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המערב הפרוע וקרוז למקסיקו
18 ימים / 16 לילות - יציאה בימי חמישי

2 לילות בלוס אנג׳לס. 7 לילות בטיול המטייל. 7 לילות הפלגה למקסיקו.

יום חמישי בלילה - תל-אביב - לוס אנג'לס
הלילה נטוס מתל-אביב ללוס אנג'לס דרך יעד ביניים בארה"ב.

יום שישי - לוס אנג'לס . 1
לאחר מעבר המכס והדרכונים ביעד הביניים, נמשיך באופן עצמאי 

בטיסה ללוס אנג'לס. עם ההגעה העברה משדה התעופה למלון שם 
תוכלו לנוח מהטיסה הארוכה.

יום שבת – לוס אנג׳לס עיר הכוכבים. 2
את  יכלול  אשר  אנג'לס  לוס  עם  הכרות  של  מלא  סיור  ליום  נצא  הבוקר 
טביעות  נמצאות  בו  הסיני  התיאטרון  הוליווד,  הכוכבים-שדרת  שדרת 
דרייב,  רודיאו  הילס,  בוורלי  המפורסמים,  הכוכבים  של  והרגליים  הידיים 

שוק האיכרים היהודי ועוד. לינה בלוס אנג'לס.

יום ראשון - לוס אנג‘לס / סן פרנציסקו. 3
היום נעזוב את לוס אנג‘לס על כביש 101.  נעבור בסנטה ברברה ונבקר 

בעיירה הדנית סולבנג-המשמרת אורח חיים אירופי. נמשיך לביקור 
במוטל ״מדונה״ המוזר והיפה. נבקר בעיירה כרמל, הנמצאת בחצי האי 

מונטריי ובה כיהן כראש העיר השחקן קלינט איסטווד, עם סיום הביקור 
נערוך נסיעה איטית ומדהימה על הכביש היפה ביותר במערב ארה״ב - 

דרך ה-17 מייל. נגיע עם ערב בואכה סן פרנציסקו.

יום שני – סן פרנציסקו. 4
נפתח את סיורנו בעיר בהפלגה מרציף הדייגים של סן פרנציסקו לשיט 

אל מתחת לגשר שער הזהב וסביב כלא אלקטראז, בו הוסרט הסרט 

המפורסם ״הבריחה מאלקטראז“. נשוב בחזרה אל רציף הדייגים של סן 
פרנציסקו. ניסע אל גשר ״שער הזהב“ ונבין מדוע הוא קרוי כך וכיצד בנו 

את הגשר המופלא הזה. עוד נסייר ברחוב לומברד, הוא רחוב הפרחים 
-התלול והמפותל, נראה את בנין עיריית סן פרנציסקו, נחצה את פארק 
ה“גולדן גייט“, ונצפה על העיר מהגבעות התאומות. נבקר בעיר הסינית 

המפורסמת ביותר בעולם ונסיים בתצפית מאי המטמון.

יום שלישי – פארק עצי הענק / סקויה וקינגס קניון . 5
את היום נקדיש לנופים וטבע במקום שהוגדר ע"י נשיא ארה"ב טדי 

רוזוולט כ"גן עדן עלי אדמות". בחורשת "היער הענק" בפארק הלאומי 
סקויה נמצאים שלושה מחמשת העצים הגדולים בעולם! נבקר בחורשת 

גרנט בה נמצא העץ השני בגודלו בעולם בגובה של כמעט 90 מטרים 
ועצים בגילאים מעל 2,000 שנה. זהו ביקור שלא תשכחו לעולם. 

יום רביעי – קליקו / אאוטלט / לאס וגאס. 6
הבוקר נצא לעיירת הרפאים וכורי הזהב – קליקו – אשר נוסדה בשנת 

1881 כעיר מכרות. נבקר בעיירה המשחזרת ארכיטקטונית את כל 
חמשת המבנים המקוריים שנותרו – בית השריף, בית הכלא המקורי, 
וכמובן הבר אשר בפתחו התנהלו קרבות הרחוב של המערב הפרוע. 

בשעות אחה"צ נגיע ללאס וגאס. לינה בלאס וגאס.

