מערב ארה"ב – המערב הפרוע
כולל לוס אנג'לס ,אולפני יוניברסל ,סן פרנציסקו ,פארק ציון,
ברייס קניון ,גרנד טטון ,סולט לייק סיטי ,פארק ילוסטון ולאס וגאס

 15יום USA
יום  ,1ה' :תל-אביב – לוס אנג'לס
נפגש בנתב"ג ונטוס ללוס אנג'לס .עם הנחיתה ,העברה לבית המלון.
יום  ,2ו' :לוס אנג'לס ,אולפני יוניברסל
היום נבקר באולפני הסרטים יוניברסל סטודיו שם "קינג קונג" ינסה לנער אותנו מעל קרונית רכבת ,נמריא עם
אי.טי .לשמים ,נראה את חוויית "הארי פוטר" ועוד .נמשיך אל הוליווד עם "שדרת הכוכבים" המפורסמת לכיוון
"בוורלי הילס" ורודיאו דרייב רחוב הקניות היוקרתי של לוס אנג'לס ואחד מהיקרים בעולם .בתום הביקור נחזור
למלוננו להתארגנות לשבת .ארוחת שבת.

יום  ,3שבת :לוס אנג'לס
אחרי תפילות שבת קידוש וארוחת צהריים כשרה ,נצא לסיור רגלי באזור המלון.

יום  ,4א' :לוס אנג'לס  -דרך  17מייל – סן פרנציסקו
היום נעזוב את לוס אנג‘לס בנסיעה צפונה על "דרך המלך“  -כביש  .101נעבור בסנטה ברברה ונבקר בעיירה
הדנית סולבנג  -המשמרת אורח חיים אירופי .נמשיך לביקור במוטל "מדונה" המוזר והיפה .נבקר בעיירה כרמל,
הנמצאת בחצי האי מונטריי ובה כיהן כראש העיר השחקן קלינט איסטווד ,עם סיום הביקור נערוך נסיעה איטית
ומדהימה על הכביש היפה ביותר במערב ארה"ב  -דרך ה17 -מייל .נשוב אל הכביש המהיר ונגיע עם ערב
בואכה סן פרנציסקו.

יום  ,5ב' :סן פרנציסקו
את היום כולו נקדיש לעיר שעליה נכתב "השארתי את ליבי בסן פרנציסקו“ היום גם נבין מדוע ...נפתח את סיורנו
בעיר בהפלגה מרציף הדייגים של סן פרנציסקו לשיט אל מתחת לגשר שער הזהב וסביב כלא אלקטראז ,בו
הוסרט הסרט המפורסם "הבריחה מאלקטראז“ .נשוב בחזרה אל העיר ונשאף מעט מהאוירה הססגונית של
דוכני הדייגים מהעמוסים בעולם ,משפע החנויות ומופעי הרחוב ב“פישרמנס-וורף“  -רציף הדייגים של סן
פרנציסקו .ניסע אל גשר "שער הזהב“ ונבין מדוע הוא קרוי כך וכיצד בנו את הגשר המופלא הזה .עוד נסייר
ברחוב לומברד ,הוא רחוב הפרחים  -התלול והמפותל ,נראה את בנין עיריית סן פרנציסקו ,נחצה את פארק
ה“גולדן גייט“ ,ונצפה על העיר מהגבעות התאומות .נבקר בעיר הסינית המפורסמת ביותר בעולם ונסיים בתצפית
מאי המטמון או מגשר המפרץ.

יום  ,6ג' :סן פרנציסקו – פארק עצי הסקויה וקינגס קניון  -בייקרספילד
את היום נקדיש לנופים וטבע במקום שהוגדר ע"י נשיא ארה"ב טדי רוזוולט כ"גן עדן עלי אדמות" .בחורשת
סקויה נבקר בחורשת גרנט בה נמצא העץ השני בגודלו בעולם ,בגובה  90מטרים ובן 2,000שנה .עצים נוספים
שנמצאים במקומות מבודדים ובלתי נגישים לקהל הרחב היו יכולים לעמוד בגאון לצד מגדל עזריאלי המלבני
שגובהו  154מטר .זהו ביקור שלא תשכחו לעולם – העצים ,החורשות ,גושי הגרניט האדירים וצוקים כבירים,
בצד מים זורמים וחיות בר מסתובבות ,הם שעשו את הפארקים הללו למבוקרים ביותר בעולם .לינה
בבייקרספילד.

