
יום רביעי – קליקו / אאוטלט / רמת הקולורדו. 1
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 . 2
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. 3
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. 4
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 . 5
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.

יום שני – פארק ילוסטון / ג'קסון הול. 6
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 / תל אביב. 7
הבוקר נטוס חזרה ללאס וגאס. תם הטיול המקסים.

לאס וגאס והקניונים
טיול 7 ימים - מתחיל ומסתיים בלאס וגאס - יציאה בימי רביעי 

ברייס קניון, פארק ציון, פארק ילוסטון, פארק גראנד טיטון, אגם ג'ני וסופשבוע בלאס וגאס

W2

טיול ללא טיסות.
נפגשים בלאס וגאס.

הטיול מתבצע בין אפריל לאוקטובר. מומלץ להצטייד בבגד ים, כובע ונעלי הליכה. על הנשארים בלאס וגאס יש להזמין לינה בלאס וגאס בנפרד. המסלול מתאר את הביקור 
באתרים, לעיתים יוחלף סדר ימי הטיול - האתרים ובתי המלון לא ישתנו. העלייה למרפסת הזכוכית כרוכה בתשלום נוסף. בבתי מלון בלאס וגאס קיים תשלום מס מקומי - 

Resort Fees אשר על הלקוח לשלם ישירות לבית המלון וכלול במחיר. מחיר הטיול לנרשמים עד 31 במרץ - לאחר תאריך זה תהיה תוספת מחיר. אין כפל מבצעים. ט.ל.ח.

לאדם בחדר זוגי
החל מ-

$1,490


