
2W – TOUR 

 והקניונים וגאס לאס
 רביעי בימי יציאה - וגאס סאבל נפגשים -  טיסות ללא

 וגאס בלאס מסתייםו המתחיל ימים 6 טיול

  טיטון, גראנד פארק ילוסטון, פארק סיטי, לייק סולט ציון, פארק קניון, ברייס

  .וגאס לאסב סיוםו ג'ני אגם

 

 רמת הקולורדו מלאס וגאס אל –יום רביעי 
מדרום ללאס  על מותגיאדיר של מגוון ובאאוטלט לקניות במחירים זולים במיוחד הוא בוקר חופשי לקניות בוקר הב

נבאדה לעבר יוטה ו"סידר מאת הגבול  וגאס. נגיע לשם עצמאית וניפגש עם המדריך בשעת צהריים כדי לחצות
 ורדו העצומים.עיירת מורמונים קטנה ומקסימה לרגלי הרי הקול -הלילה בה נלון סיטי" 

 
  פארק ציון / ברייס קניון –יום חמישי 

את יומנו נתחיל בנסיעה לברייס קניון ולקניון האדום ונגיע אל אחד המקומות המוזרים ביותר על פני כדור הארץ, 
הברייס קניון, מקום מדהים בו הטבע פיסל את יצירות האומנות היפות והמרתקות בגלובוס. נטייל בשביל 

בות האינדיאנים ובין צוקים אדומים ואדירים שלא תראו בשום מקום אחר בעולם. נמשיך אל אחד הנאבאחו,בעק
פארק ציון. נערוך במקום תצפיות על מצוקי אבן החול החשופים הגדולים בעולם  -הפארקים המרהיבים של יוטה

יום  –שנים  100כבר לפני  ונצא למסלול הליכה לצד נהר הווירג'ין. נמשיך אל מנהרת "הר הכרמל" אשר נחצבה כאן
  שלא יישכח. לאחר הביקור נשוב אל סידר סיטי.

  
 / איידהו פולס סולט לייק סיטי –יום שישי 

נבקר נמשיך צפונה והבוקר נגיע למרכז המורמונים העולמי ואם נספיק נבקר בטמפל ובניין הקפיטול המפורסמים. 
 .איידהו פולסהלאומי ילוסטון. לינה בבמפל איידהו כדי ללון קרוב לכניסה המערבית לפארק 

  
 ילוסטון / ג'קסון –יום שבת 

את יומנו נקדיש לפארק הלאומי הוותיק ביותר בארצות הברית ובעולם כולו, ילוסטון. הפארק מפורסם בזכות מפליו, 
אה עדר נופיו היפייפים, כמות גדולה מאוד של בעלי חיים המשוטטים בפארק. אם יתמזל מזלנו, אולי אפילו נר

באפלו דוהר או אפילו דב. נחזה בתופעות טבע מופלאות, מפלי מים, קניונים, מעיינות חמים ונבקר בגייזר 
הוא "הזקן הנאמן". לאחר הביקור בפארק נתמקם בג'קסון, עיירת קאובויים  –המפורסם בעולם אולד פייתפול 

 אותנטית בה נלון הלילה
  

  סולט לייק סיטי /גראנד טיטון  –יום ראשון 
לפני החזרה למדינת יוטה , נעמיק אל מדינות איידהו ווויאמינג, שתיים מהמדינות הדלות אוכלוסין בארצות הברית, 
אין אנשים אבל נופים למכביר. ניסע לבקר בפארק גראנד טיטון. בפארק נראה את מצוקי הגרניט המשוננים בגובה 

בתוך אגם ג'ני היפייפה ואם יתמזל מזלנו אולי גם נפגוש בעדר של  מטר ופסגותיהם המושלגות, המשתקפים 4200
איילות מקפצות בין הסלעים. האגם והצוקים שמסביב ייספקו לנו את התמונה היפה ביותר של הטיול שלנו. נצא 

 לינה בסולט לייק סיטי. .פוט"-דרומה עם עצירות לצילום באגמים שבדרך, "פליסיידס" ו,בלאק
  

 ב קניון / לאס וגאסקולו–יום שני 
חקלאים מורמונים מאזור סולט  1847קניון", בו התיישבו כבר בשנת -הבוקר ונמשיך לאזור הרם של פארק "קולוב

לייק. נעצור לשעה קלה לחזות ביופי ייחודי של מצוקים נישאים, מפלים וצבעים מיוחדים אשר תורגמו בכתובים 
ב הלכת שבו אלוהים עצמו גר"! הערב נשוב לעיר ההימורים "חיים בכוכב הקרוב ביותר לכוכ -המורמונים ל

הרצועה של בתי המלון  –המחשמלת לאס וגאס ולאחר התארגנות במלון נצא לסיור לילה רגלי על הסטריפ 
 תם הטיול הקסום.המרהיבים של לאס וגאס. את טרוף ההימורים והחזיונות מחוץ למלונות לא תשכחו זמן רב.  

 

  