יום  ,7ד' :בייקרספילד  -קליקו – סיידר סיטי
הבוקר נצא לעיירת כורי הזהב – קליקו – שנוסדה בשנת  .1881נבקר 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 לארוחת צהריים כשרה בפאתי לאס וגאס ,ולקראת ערב נחצה את הגבול
מנבאדה לעבר מדינת יוטה בה נלון הלילה.

יום  ,8ה' :סיידר סיטי ,פארק ציון ,ברייס קניון
את יומנו נתחיל בנסיעה לאחד המקומות המוזרים על פני כדור הארץ ,ברייס קניון ,הטבע פיסל את יצירות
האומנות היפות והמרתקות בגלובוס .נטייל בשביל הנאבאחו ,בעקבות האינדיאנים בין צוקים אדירים שלא תראו
בשום מקום אחר בעולם .נמשיך אל פארק ציון ונערוך 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  100שנים –
יום שלא יישכח .לאחר הביקור נשוב אל סידר סיטי.

יום  ,9ו' :סיידר סיטי – לאס וגאס
הבוקר ניסע ללאס וגאס ונצא לסיור בעיר המטורפת ביותר בעולם – את חזיונות בתי המלון ובתי הקזינו לא
תשכחו זמן רב ,מבית מלון "פריז" במרכזו מגדל אייפל ,דרך בית מלון "ניו יורק" ,במרכזו פסל החירות ,ועד
גונדולות אמיתיות המשייטות בתעלות המדומות של מלון "וונציה" .בתום הסיור ניסע למלוננו להתארגנות
לשבת .ארוחת שבת בחב"ד.

יום  ,10שבת :לאס וגאס
אחרי תפילות שבת קידוש וארוחת צהריים כשרה ,נצא לסיור רגלי בעיר באזור המלון.

יום  ,11א' :לאס וגאס – סולט לייק סיטי – ג'קסון הול
הבוקר נצא בטיסה קצרצרה מלאס וגאס אל מרכז המורמונים העולמי .נצא לארוחת צהריים וביקור בבית חב"ד
של סולט לייק סיטי ונבקר בטמפל המורמוני ובניין הקפיטול המפורסמים .נמשיך צפונה אל עיר הקאובויים
המפורסמת ,ג'קסון הול ,בה צולמו סרטים רבים .לינה בג'קסון הול.

יום  ,12ב' :ג'קסון הול – הפארק הלאומי יילוסטון
את יומנו נקדיש לפארק הלאומי הוותיק ביותר בארצות הברית ובעולם כולו ,ילוסטון .הפארק מפורסם בזכות
מפליו ,נופיו היפיפיים ,כמות גדולה מאוד של בעלי חיים המשוטטים בפארק .נחזה בתופעות טבע מופלאות,
מפלי מים ,קניונים ,מעיינות חמים ונבקר בגייזר המפורסם בעולם אולד פייתפול – הוא "הזקן הנאמן" .לאחר
הביקור בפארק נשוב אל ג'קסון-הול ,היא עיירת הקאובויים האותנטית בה נלון גם הלילה.

יום  ,13ג' :הפארק הלאומי יילוסטון
היום נבקר בפארק גראנד טיטון .נראה את מצוקי הגרניט המשוננים בגובה  4200מטר ופסגותיהם המושלגות,
המשתקפים בתוך אגם ג'ני היפהפה ,בו נשוט לשייט קצר ומרהיב .אם יתמזל מזלנו אולי גם נפגוש בעדר של
איילות מקפצות בין הסלעים .האגם והצוקים שמסביב ייספקו לנו את התמונה היפה ביותר של הטיול שלנו .לינה
בסולט לייק סיטי.

ימים  ,14-15ד'-ה' :הפארק הלאומי יילוסטון – יעד ביניים – תל אביב
תם ונשלם טיולינו .ניסע לשדה התעופה ונטוס חזרה לארץ .נחיתה בארץ ביום ה.15 -

