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  :מסלול הטיול
  
  

  לאס וואגס – 1יום  
  TREASURE ISLAND - למלון הגעה אל לאס וואגס

  מלון לובי הב 18:00בשעה נפגשים אחר הצהרים 
  ,ולסיור לילה במלונות השונים יוצאים לארוחת ערב

  
  

  ולגרנד קניון  הוברלסכר לאס ואגס  - 2יום  
על , סכר הובר המפורסםנצא לכיוון , לאחר תפילה וארוחת בוקר

נחשב הסכר . בגבול בין מדינות נאוודה ואריזונה, נהר הקולרדו
את זרימת  נצלבמטרה ל הסכר הוקם .להישג הנדסי מרשים

נמשיך בנסיעה של מספר שעות  .נהר כדי ליצור חשמלהמימי 
, מאתרי הטבע מהמפורסמים בעולם באחדנבקר  .קניון הגדולל
, יםנופים בתוליים מרהיבקניון ב .במרכזו זורם נהר הקולורדוש

בסיום הביקור נחזור לארוחת  .צוקים גבוהים ומראות נשגבים
  .ערב ולינה בלאס וואגס

 
  

  לינה בלאס ואגס -פארק ציון  - 3יום 
י "שמו ניתן לו ע –לפארק ציון לפני הצהרים נגיע בנסיעה 

סיום . לוצים המורמונים שהתפעלו מהנוף שהתגלה לפניהםהח
  . המשך סיור חופשי במלונות ובבתי הקזינו, הנסיעה בלאס ואגס

  
  

  אגס לקליקו  ולינה בבפרזנומלאס וו – 4יום  
ההרגשה . המערב הפרוע ששוחזרהעיירת Clico  –לקליקו 

נדמה  ,למטיילים ברחובות העיירה. שהזמן בה עצר מלכתהיא 
ילו עוד רגע יופיע השריף רכוב על סוס על מנת להשליט כא

נראה את אזור מכרה הכסף שבהם התמחתה . סדר בעיירה

  .נגיע לבייקרספילד ונמשיך לפרזנו .העיירה
 
  
  

  לסאן פרנסיסקוליוסמיטי ו - 5יום  
לביקור ביוסמיטי נגיע  שעה וחצילאחר נסיעה של מפרזנו 
 ,בפי האינדיאנים "וזומאטיא" הדב הגריזליעל שם  נקרא .פארק

נראה את עצי הסקוייה הענקיים והעתיקים , שחיו בעבר באזור
 ,נראה את הצוקים המרשימים. שנה 2,000 - שגילם מוערך בכ

על ידי תושבי המקום  ,שבשל גובהם נחשבו למשכנם של האלים
לסאן  משם נמשיך .שנה 150שחיו באזור לפני , האינדיאנים
  .העברה למלוןבמסעדה כשרה ו ארוחת ערב –פרנסיסקו 

  



  09-7742508: פקס   09-7711711  -בטלפון  :לפרטים והרשמה

 

  
  
  

  
   סיור מקיף בסן פרנסיסקו – 6יום 

את היום נקדיש לאחת הערים היפות והססגוניות בעולם 
עיר המשלבת . היושבת לרגלי המפרץ, סאן פרנסיסקו - המערבי
 נבקר .מערבי ואסייתי מובהק עם סגנון רופאי קלאסייסגנון א

  .כנים ומופעי הרחובברציף הדייגים הססגוני בעל שפע הדו

הכלא  - " אלקטרז" איהנצפה על נצא לשייט במפרץ מכאן 
וכן נחלוף במשך .  שהפך למוזיאון –בהיסטוריה  האכזרי ביותר
סיור  .הידוע והמיוחד בעיצובו "גשר הזהב"השייט מתחת ל

אם לא יהיה מעונן נמשיך לגבעות . בגולדיין גייט פארק
" לומברד"ברחוב המפורסם  נבקר . התאומות לתצפית על העיר

  והתארגנות לשבתונמשיך " רחוב הפרחים"הנודע בכינוי 

  
  

  בסן פרנסיסקו - 30/7 -שבת  - 7יום  
  

  במסעדה כשרה למהדריןתפילות וארוחות שבת             
  סיורים עצמאיים באזור רציף הדייגים             

  אפשרות להגיע רגלית גם לרובע הסיני             

 

  
  פילי הים אתרומייל ה 17 ל - מסאן פרנסיסקו   - 8יום  

מייל בין מונטרי  17-לדרך ה, נמשיך בנסיעה פרנסיסקומסאן 
נמשיך למושבת פילי הים המדהימים ונעצור במלון , לכרמל

