
יום ראשון – לוס אנג'לס / דרך 17 מייל. 1
היום נעבור בסנטה ברברה ונבקר בעיירה הדנית סולבנג - המשמרת 
ומדהימה  איטית  נסיעה  נערוך  הביקור  סיום  עם  אירופי.  חיים  אורח 
מכרמל דרך ה-17 מייל. נשוב אל הכביש המהיר ונגיע עם ערב בואכה 

סן פרנציסקו.

יום שני – סן פרנציסקו. 2
נפתח את סיורנו בעיר בהפלגה מרציף הדייגים של סן פרנציסקו לשיט 
אל מתחת לגשר שער הזהב וסביב כלא אלקטראז, ניסע אל גשר "שער 
הזהב" ונבין מדוע הוא קרוי כך וכיצד בנו את הגשר המופלא הזה. עוד 
נראה  והמפותל,  -התלול  הפרחים  רחוב  הוא  לומברד,  ברחוב  נסייר 
ונצפה  גייט",  ה"גולדן  פארק  את  נחצה  פרנציסקו,  סן  עיריית  בנין  את 
על העיר מהגבעות התאומות )במידה ומזג האוויר יאפשר זאת(. נבקר 
בעיר הסינית המפורסמת ביותר בעולם ונסיים בתצפית מאי המטמון או 

מגשר המפרץ על העיר ממנה קשה כל כך להיפרד. לינה באיזור.

 יום שלישי – פארק עצי הענק / סקויה וקינגס קניון. 3
טדי  ארה"ב  נשיא  ע"י  שהוגדר  במקום  וטבע  לנופים  נקדיש  היום  את 
רוזוולט כ"גן עדן עלי אדמות". בחורשת "היער הענק" בפארק הלאומי 
נבקר  בעולם!  הגדולים  העצים  מחמשת  שלושה  נמצאים  סקויה 
בחורשת גרנט בה נמצא העץ השני בגודלו בעולם בגובה של כמעט 
שנמצאים  נוספים  עצים  שנה.   2,000 מעל  בגילאים  ועצים  מטרים   90
במקומות מבודדים ובלתי נגישים לקהל הרחב היו יכולים לעמוד בגאון 
לצד מגדל עזריאלי המלבני שגובהו 154 מטר, כאשר עצים אלו עוברים 
את רף 100 המטרים בגובה והם העצים הגדולים בעולם במונחי נפח. זהו 
ביקור שלא תשכחו לעולם – העצים, החורשות, גושי הגרניט האדירים 
וחיות בר מסתובבות, הם שעשו את  זורמים  וצוקים כבירים, בצד מים 

הפארקים הללו למבוקרים ביותר בעולם. לינה בבייקרספילד.
 

יום רביעי – קליקו / אאוטלט / לאס וגאס. 4
בשנת  שנוסדה   – קליקו   – הזהב  וכורי  הרפאים  לעיירת  נצא  הבוקר 
1881. 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. נמשיך אל אאוטלט 

לקניות במחירים זולים במיוחד ובמגוון אדיר של מותגי על.
ערב חופשי ולינה בלאס וגאס.

יום חמישי –  חופשי בלאס וגאס. 5
או  לבריכה  אחרונות,  לקניות  לנצל  נוכל  אותו  וגאס  בלאס  חופשי  יום 
לעולם.  נרדמת  שאינה  בעיר  המצלצלות  הכסף  מכונות  על  להסתער 

תם הטיול הקסום.

מערב מוזהב ולאס וגאס
טיול 5 ימים - מלוס אנג'לס ומסתיים בלאס וגאס - יציאה בימי ראשון 

דרך ה-17 מייל, סן פרנציסקו, גשר שער הזהב, הפלגה מסביב לכלא אלקטראז
ועיר ההימורים המחשמלת - לאס וגאס

W3

טיול ללא טיסות.
נפגשים בלוס אנג׳לס.

לאדם בחדר זוגי
החל מ-

$950

הטיול מתבצע בין אפריל לאוקטובר. מומלץ להצטייד בבגד ים, כובע ונעלי הליכה. על הנשארים בלאס וגאס יש להזמין לינה בלאס וגאס בנפרד. 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. בבתי מלון בלאס וגאס קיים 
תשלום מס מקומי - Resort Fees אשר על הלקוח לשלם ישירות לבית המלון ואינו כלול במחיר. מחיר הטיול לנרשמים עד 31 במרץ. לאחר תאריך זה תהיה תוספת מחיר. אין 

כפל מבצעים. ט.ל.ח.

6.10.19

לכבוד חברת המטייל,
אני ובעלי הצטרפנו לטיול מאורגן שהתחיל בניו ג׳רסי לניו יורק עם 

המדריך משה ארנון. לצערי עם תחילת הטיול לא חשתי בטוב.
המדריך משה ארנון לקח אותי למרפאה ולבית המרקחת, שאל את כל 
השאלות הנדרשות ונשאר איתנו עד ששחררו אותי. הסיע אותנו חזרה 

למלון כל זה בזמנו החופשי. מדריך שהוא נכס לכל חברה. 

רות  ורון זנגי, ירושלים   


