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טיול ללא טיסות.
נפגשים בלוס אנג׳לס.
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החל מ-
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סן פרנציסקו והפארקים
טיול  3ימים  -מתחיל ומסתיים בלוס אנג׳לס  -יציאה בימי ראשון
דרך ה 17-מייל ,סן פרנציסקו ,גשר שער הזהב ,הפלגה מסביב לכלא אלקטראז',
פארקים לאומיים בהרי סיירה נבאדה
1.1יום ראשון – לוס אנג'לס  /דרך  17מייל
היום נעבור בסנטה ברברה ונבקר בעיירה הדנית סולבנג  -המשמרת
אורח חיים אירופי .נערוך נסיעה איטית מכרמל דרך ה 17-מייל .נגיע עם
ערב בואכה סן פרנציסקו.
2.2יום שני – סן פרנציסקו
נפתח בהפלגה מרציף הדייגים לשיט אל מתחת לגשר שער הזהב וסביב
כלא אלקטראז ,בו הוסרט הסרט המפורסם "הבריחה מאלקטראז".
ניסע אל גשר "שער הזהב" ונבין מדוע הוא קרוי כך וכיצד בנו את הגשר
המופלא הזה .נסייר ברחוב לומברד ,רחוב הפרחים -התלול והמפותל,
נראה את בנין העיריה ,נחצה את פארק ה"גולדן גייט" ,ונצפה על העיר
מהגבעות התאומות (במידה ומזג האוויר יאפשר זאת) .נסיים בצ׳יינה
טאון ובתצפית מאי המטמון על העיר ממנה קשה כל כך להיפרד.

 3.3יום שלישי – פארק עצי הענק  /סקויה וקינגס קניון
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
 90מטרים ועצים בגילאים מעל  2,000שנה .עצים נוספים שנמצאים
במקומות מבודדים ובלתי נגישים לקהל הרחב היו יכולים לעמוד
בגאון לצד מגדל עזריאלי המלבני שגובהו  154מטר ,כאשר עצים אלו
עוברים את רף  100המטרים בגובה והם העצים הגדולים בעולם במונחי
נפח .זהו ביקור שלא תשכחו לעולם – העצים ,החורשות ,גושי הגרניט
האדירים וצוקים כבירים ,בצד מים זורמים וחיות בר מסתובבות ,הם
שעשו את הפארקים הללו למבוקרים ביותר בעולם .לקראת ערב נחזור
ללוס אנג'לס.

הטיול מתבצע בין אפריל לאוקטובר .מומלץ להצטייד בבגד ים ,כובע ונעלי הליכה .דרוש דרכון ישראלי בר תוקף ואשרת שהייה חוקית רבת כניסות בארה"ב .המסלול מתאר
את הביקור באתרים ,לעיתים יוחלף סדר ימי הטיול  -האתרים ובתי המלון לא ישתנו .מחיר הטיול לנרשמים עד  31במרץ .לאחר תאריך זה תהיה תוספת מחיר .אין כפל
מבצעים .ט.ל.ח.

