנט

 

 

 

 מפת נקודות עניין של האגם

 

 
 לחצו לקישור למפה אינטראקטיבית

 

 

 

 

 

http://www.bearlake.org/
https://bearlake.org/cat/recreation/
https://www.flickr.com/photos/rojer/2600035398/
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 חלק מאופציות הבילוי באגם הדוב: 

 

 שייט באגם

 השכרת סירות מנוע, לוחות סאפ, סירות קייאק, רכבי באגי, אופנועי ים ועוד.

 ההשכרה היא לשעה, שעתיים ואף יותר. 

 מומלץ להזמין מראש.

 : מחירי ההשכרה משתנים בהתאם למוצר ולזמן השכירותמחיר

 שעות 2-1: להקדיש

  /https://bearlakefun.com: אתר אינטרנט

 * כל החברות מאוגדות תחת אתר אינטרנט אחד

 

Bear Lake Funtime Rentals 

 :כתובת

1217 S Bear Lake Blvd Garden City, UT 84028 

 3200-946-435:  טלפון

 

Marina Rentals 

 :כתובת

940 North Bear Lake Boulevard, Garden City, Utah 84028 

 טלפון:  435-946-5800

 

Performance Rentals 

 :כתובת

1414 North Bear Lake Blvd, Garden City, Utah 84028 

 טלפון:  435-946-8735

 

 

 North Beach Bear Lake State Park -חוף רחצה 

איידהו(. בפארק יש לגונה קטנה נחמדה פארק מדינה עם רצועת חוף חולית בצפון אגם הדוב )בחלק של 

ה )אם המים לא קרים מידי(. במקום יש שירותים, ואף אתר קמפינג עם לינה. זהו מקום נהדר יהמאפשרת שחי

 לפיקניק.

 שעות 2-1: להקדיש

 5$: מחיר

 :  צפון האגםמיקום

 :כתובת

3890 N Beach Rd, St. Charles Idaho 83272 

 טלפון:  208-945-2325

  lake-https://parksandrecreation.idaho.gov/parks/bear : אינטרנטאתר 

  https://www.youtube.com/watch?v=DJsRpsyNaLc: סרטון

 

 (Afton)לא לשכוח לצלם את שער האיילים באפטון  –המשך נסיעה צפונה 

 כתובת מדוייקת:

458  S Washington St, Afton, WY 83110  

https://bearlakefun.com/
https://parksandrecreation.idaho.gov/parks/bear-lake
https://www.youtube.com/watch?v=DJsRpsyNaLc

