
   החוף המערבי ימים למטייל העצמאי14ארצות הברית 
  

  .  להציע למטייל העצמאיערביעם מיטב האתרים שיש לחוף המ, טיול משגע קצר וקולע
  

  : הטיול כולל 
  

  .  טיסות הלוך עם קונקשיין אחד דרך אירופה
  מערב ארצות הברית כולל סאן-והדרכה בעברית ב, אתרים,  ימי טיול מלאים עם מלונות10

  .  לאס ווגאס ופארקים שונים, סאן פרנסיסקו, לס'לוס אנג, דיאגו
  ".  חווית הכוכבים"לס 'יום סיור מודרך בלוס אנג

  . לס על בסיס לינה בלבד' ימים בלוס אנג3מלון 
  

  :המסלולים 
  

  "יםחוויות וכוכב"לס ' לוס אנג–עות  ש10-טיול כ
  )עדיפות לסופי שבוע(יציאה אפשרית בכל יום בשבוע 

 . LA או בקיצור" עיר המלאכים"לס ידועה בכינוייה 'לוס אנג
 והשנייה על ה Downtown האחת על מרכז העיר: את סיורנו נתחיל בשתי נקודות תצפית

  (San Fernando Valley)"וואלי"
המפורסמת וברחבת התיאטרון " בשדרת הכוכבים"נתהלך  (Hollywood) "הוליווד"נסייר ב
 (Chinese Theatre) .  הסיני

השכונה בה מתגוררים עשירי " בוורלי הילס"לכיוון  (Sunset Blvd) נמשיך דרך שדרות סנסט
להשלמת התמונה נחלוף על . זמרים ושדרנים מפורסמים,  וקולנועטלוויזיהכוכבי , לס'לוס אנג

לס ואחד מהיקרים 'רחוב הקניות היוקרתי ביותר בלוס אנג "(Rodeo Drive)  דרייברודאו"פני 
 .יותר בעולםב

מקום פעילותם של אמנים ואנשי  – Venice Beach "'ווניס ביץ"משם נמשיך לטיילת החוף 
 .בוהמה רבים

בתי , עמוס נגני רחוב, השוקק חיים "(Santa Monica) סנטה מוניקה"נקנח במדרחוב של 
  .ברים ובתי קפה, קולנוע

  
 "המיטב שבמערב "–ימי טיול   10

, סאן פרנסיסקו, לס'לוס אנג, ברית הכולל את סאן דיאגוטיול מקיף במערב ארצות ה
 )באריזונה וביוטה, בקליפורניה(לאס ווגאס ופארקים 

  
 1יום 

 . הגעה עצמאית למלון והתארגנות לקראת הטיול–לס 'לוס אנג) יום רביעי בשבוע(
 .לס' לוס אנג–לינה 
 2יום 

נבקר . שניה בגודלה בקליפורניהנצא דרומה לביקור בסאן דיאגו העיר ה): יום חמישי בשבוע(
! שבו נמצא בית מלון עתיק שנבנה כולו מעץ, "קורונאדו"בחצי האי , בכפר הים, בנמל

, "פארק בלבואה"משם ניסע אל . שחקנים רבים ועשירי עולם בילו בין כתליו במרוצת השנים
 .לס'אל העיר העתיקה של סאן דייגו ונגיע ללוס אנג

 .לס' לוס אנג–לינה 
 3יום 

שדרת הכוכבים , השלט של הוליווד, תצפיות על העיר, לס'סיור בלוס אנג) : יום שישי בשבוע(
חזרה למלון . סנטה מוניקה, חוף וניס, בוורלי הילס ורחוב רודאו , ורחבת התיאטרון הסיני

 . ערב חופשי–בשעות אחר הצהרים 
 .לס' לוס אנג–לינה 

  



 4יום 
 ערב –וחזרה למלון לפנות ערב " יוניברסל סטודיו"איסוף מהמלון ליום בילוי ב: יום שבת
 .חופשי
 לס' לוס אנג–לינה 
 5יום 

נמשיך דרך רכס סנטה . לס צפונה לכיוון סנטה ברברה'נצא מלוס אנג) : יום ראשון בשבוע(
נמשיך לביקור במלון . נשוטט בין בתי המאפה והחנויות " . סולוונג"אינז נגיע לעיירה הדנית 

 ."איןמדונה "המיוחד 
ונגיע לביקור בעיירה ) כפוף לתנאי הכביש והעבירות בו( מהיפים בעולם 1' נעלה על כביש מס

 ."כרמל"
 . ובערב נגיע ללינה באיזור סאן פרנסיסקו" מונטריי"נקיף את מפרץ 

 6יום 
 ."פריז של המערב"נטייל בסאן פרנסיסקו העיר המכונה גם ) : יום שני בשבוע (

ונעלה לתצפית מן " רובע קסטרו"נחצה את   Civic Center ,ל העירנתחיל במרכז האזרחי ש
" לומברד"הלא הוא רחוב , נעבור ברחוב הפרחים, )האווירתלוי במזג " (הגבעות התאומות"

