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יום חמישי בלילה – התייצבות בנתב״ג לטיסה ללוס אנג׳לס

יום שישי - נחיתה בלוס אנג‘לס . 	
עצמאי  באופן  נמשיך  הביניים,  ביעד  והדרכונים  המכס  מעבר  לאחר 
בטיסה ללוס אנג’לס. עם ההגעה העברה משדה התעופה למלון שם 

תוכלו לנוח מהטיסה הארוכה.

יום שבת – לוס אנג’לס. 	
את יומנו אנחנו מבלים בעיר המלאכים לוס אנג’לס. נראה את שדרת 
הסיני  והתיאטרון  המדרכה  על  הכוכבים  עם  המפורסמת  הוליווד 
האייקוני עם טביעות הידיים והרגליים של הכוככבים בבטון. נצפה אל 
השלט המפורסם של הוליווד שהפך לסמל של העיר. נמשיך אל בברלי 
הילס ושדרת רודאו דרייב המפורסמת . נבקר בחופים המרהיבים סנטה 

מוניקה ווניס עם הטיילות הססגוניות שלהם. לינה בלוס אנג’לס.

יום ראשון - לוס אנג‘לס / דרך 7	 מייל. 	
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. ניראה את סלע הציפורים היפהפה על 
שלל הציפורים וכלבי הים שפוקדים אותו ונעצור לתמונת נוף קסומה 
עם עץ הקפריסין הבודד העומד איתן הרוחות והגלים כבר למעלה מ 

250 שנה. נגיע עם ערב בואכה סן פרנציסקו.

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

בתצפית מאי המטמון או מגשר המפרץ. נשוב בערב לבית המלון.

יום שלישי – פארק עצי הענק / סקויה וקינגס קניון. 	
היום נבקר בחורשת “היער הענק” בו נמצאים שלושה מחמשת העצים 
בגודלו  השני  העץ  נמצא  בה  גרנט  בחורשת  נבקר  בעולם!  הגדולים 
90 מטרים ועצים בגילאים מעל 2,000 שנה.  בעולם בגובה של כמעט 
לקהל  נגישים  ובלתי  מבודדים  במקומות  שנמצאים  נוספים  עצים 
הרחב היו יכולים לעמוד בגאון לצד מגדל עזריאלי המלבני שגובהו 154 
מטר, זהו ביקור שלא תשכחו לעולם – העצים, החורשות, גושי הגרניט 
הם  מסתובבות,  בר  וחיות  זורמים  מים  בצד  כבירים,  וצוקים  האדירים 
שעשו את הפארקים הללו למבוקרים ביותר בעולם. לינה בבייקרספילד.

יום רביעי – קליקו / אאוטלט / רמת הקולורדו. 	
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 

נחצה את הגבול מנבאדה ליוטה ונתמקם בסיינט ג’ורג’ ללינת הלילה.

יום חמישי – פארק ציון / ברייס קניון . 7
אחד  אל  ונגיע  האדום  ולקניון  קניון  לברייס  בנסיעה  נתחיל  יומנו  את 
מקום  קניון,  הברייס  הארץ,  כדור  פני  על  ביותר  המוזרים  המקומות 
מדהים בו הטבע פיסל את יצירות האומנות היפות והמרתקות בגלובוס. 
אדומים  צוקים  ובין  האינדיאנים  בעקבות  הנאבאחו,  בשביל  נטייל 
ואדירים שלא תראו בשום מקום אחר בעולם. נמשיך אל אחד הפארקים 
המרהיבים של יוטה- פארק ציון. 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 סיינט ג’ורג’.

יום שישי – לאס וגאס. 	
וגאס. עם ההגעה נצא  נגיע אל עיר ההימורים המחשמלת לאס  היום 
ניראה  הסטריפ.   – המפורסמת  הרצועה  על  המלון  לבתי  בינות  לסיור 
ונציה. נהלך ברחובת רומא  את הגונדולות שטות בתעלות בתוך מלון 
העתיקה בארמון הקיסר. נחזה במחזה מקסים של מופע המזרקות של 

מלון בלאג’יו המפורסם מהסרט אושן 11. לינה בלאס וגאס.

