 7ימים לדוגמא מתוך שלד מסלול (של תוכנית ארוכה יותר) בחבילת יעוץ 4
הוכן עבור לקוחות שטיילו בקיץ (משפחה עם  3ילדים ,העדפה לרמת מלונות בינונית-גבוהה)

https://goo.gl/maps/WgLyK5WFcax






אני בודקת זמינות בחלק מהמלונות – עד שאני מוצאת משהו שנראה לי מתאים .יש מקומות בהם אני בודקת מלון אחד ויש
כאלה שבהם בודקת יותר .בדרך כלל המלונות שאני בודקת הם אלה שנראה לי שהכי יתאימו לכם .אפשר כמובן להמשיך
לבדוק עוד בשאר המלונות בהם לא בדקתי
בכניסה לשמורות תקבלו מפות מפורטות ומידע על מסלולי ההליכה .כדאי גם להיכנס למרכז המבקרים ולבקש מפות
ספציפיות של כל מסלול ומסלול.
הרחבה של התוכן תוכלו למצוא בתוכנית הטיול המפורטת מהאתר שאותה אשלח/ששלחתי לכם
למשפחות עם שלושה ילדים ומעלה – מומלץ לוודא שיש מספיק מיטות בחדר (לעתים בהזמנה למשפחה עם שלושה ילדים
עולים חדרים עם שתי מיטות קווין זוגיות – לא לכולם זה מספיק .אפשר לשלוח מייל למלון ולברר לגבי מיטה מתקפלת
 ;) Rollawayלעתים אם תתקשרו למלון או תשלחו מייל יציעו לכם חדרים למשפחות גדולות שאינן מוצגות באתר המלון
 1נחיתה בערב בלאס וגאס ,לינה לאס וגאס
בערב יום זה אפשר (אם יהיה כוח) להסתובב בסביבות המלון לאורך הסטריפ .ראו מידע בתוכנית המפורטת מ'בנק
המסלולים' ששלחתי שם יש מידע מפורט על וגאס.
מציעה ללון במלונות שהם קו ראשון לסטריפ – שהוא הרחוב הראשי של וגאס .מלונות הדירות אינם בקו ראשון לסטריפ (אך
הם לא רחוקים מהסטריפ)
מלונות קו ראשון לסטריפ:
רמת מחיר בינונית/גבוהה (הזינו ארבעה אנשים ובחלק מהמלונות תראו שיש חדרים גם לחמישה .אפשר גם להתקשר
לשאול לגבי חדר לחמישה):
/https://www.venetian.com
/https://www.palazzo.com
/https://www.mgmgrand.com

:לינק למלון דרך בוקינג
https://www.booking.com/hotel/us/mgm -grande.enus.html?aid=1590761;sid=d83171da15b65b32b6177581ca69ba8c;age=10;age=12;age=5;all_sr_blocks
=18615109_112040861_5_0_0;checkin=2019-07-24;checkout=2019-0727;dest_id=20079110;dest_type=city;dist=0;group_adults=2; group_children=3;hapos=1;highlighted_bloc
ks=18615109_112040861_5_0_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA%2C5%2C10%2C12;sb_price_ty
pe=total;srepoch=1547709748;srfid=1374ec9ee5c2277803bea7fdc75aaa44e3c8a77bX1;srpvid=dd5133
d9923b0064;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
/http://www.bellagio.com

:לינק למלון דרך בוקינג
https://www.booking.com/hotel/us/bellagio.enus.html?aid=1590761;sid=d83171da15b65b32b6177581ca69ba8c;age=10;age=12;age=5;all_sr_blocks
=18610428_112040464_5_0_0;checkin=2019-07-24;checkout=2019-0727;dest_id=20079110;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=3;hapos=1;highlighted_bloc
ks=18610428_112040464_5_0_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA%2C5%2C10%2C12;sb_price_ty
pe=total;srepoch=1547709875;srf id=e10e930d3b8b48dc3ec7845768d95b92668a6e76X1;srpvid=07c03
41897f90048;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.caesars.com/caesars-palace
/http://www.mirage.com
/http://www.aria.com
 לינה כנל, וגאס2
 ראו מידע בתוכנית המפורטת מ'בנק המסלולים' ששלחתי שם יש מידע מפורט.יום זה מוקדש לסיור בין המלונות של וגאס
.על וגאס
: יש להזמין מראש,KA- וO  מומלצת במיוחד.לערב אפשר להזמין הופעה של סירק דה סולי
https://www.cirquedusoleil.com/las-vegas
:הצעות נוספות
/https://wetnwildlasvegas.com : השוכן ליד ווגאסWet and Wild ביקור בפארק המים
http://www.premiumoutlets.com/outlet/las-vegas- :שופינג באאוטלט הגדול (לא מקורה) שמצפון לעיר
http://www.premiumoutlets.com/outlet/las-vegas- : או באאוטלט המקורה שמדרום לעיר,north/stores
south/stores
Freemont St Experience-ביקור בערב ב
 לינה זאיון,) שעות נסיעה3(  נסיעה לזאיון3
 בדרך כדאי. אפשר לצאת לזאיון בשעות הצהריים.)Wet and Wild את הבוקר אפשר להקדיש לווגאס (למשל לפארק המים
 ראו מפה לנסיעה, לחילופין אפשר כן לצאת בבוקר ולעבור בדרך בשמורת המדינה רד רוק היפהפייה.להצטייד במצרכים
: ראו מידע כאן,White Domes Loop : מסלול הליכה מומלץ בשמורה.https://goo.gl/maps/NbWcbbmMVEw :בלינק
http://parks.nv.gov/forms/Valley_of_Fire_Map_1_SE_HWY_162_NET_otln_reduced_2014 -02-10.pdf
:'בדרך כדאי להצטייד במצרכים בוולמרט בעיירה סיינט ג'ורג