  .לארוחת ערב ולינה
  

   הוליווד -ושדירת הכוכבים  לס'לוס אנג - 9יום  
עיר המקסימה סנטה נמשיך ל, לאחר תפילה וארוחת הבוקר

בסגנון בנייה של , האוקיינוס השקט וכן לסולוונגברברה על חוף 
  . עיר דנית

   .לארוחת ערב ולינה, לשדירת הכוכביםלס 'ללוס אנגהמשך 
  

  סיוניברסל סטודיו לס'לוס אנג - 10יום  
לאולפני היוניברסל סטודיוס בערב המשך לארוחת ערב  ניסע

 המפורסמים בו גרים הכוכבים ,לי הילסברל הפרבר הנוצץ באו
  .נמשיך למלון, םשדרת הכוכביונבקר ב

  

   העברה לשדה התעופה  – 11יום 
  
  
  

   
  

  ב"לארה אשרת כניסהיש צורך ב
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  מחיר

  בחדר זוגי מחיר ליחיד -$  906,4

  
  

  :המחיר כולל
  

 טיסות בינלאומיות •
  עם אפשרות להכין כריכים לצהריםפנסיון חצי  •
 סיורים וכניסות לאתרים כמצוין בתכנית, אוטובוס •
   ידריך את הטיולמדריך מנוסה  •

  
  
  

  :המחיר אינו כולל
  
     ביטוח נסיעות והוצאות אישיות  •
 לאדם לכל יום טיול$ 5 -למדריך הישראלי  תשר •
 $ 950 - תוספת ליחיד בחדר •
 
   

  .משתתפים 22הטיול מותנה ברישום ותשלום של לפחות : הערה חשובה  �

�  

 הרחודשים לפחות מיום החז 6תוקף של הדרכון חייב להיות ב �
  
 

 .מיום ההרשמה ביטוח בריאות ומטען –ל "לחו נסיעותמומלץ לעשות ביטוח 
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  ___/____/___: תארי
 הרשמה                    טופס הרשמה 

  

  -יום יציאה ב – ב"מערב ארה
   

  

  2' נוסע מס                                      1' נוסע מס                           

  שם משפחה 

 )כפי שמופיע בדרכון(

  

    -   עברית
                    _______________________  

  -   אנגלית
                        ______ _______________________  

    -   עברית
                    _______________________  

  -   אנגלית
                   _______________________  

  שם פרטי 

 )כפי שמופיע בדרכון(

    -   עברית
                    _______________________  

  -   אנגלית
                        ______ _______________________  

    -   עברית
                    _______________________  

  -   אנגלית
                   _______________________  

   תאריך לידה מלא

   מספר הדרכון

   תוקף הדרכון

  כתובת מלאה

   עבודה/בביתטלפון 

   טלפון נייד 

   כתובת מייל

   
  במזומן )3אפשרות  - הפקדה העברה בנקאית או )2אפשרות  -בכרטיס אשראי תשלום ) 1אפשרות : אפשרויות תשלום 

 .)ללא הודעה נוספת(, טיולללפני  תחויב כחודש, לידיעתכם התשלום האחרון או היתרה –תשלום בכרטיס אשראי ) 1אפשרות  -     

   תשלומים בקרדיט 12תשלומים ללא ריבית או עד  3 :תשלום בכרטיס אשראי

  תעודת זהות  סשם בעל הכרטי

  תוקף כרטיס   מספר כרטיס 

  תשלומים  סכום לתשלום

   חתימת בעל הכרטיס
   :ספרות בגב הכרטיס 3

  %3כרטיס אשראי זר מחוייב בתוספת   -   %2בתוספת אשראי מחוייב כרטיס                 
  

  מגלים עולם –ון ש עצי"ע,רעננה 942לבנק לאומי סניף : הפקדה  העברה בנקאית או )2אפשרות 
  26814630 - ח"חן מט     26814610 - ש"חן עו           
   .ל"ן הנאל חשבו כםאישור בנקאי על העברה מחשבונ לצרףלצלם ו יש - הפקדות או העברות בנקאיות    

  לטלפן ולהגיע למשרד  – יהמעוניינים לשלם במזומן שקלי או דולר )3אפשרות 

            7742508-09 -לשלוח אלינו חתום באמצעות הפקס למלא בכתב ברור ואת הטופס יש  .

 etzion68@gmail.com  -  ולשלוח למייל  Wordבקובץ למלא ההרשמה ו טופסאת  ,להוריד מהאתר של החברה –או 

 )olam.com-http://www.megalim(של החברהתנאים המופעים באתר בכפוף ל: דמי ביטול