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
טיול

תאריך
יציאה

תאריך
נחיתה

משך
הטיול

מחיר

תוספת חדר ליחיד הדרכה

09/07/2020 25/06/2020 USA2506

15יום

$7290

$1850

27/08/2020 13/08/2020 USA1308

15יום

$7290

$1850

הערות

מחיר הטיול כולל
 טיסות בין לאומיות הלוך ושוב בהתאם למסלול הטיול כולל מיסי נמל ודלק
 טיסות פנימיות בהתאם למסלול
 ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען בסיסי
 אכסון בבתי מלון בדרגת תיירות טובה
 כלכלה :חצי פנסיון :ארוחת בוקר כשרה  +מצרכים להכנה עצמית של כריכים לצהריים
וארוחת ערב חמה
 תחבורה יבשתית :אוטובוס תיירים נוח ממוזג לביצוע תכנית הטיול
 סיורים בהתאם לתוכנית הטיול
 דמי כניסה לאתרים  :דמי כניסה לאתרים השונים המופיעים בתוכנית הטיול
 מדריך מצוות שי בר אילן
המחיר אינו כולל
 ויזה  -אשרה לארצות הברית ( $ 250ויזה חובה)
 טיפים לנותני השירותים בחו"ל בסך  $120לנוסע
 שינויים במחירי הטיסה המושפעים מהתייקרות היטלי הדלק והביטחון ומיסי נמלי התעופה
לאחר תאריך 1.11.19
 שינויים בשער המטבעות המקומיים לעומת הדולר האמריקאי מעל  2%מתאריך 1.11.19
ועד לתשלום בפועל יחולו על הנוסע
 טיפ למדריך הישראלי (נהוג לתת  $5ליום לנוסע)
 הוצאות בעלות אופי אישי כלשהן כגון :משקאות בארוחות ,טלפונים וכד‘
 כל שרות שאינו מוזכר במחיר כולל
ביטוח
אנו בשי בר אילן מעניקים לכם הטבה  -פוליסת ביטוח בריאות ומטען בסיסית הנרכשת קבוצתית.
פוליסה זו מכסה אתכם כאנשים בריאים ,עד גיל  .75באם אתם לוקחים תרופות כלשהן על בסיס
קבוע ,סובלים ממחלה כרונית כלשהי ,הייתם מאושפזים בחצי השנה האחרונה או שחל לאחרונה
שינוי במצב בריאותכם ,הנכם נדרשים להרחיב את הפוליסה בכדי שתהיו מכוסים בהתאמה למצבכם.
הרחבת הפוליסה היא על אחריותכם האישית בלבד ותיעשה על ידכם ישירות מול חברת הביטוח!
במקרה של הרחבת הביטוח ,עלות ההרחבה בלבד תשולם על ידכם ישירות לחברת הביטוח.
הפוליסה (הבסיסית/המורחבת בהתאמה לפי הצורך) מכסה אתכם בדמי ביטול (כמפורט בסעיף תנאי
ביטול) גם במקרה שתאלצו לבטל השתתפותכם בטיול מסיבות רפואיות כפי שמפורט בתנאי
הפוליסה.
הטבה זו אינה ניתנת להמרה כספית כל שהיא או לזיכוי.
רק בריאות! וזכרו לא לנסוע לחו"ל ללא ביטוח המתאים למצבכם הבריאותי!
הערות
* ימי שישי ושבת ,ימי חג וחול המועד בארץ ,ימי א‘ וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה.
* במידה והוצאו כרטיסי טיסה כלשהן או נקנו שירותים נוספים כגון אשרה וכד‘ ,יתווספו מחיריהן לדמי
הביטול הנקובים לעיל.
* מחיר הטיול מבוסס על מינימום של  25נוסעים משלמים.
* בכל מקרה של שינוי ,ביטול או תקלה הקשורה לטיסות ,לשיט או לתעבורה תחול האחריות על
חברת התעופה או התעבורה.
* יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות פנימיות וסיבות אובייקטיביות אחרות.
* תנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט www.shaibarilan.co.il

* חשוב לוודא שהדרכון בתוקף ל 6-חודשים לפחות.
* אנו ממליצים בפני הנרשמים לטיול השתתפות בת אשפוז או חו"ח מות קרוב מדרגה ראשונה
(בהתאם לתנאי הפוליסה).
תנאי ביטול
 מרגע ההרשמה  $47לנוסע בגין דמי ביטול אשר יגבו בכל מקרה ובנוסף:
 מ 21-45-ימי עבודה טרם היציאה לטיול 30% :ממחירו של הטיול לנוסע
 מ 7-20-ימי עבודה טרם היציאה לטיול 50% :ממחירו של הטיול לנוסע
 פחות מ 7-ימי עבודה טרם היציאה לטיול  100%:דמי ביטול כולל כל העלויות הנלוות כגון
ויזה וכד‘
 דמי ביטול לטיסות הפנים :כל כרטיס טיסה שכורטס ,יחולו דמי ביטול מלאים על הנוסע.