:יש גם סופר קטן בעיירה ספרינגדייל הסמוכה לזאיון

:גבוהה-רמת מחיר בינונית
/http://www.cablemountainlodge.com
המלון לעיל שוכן צמוד למרכז המבקרים והוא הקרוב ביותר לשמורה

:לינק למלון דרך בוקינג
https://www.booking.com/hotel/us/cable-mountain-lodge.enus.html?aid=1590761;sid=d83171da15b65b32b6177581ca69ba8c;age=10;age=12;age=5;all_sr_blocks
=52877211_109346454_6_0_0;checkin=2019-07-27;checkout=2019-0729;dest_id=20134081;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=3;hapos=1;highlighted_bloc
ks=52877211_109346454_6_0_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA%2C10%2C12%2C5;sb_price_ty
pe=total;srepoch=1547709959;srfid=166f8c65e4cbeea24768b49b3eaf3089c0a07f2bX1;srpvid=63e5344
3f449037d;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/springdale/sgusd/hoteldetail
/http://cliffroselodge.com
http://desertpearl.com/en/homepage
/http://www.marriott.com/hotels/travel/sguzi-springhill-suites-springdale-zion-national-park

:לינק למלון דרך בוקינג
https://www.booking.com/hotel/us/springhill-suites-by-marriott-springdale-zion-national-park.enus.html?aid=1590761;sid=d83171da15b65b32b6177581ca69ba8c;age=10;age=12;age=5;all_sr_blocks
=200420201_120625117_0_0_0;checkin=2019-07-27;checkout=2019-0729;dest_id=20134081;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=3;hapos=1;highlighted_bloc
ks=200420201_120625117_0_0_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA%2C10%2C12%2C5;sb_price_t
ype=total;srepoch=1547710003;srfid=45105ab16826254c420ebcdacc0620ef257e96b5X1;srpvid=fe3f34
585387012a;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
 לינה כנל, זאיון4
 עד לתחנה האחרונה ושם לעשות מסלול לאורך הנהר (זהו מסלול,בבוקר כדאי לנסוע בשאטל עליו עולים במרכז המבקרים
– Narrows  בסוף המסלול אפשר להתחיל ללכת במים בקניון בנהר בחלק ממסלול. קל. ק"מ לכל כיוון1.5-הלוך וחזור של כ
 אפשר לשכור ביגוד ונעליים להליכה במים או ללכת עם הבגדים שלכם – הביאו בגדים להחלפה.אפשר ללכת מעט או הרבה
.Weeping Rock- לאחר מכן אפשר לעשות מסלול קצר נוסף ב.)להחלפה וכן הכניסו לשקית אטומה את דברי הערך
 אפשר גם.Court of the Patriarchs ובהמשך אפשר לרדת שוב מהשאטל להליכה קצרצרה לתצפית נהדרת בתחנת
.Emerald Pools-בינונית ל-לשלב ביום זה מסלול ברמה קלה

