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טיול ללא טיסות.
נפגשים בלוס אנג׳לס.

לאדם בחדר זוגי
החל מ-

$1,990

יום ראשון - לוס אנג‘לס / דרך 17 מייל. 1
היום נעזוב את לוס אנג‘לס בנסיעה צפונה על ״דרך המלך“ - כביש 101. 
נעבור בסנטה ברברה ונבקר בעיירה הדנית סולבנג - המשמרת אורח 
ביותר  היפה  הכביש  על  ומדהימה  איטית  בנסיעה  נטייל  אירופי.  חיים 

במערב ארה״ב, דרך ה-17 מייל ונגיע עם ערב בואכה סן פרנציסקו.

יום שני - סן פרנציסקו. 2
כלא  וסביב  הזהב  שער  לגשר  מתחת  אל  בהפלגה  נתחיל  היום  את 
הדייגים  דוכני  של  הססגונית  מהאוירה  מעט  נשאף  אלקטראז. 
ב“פישרמנס- הרחוב  ומופעי  החנויות  משפע  בעולם,  מהעמוסים 
הזהב“  ״שער  גשר  אל  ניסע  פרנציסקו.  סן  של  הדייגים  רציף   - וורף“ 
ונבין מדוע הוא קרוי כך וכיצד בנו את הגשר המופלא הזה. עוד נסייר 
ברחוב לומברד, הוא רחוב הפרחים - התלול והמפותל, נראה את בנין 
ונצפה על העיר  גייט“,  עיריית סן פרנציסקו, נחצה את פארק ה“גולדן 
בעולם  ביותר  המפורסמת  הסינית  בעיר  נבקר  התאומות.  מהגבעות 

ונסיים בתצפית מאי המטמון או מגשר המפרץ.

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 / רמת הקולורדו. 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. לקראת ערב 
עיירת   - נלון  בה  סיטי"  ו"סידר  יוטה  לעבר  מנבאדה  הגבול  את  נחצה 

מורמונים קטנה ומקסימה לרגלי הרי הקולורדו העצומים.
 

יום חמישי – פארק ציון / ברייס קניון . 5
היום נצא לברייס קניון ולקניון האדום, אחד המקומות המוזרים ביותר על 
פני כדור הארץ, הברייס קניון, מקום מדהים בו הטבע פיסל את יצירות 
האומנות היפות והמרתקות בגלובוס. נטייל בשביל הנאבאחו, בעקבות 
האינדיאנים ובין צוקים אדומים ואדירים שלא תראו בשום מקום אחר 
ציון.  פארק   - יוטה  של  המרהיבים  הפארקים  אחד  אל  נמשיך  בעולם. 
נערוך במקום תצפיות על מצוקי אבן החול החשופים הגדולים בעולם 
ונצא למסלול הליכה לצד נהר הווירג'ין. נמשיך אל מנהרת "הר הכרמל" 
אשר נחצבה כאן כבר לפני 100 שנים – יום שלא יישכח. לאחר הביקור 

נשוב אל סידר סיטי.

יום שישי – לאס וגאס / סיור ערב עם המדריך. 6
המחשמלת  ההימורים  עיר   - וגאס  ללאס  חזרה  פעמינו  נשים  הבוקר 
לאס וגאס. לאחר התארגנות במלון תוכלו לצאת לסיור על הסטריפ – 
הרצועה של בתי המלון המרהיבים של לאס וגאס. את טרוף ההימורים 
חופשיים  תהיו  הערב  רב.  זמן  תשכחו  לא  למלונות  מחוץ  והחזיונות 
בעיר  הימורים  שכולו  ללילה  המצלצלות  הכסף  מכונות  על  להסתער 

שאינה נרדמת לעולם. לינה בלאס וגאס.

יום שבת –  חופשי בלאס וגאס / גראנד קניון. 7
או  לבריכה  אחרונות,  לקניות  לנצל  נוכל  אותו  וגאס  בלאס  חופשי  יום 
לעולם.  נרדמת  שאינה  בעיר  המצלצלות  הכסף  מכונות  על  להסתער 

למעוניינים - טיול בתוספת תשלום בגראנד קניון. לינה בלאס וגאס.
 

יום ראשון – גראנד טיטון / ג׳קסון הול . 8
היום נצא עם המדריך בטיסה קצרה, ונגיע בצהריים אל העיר ג׳קסון הול 
וויומינג. נטייל בפארק גראנד טיטון. נראה את מצוקי הגרניט  במדינת 
המשוננים בגובה 4200 מטר ופסגותיהם המושלגות, המשתקפים בתוך 
איילות  של  בעדר  נפגוש  גם  אולי  מזלנו  יתמזל  ואם  היפייפה  ג'ני  אגם 
מקפצות בין הסלעים. האגם והצוקים שמסביב ייספקו לנו את התמונה 

היפה ביותר של הטיול שלנו. לינה בג׳קסון הול.

המערב המושלם ולאס וגאס
טיול 10 ימים - מלוס אנג׳לס ומסתיים בלאס וגאס - יציאה בימי ראשון 

דרך 17 המייל, סן פרנציסקו, גשר שער הזהב, הפלגה סביב כלא אלקטראז, הפארקים הלאומיים,
ברייס קניון, פארק ציון, פארק ילוסטון, פארק גראנד טיטון, קליקו, ג׳קסון הול, לאס וגאס,

גראנד קניון ועלייה על מרפסת הזכוכית המדהימה*

הטיול מתבצע בין מאי 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. 



יום שני – פארק ילוסטון / ג'קסון הול. 9
את יומנו נקדיש לפארק הלאומי הוותיק ביותר בארצות הברית ובעולם 
כמות  היפייפים,  נופיו  מפליו,  בזכות  מפורסם  הפארק  ילוסטון.  כולו, 
גדולה מאוד של בעלי חיים המשוטטים בפארק. נחזה בתופעות טבע 
המפורסם  בגייזר  ונבקר  חמים  מעיינות  קניונים,  מים,  מפלי  מופלאות, 
בעולם אולד פייתפול – הוא "הזקן הנאמן". לאחר הביקור בפארק נשוב 

אל ג'קסון הול, עיירת קאובויים אותנטית בה נלון גם הלילה.

יום שלישי – ג׳קסון הול. 10
תם הטיול המקסים בליבו של המערב הפרוע.

הטיול לגראנד קניון ומרפסת הזכוכית כרוך בתשלום נוסף. 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.

לכבוד חברת המטייל,
ברצוני לציין לשבח את המדריך משה ארנון שהיה המדריך בטיול 

המזרח המושלם בארה״ב. כל ההדרכה שלו הייתה מצויינת ומעניינת 
ונעימה. כמו כן אני רוצה גם לשבח את המדריך שהיה לי במערב 

ארה״ב דרור עינב, מדריך מצויין אנושי סבלני כל שאלה וכל מידע ידע 
לתת בשמחה.

תודה מראש לכולכם,
עדי ביבס