 . רציף הדייגים הססגוני– 39המפותל ונגיע לרציף 
. בו שוכן בית הכלא הידוע, ונקיף בשייט את האי אלקטרז" גשר הזהב"נצא לשייט אל עבר 

ונבקר תוך " גשר הזהב"נחצה את , לאחר השייט ניסע דרך מרכז האומניות המודרניות
 ."סוסליטו"נסיעה בעיירת האומנים 

 .נמשיך מזרחה עד העיר מודסטו שם נלון את הלילה
 . מודסטו–לינה 
 7יום 

 נבקר בפארקים על רכס הרי הסיירה –" אמא אדמה "את היום נקדיש ל): שלישי בשבועיום (
באחד מהפארקים הלאומיים המפורסמים , שלוחה של הרי הרוקי האמריקאים, נבאדה
בהם מצוי ריכוז של צוקי , )תלוי בעונת השנה- וסקויהקינגס קניון / יוסמטי (ב ובעולם "בארה

 . הגדולים בעולםהסקויהצי ע, מים זורמים, גרניט ענקיים
 . בייקרספילד–לינה 
 8יום 

נחווה . הגדול ביותר במדבריות צפון אמריקה, "מוהבי"נחצה את מדבר ) : יום רביעי בשבוע(
ונגיע " עמק המוות"נחצה את . עיירת כורים נטושה," קאליקו"את המערב הפרוע עם ביקור ב
נעצור לקניות באאוטלאט הדרומי … םהעיר שלא נרדמת לעול, בשעות הצהרים ללאס ווגאס

 .של העיר ומשם למלון
, באופן עצמאי בין בתי המלון, לאחר התארגנות במלון קיימת אפשרות לשוטט להנאתכם

 מכונות המזל ושולחנות ההימורים
 לאס ווגאס–לינה 
 9יום 

אפשרות בחירה בין לצאת לטיול הלוך וחזור לגדה המערבית של ): יום חמישי בשבוע(
או טיסה בהליקופטר ופיקניק בערוץ הגראנד קניון , כולל מרפסת הזכוכית, רנד קניוןהגא

 .ובין להישאר לבילוי יום חופשי בעיר) בתשלום נוסף(
 . לאס ווגאס- לינה
להמשיך לשהות בלאס ווגאס באופן , למטייל ישנה אפשרות לסיים כאן את הטיול: הערה
 )ינה בלילה זה כלולה במחיר בכל מקרההל" (רג'ו'סט ג"או להמשיך למחרת ל, עצמאי

 10יום 
 נצא לביקור בחנות המישכון המפורסמת –" ייחודי לטיולים מעבר לקשת) : "יום שישי בשבוע(

שהיה  Carroll Shelby " קרול שלבי"ולמוזיאון  ,  Pawn Shopמערוץ ההסטוריה האמריקני ה
  מעצב רכב ונהג מרוצים אמריקני

 ,ות לסיים כאן את הטיוללמטייל ישנה אפשר: הערה
 .בשעות צהריים נצא צפונה נחצה את אריזונה ונגיע למדינת יוטה, לממשיכים

 .ורג' סט ג–לינה 



 11יום 
נעצור , "מקדשו של הטבע"נראה את ". פארק ציון"נעלה אל רמת קולורדו ונגיע אל : יום שבת

 מנהרה –לא הנדסי של פ" טבורו"לאחר מכן נעבור ב. בכמה נקודות על גדת נהר הבתולה
מפארק ציון נמשיך לברייס . מ ונמשיך לצד תצורות סלע שונות ומגוונות" ק2 - באורך של כ

 ! אחד מפלאי הטבע, קניון
 ."הוליווד הקטנה"עם ערב נגיע אל העיירה קאנאב יוטה המכונה 

 . קאנאב יוטה–לינה 
 12יום 

יקור באחד משבע פלעי עולם משם נצא דרומה לב". אגם פאוול"נבקר ב: יום ראשון בשבוע
נעצור בכמה נקודות תצפית לעבר של הגארנד , נכנס מן הכניסה המזרחית". הגארנד קניון"

 .המוכרת בנוף הצוקים האדומים והמרשימים כל כך" סדונה"משם נגיע לעיירה . קניון
 . סדונה–לינה 
 13יום 

 המפורסמת" 66דרך "לכיוון משם נצא ". סדונה"עם בוקר נצא לטיול ברחבי : יום שני בשבוע
Rout 66  שהובילה מהמזרח למערב. 

  .לס'נסיים את הטיול בלוס אנג
 

 : כולל הטיולמחיר
 לא כולל את –ארוחות בוקר אמריקאית | מוטלים דרגת תיירות טובה /אירוח בבתי מלון

| כניסות לכל הפארקים שבמסלול | כניסות לכל האתרים | הדרכה בעברית | לאס ווגאס 
 בים ממוזגיםרכ
  

 :המחיר אינו כולל
 ,ביטוחי נסיעה| ארוחות במהלך היום | ארוחות בוקר בלאס ווגאס | הוצאות אישיות 
 )ליום$ 5נהוג לתת ( למדריך –דמי תשר | ) באחריות המטייל(בריאות ומטען 

  
 