לחילופין אפשר לשכור אופניים (מומלץ מאוד) ,להעלות אותן על השאטל ולנסוע עד לתחנה האחרונה ,להחנותן ולעשות את
המסלול לאורך הנהר ,ואז לחזור עם האופניים חזרה לפתח הקניון (יש מקום לשלושה זוגות על כל אוטובוס) הנסיעה היא
בכביש ברובה ,אך זהו כביש שאין בו כמעט מכוניות שכן רק שאטלים ומטיילים הלנים בלודג' של השמורה רשאים לנסוע בו.
החלק האחרון (אחרי הצומת עם כביש  )9כולל נסיעה לא בכביש אלא במסלול  Pa’rusשלצד הנהר .אפשר גם לצאת בנהר
השמורה לשיט אבובים (הליכה במים ואבובים יתאפשרו רק אם אין סכנת שטפונות ואם גובה המים בנהר לא גבוה מדי).
השכרת ציוד להליכה במים וכן אופניים ואבובים/https://www.zionoutfitter.com :
שימו לב – יתכן קושי למצוא חניה באזור מרכז המבקרים של זאיון ויש להחנות רק במ קום מוסדר (אחרת תקבלו דוח) .כדאי
להגיע למקום מוקדם בבוקר (עד  ) 9או להחנות בעיירה ספרינגדייל ולקחת ממנה שאטל למרכז המבקרים.
ראו מידע נוסף על יום זה בתוכנית המפורטת מ'בנק המסלולים' ששלחתי.
 5נסיעה לברייס וטיול בדרך ,לינה ברייס 2 ,שעות נסיעה
בבוקר אפשר לעשות השלמות בזאיון .בהמשך יש להתחיל בנסיעה לברייס .בדרך לברייס אפשר לצאת למסלול היפה
 Canyon Overlookהשוכן בחלק הגבוה של זאיון (מסלול של כ ,800-לאורכו יש קצת תהומות אבל הוא לא קשה מדי.
בסוף יש תצפית נהדרת .יש להחנות אחרי המנהרה הראשונה .יתכן קושי למצוא חניה) .עם ההגעה לברייס אפשר לבקר
בתצפיות – סנסט וסנרייז (יש בין שתיהן מסלול הליכה קצר) וכן ברייס ,פריה ואינספרשיון .אפשר גם לדחות חלק לבוקר
היום הבא (אם מתכננים לטייל ביום הבא במסלול נוואחו-קווינס עדיף לבקר ביום זה באחת התצפיות
ברייס/פרייה/אינספרי שיון ולא בסנסט/סנרייז הנכללות במסלול) .אם מגיעים מוקדם מספיק אפשר לברר במרכז המבקרים
השוכן בכניסה לשמורה (פתוח בקיץ בדרך כלל עד מאוחר .סביבות  )20:00בנוגע לפעילות לילה של תצפית בכוכבים.
בברייס יש שאטל אבל אפשר גם לנסוע ברכב פרטי אך יתכן קושי למצוא חנייה (בעיקר בין השעות .)18:00-10:00
ראו מידע נוסף על יום זה בתוכנית המפורטת מ'בנק המסלולים' ששלחתי.
רמת מחיר בינונית:
/http://www.rubysinn.com
/http://www.brycecanyonforever.com
רמת מחיר בינונית-גבוהה:
https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotels-in-bryce-canyon-city/best-western-plus-bryce-canyongrand-hotel/propertyCode.45082.html

אפשר להזין בחדר זה חמישה אבל לא ברור כמה מיטות יש .אחרי ההזמנה שלחו מייל למלון בעניין
יש להזמין בהקדם
לינק למלון דרך בוקינג:
https://www.booking.com/hotel/us/best-western-bryce-canyon-grand.enus.html?aid=1590761;sid=d83171da15b65b32b6177581ca69ba8c;age=10;age=12;age=5;all_sr_blocks
=18264719_116015288_2_1_0;checkin=2019-07-29;checkout=2019-0731;dest_id=20132714;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=3;hapos=1;highlighted_bloc
ks=18264719_116015288_2_1_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA%2C10%2C12%2C5;sb_price_ty
pe=total;srepoch=1547710060;srfid=5f0442afa4e3c6f0d24e5bb2065ecbf156197f09X1;srpvid=ce3f 3475
&93bf048c;type=total;ucfs=1
 6טיול בברייס ,לינה כנל
בבוקר כדאי לבקר בתצפיות בהם לא ביקרתם ביום הקודם .אין טעם לנסוע לדרום השמורה אם הזמן קצר (הרבה פחות יפה
מצפון השמורה) .כדאי לצאת ביום זה להליכה במסלול נוואחו-קווינס גרדן ( 4.5ק"מ מעגלי .רמת קושי בינונית – כולל עליה

וירידה לא קלים .אם רוצים לטייל במסלול קצר יותר אפשר גם לטייל רק במסלול קווינס גרדן) .אם בכל זאת רוצים לנסוע
לדרום השמורה אפשר לעשות שם מסלול קליל ונחמד שממנו יש תצפיות יפות ששמו .Bristlecone Loop
ראו מידע נוסף על יום זה בתוכנית המפורטת מ'בנק המסלולים' ששלחתי.
 7חזרה לווגאס ,לינה וגאס 4 ,שעות נסיעה
אפשר לעבור בדרך באאוטלט שמצפון לעיר:

ראו מידע על וגאס בתוכנית המפורטת מ'בנק המסלולים'.