המערב הפרוע כולל ילוסטון
טיול 		 ימים / 		 לילות - נפגשים בלוס אנג׳לס

לוס אנג’לס, סן פרנציסקו, גשר שער הזהב, הפלגה מסביב לכלא אלקטרז’, פארק סקויה, מונטריי וכרמל,
דרך ה-17 מייל, לאס וגאס, פארק ציון, ברייס קניון, גראנד טיטון פארק ילוסטון

לאדם בחדר זוגי
החל מ-

$5,450

הטיולים בנויים כטיולי לגו ומורכבים ממספר קבוצות נוסעים המאפשרים ביצוע טיולים ללא קשר למספר הנוסעים. יציאת הטיולים מובטחת. המסלול מתאר את הביקור 
באתרים אך לעיתים יוחלף סדר ימי הטיול - האתרים, ההפלגות ובתי המלון לא ישתנו. הכי חשוב - למשרדי המטייל בניו יורק צוות ותיק המשרת את נוסעי החברה כבר 33 

שנים. לרשותכם מספר טלפון חינם לשעת חירום בזמן שהייתכם באמריקה ונציגות בישראל הנותנת לנוסעים מענה 24 שעות ביממה ואת השקט הנפשי הנדרש.

F15

טיול חופשי ומאורגן
כולל טיסות סדירות
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הטיסות אינן מובטחות בחברת אל-על והחברה רשאית להחליף את הטיסות לכל חברת תעופה סדירה. בקש את המחירון המעודכן מסוכן הנסיעות המקצועי שלך. בבתי 
מלון בלאס וגאס קיים תשלום מס מקומי - Resort Fees שעל הלקוח לשלם ישירות לבית המלון. המחיר כולל 47 דולר דמי רישום וטיפול, להגנה על הנוסע מפני ביטול ברגע 

האחרון. מחיר הטיול לנרשמים עד 31 במאי - לאחר תאריך זה תהיה תוספת מחיר. אין כפל מבצעים. ט.ל.ח.

יום שבת – לאס וגאס . 	
המחשמלת.  בעיר  וקניות  הופעות  הימורים,  בריכה,  לפנינו.  חופשי  יום 

לינה בלאס וגאס. 

יום ראשון – גראנד קניון / אגם פאוול / סכר גלן. 	.
הבוקר אנו עוזבים את לאס וגאס. נצא בדרך המדברית, ניכנס למדינת 
אריזונה ונגיע אל הקניון הגדול ביבשת אמריקה והשני בגודלו בעולם 
– הגרנד קניון. נחזה במראה המרהיב של חציבתו של נהר הקולורדו 
בסלע במשך שנים רבות שיצר את הקניון המדהים בעומק מירבי של 
למעלה מ 1,800 מטר ובאורך של קרוב ל 450 ק”מ. נטייל לאורך הגדה 
והצורות  הסלעים  גווני  המדהים.  במראה  ונחזה  הקניון  של  הצפונית 
המרהיב  המלאכותי  האגם  אל  נמשיך  לעולם.  יישכחו  לא  המיוחדות 
– אגם פאוול. ניצפה על האגם וניראה את סכר גלן העצום שיוצר את 
האגם ע”י סכירת נהר הקולורדו. נמשיך אל פייג’ ונבקר בעיקול הפרסה, 

יצירת מופת של הטבע שנוצרה על פיסול דרכו של הנהר בסלע. 
לאחר הביקור נתמקם ללינת הלילה. לינה בפייג’. 