יום חמישי – לאס וגאס / גראנד קניון. 7
יום חופשי אחרון בלאס וגאס אותו נוכל לנצל לקניות אחרונות, לבריכה 
או להסתער על מכונות הכסף המצלצלות בעיר שאינה נרדמת לעולם. 
למעוניינים – היום תוכלו לצאת, בתשלום נוסף, ליום סיור קסום שיקח 

החל מ- 

$4,250
לאדם בחדר ל-4

החל מ-

$4,950
לאדם בחדר זוגי
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כולל טיסות ושייט טיול המטייל במערב ארצות הברית בעברית, הכולל את לוס אנג׳לס,
סן פרנציסקו, לאס וגאס, פארקים וקניונים במערב ויציאה להפלגת תענוגות

ובילוי מענג במקסיקו על גבי אחת מאניות הפאר הגדולות בעולם.

המחיר כולל: טיסה תל-אביב-לוס אנג׳לס-תל-אביב | טיול המטייל במערב ארצות הברית | הפלגה באניה | פנסיון מלא 
במהלך השיט בלבד | העברות הנדרשות | דמי כניסה לאתרים המצויינים במסלול | מדריך דובר עברית בטיול המטייל | 

מיסי נמל והיטלי דלק | להזמנות עד 31 למרץ 2020.

אתכם אל נהר הקולורדו. לאחר מכן, תעשו את דרכיכם אל הגדה 
המערבית של הגראנד קניון, כאן נוכל לצפות ביצירת הטבע המדהימה 

אשר נוצרה ע"י פילוס דרכו של נהר הקולורדו. משם תמשיכו אל אגם 
"מיד" וסכר הובר המדהים. טיול זה יודרך באנגלית. לינה בלאס וגאס.

יום שישי – המראה ללוס אנג׳לס. 8
העברה לנמל התעופה וטיסה ללוס אנג'לס לקראת ההפלגה למקסיקו.

יום שבת – עלייה על האניה. 9
הבוקר נעלה על אניית פאר ונצא להפלגה בת 7 לילות במערב מקסיקו. 

יום ראשון – הפלגה בלב ים. 10
יום כיף באניה. בריכות, חדרי ספורט ומסאג'ים, אוכל, קזינו ומה לא?

יום שני – עגינה בקאבו סאן לוקאס. 11
ממוקמת בקצה הדרומי של האי באחה המפואר, אקלים מושלם, 

ידועה כמקום נופש מושלם למשפחות ובמקביל נופש רומנטי ומרגיע 
לכל נופש. גולף, ספורט מים, שייט, דיג, טרקטורונים, רכיבה על סוסים 

ופעילויות רבות אחרות מחכות לכם ביום ובילוי תוסס בלילות.

יום שלישי – עגינה מזאלטלאן. 12
משתרעת דרומה לתוך האוקיינוס   השקט ובכך מסמנת את תחילת 

הנוף הטרופיי המקסיקני: ארץ מלאה עצי דקל, קיץ תמידי וקילומטרים 
ארוכים של חופים חוליים יפייפיים.

יום רביעי – עגינה בפורטו ואלריה. 13
עיר מיסטית שמכילה את מסורתה בכיכרותיה, ברחובותיה, בעמה.

עיר המבטאת את צבע תרבותה ויופיה הטבעי בכל פינה. ממוקמת על 
חוף האוקיינוס   השקט של מקסיקו, בלב מפרץ בנדרס, פוארטו ולרטה 

מציעה את הטוב משני העולמות: מסורת וחדשנות. נחשבת לאחד 
מיעדי הנופש הטובים ביותר בעולם!

יום חמישי – הפלגה בלב ים. 14
יום כיף באניה. בריכות, חדרי ספורט ומסאג'ים, אוכל, קזינו ומה לא?

יום שישי – הפלגה בלב ים. 15
יום כיף באניה. בריכות, חדרי ספורט ומסאג'ים, אוכל, קזינו ומה לא?

יום שבת – עגינה בלונג ביץ' והעברה למלון. 16

יום ראשון – טיסה ישירה לישראל. 17

יום שני – נחיתה בתל-אביב. 18
תם הטיול המושלם.

עשויים  ההפלגות  מסלולי  פנימי.  חדר  ע״ב  המחירים  באניה.  שישולמו  טיפים  כוללים  אינם  המחירים  באניות.  החדרים  זמינות  לפי  להשתנות  עלולים  המחירים 
להשתנות בהתאם לתאריכי היציאה בין מסלול מזרחי ומערבי בקאריביים. בקשו מהנציג את מסלול ההפלגה שלכם. מסלולי הטיולים עשויים להשתנות בהתאם 

לתאריכי ההפלגה.