יום שני – מוניומנט ואלי / מואב. ..
 - בעולם  המצולמים  העמקים  אחד  אל  בנסיעה  נתחיל  יומנו  את 
מוניומנט ואלי. כאן נראה איך הטבע עיצב אנדרטאות עצומות של אבן 
מהכבשן.  יצאה  כאילו  נראית  האדומה  האבן  שונים.  וגדלים  בצורות 
גבעת  האחיות,   3 הפיל,  גבעת   – המקומיים  להם  נתנו  מוזרים  שמות 
אל  נצפין  הביקור  לאחר  מהם.  חלק  רק  הם  האמנים  ונקודת  הגמל 
מדינת אנשי ההרים ונתמקם ללינת הלילה בעיירה עם שם תנכי מעניין, 

מואב.

יום שלישי – פארק הקשתות / קניונלנדס. 	.
בשניים  נבקר  הדרו.  במלוא  הטבע  את  לראות  הולכים  אנחנו  הבוקר 
וניראה  בקניונלנדס  נתחיל  באמריקה  הידועים  הלאומיים  מהפארקים 
ויפהפיות בהרים. האי  ויצרו צורות מוזרות  איך הנהרות הגדולים חצבו 
שבשמיים, המחטים והמבוך הם רק חלק מהשמות היצירתיים שנתנו 

המורמונים לחלקי הפארק השונים. נמשיך אל פארק הקשתות.
כאן הטבע יצר למעלה מ-2,000 קשתות בצורות וגוונים שונים.

מראה מדהים. בתום הביקור נשוב למלוננו במואב

יום רביעי – סולט לייק סיטי /ג’קסון. 	.
היום אנו עוזבים את מואב. נצפין אל עיר הבירה והעיר המרכזית ביוטה 
המורמונים  מקדש  ובמרכזו  סקוור  בטמפל  נבקר  סיטי.  לייק  סולט   –
כולה.  יוטה  מדינת  מתנהל  ממנו  הממשל  בניין  את  ניראה  המרהיב. 
אל  וניכנס  נמשיך  הביקור  לאחר  העצום.  המלח  אגם  על  ניצפה 
ויומינג – המדינה עם האוכלוסיה הקטנה בארה”ב. אין אנשים  מדינת 
אבל נופים נפלאים בלי סוף. לאורך פיתוליו של נהר הנחש אל עיירת 

הבוקרים ג’קסון. לינה בג’קסון. 

יום חמישי – ילוסטון . 	.
 את יומנו נקדיש לפארק הלאומי הוותיק ביותר בארצות הברית ובעולם 
כמות  היפייפים,  נופיו  מפליו,  בזכות  מפורסם  הפארק  ילוסטון.  כולו, 
מזלנו,  יתמזל  אם  בפארק.  המשוטטים  חיים  בעלי  של  מאוד  גדולה 
אולי אפילו נראה עדר באפלו דוהר או אפילו דב. נחזה בתופעות טבע 
המפורסם  בגייזר  ונבקר  חמים  מעיינות  קניונים,  מים,  מפלי  מופלאות, 
בעולם אולד פייתפול – הוא “הזקן הנאמן”. לאחר הביקור בפארק נשוב 

למלוננו בג’קסון. 

יום שישי – גראנד טיטון / טיסה הביתה. 	.
מצוקי  את  נראה  בפארק  טיטון.  גראנד  בפארק  לבקר  ניסע  הבוקר 
המושלגות,  לפסגותיהם  מטר   4200 בגובה  המשוננים  הגרניט 
המשתקפים בתוך אגם ג’ני היפיפיה ואם יתמזל מזלנו אולי גם נפגוש 
בעדר של איילות מקפצות בין הסלעים. האגם והצוקים שמסביב יספקו 
לנו את התמונה היפה ביותר של הטיול שלנו. לאחר הביקור נגיע אל 

שדה התעופה ונצא לטיסה הביתה.  

יום שבת - נחיתה בתל-אביב. 	.
תם הטיול הקסום.

למידע נוסף סרקו את הברקוד.


