
Választható programok – egész napos kirándulások

Grand Canyon földön, vízen, levegőben

Az egyik legizgalmasabb túra a rejtett szépségű Grand 

Canyonba, ahol a titkolt szépségeket nem csak felülről, 

hanem helikopterrel leereszkedve a Canyon aljára 

csónakkal is megnézheted.

A Grand Canyonba történő megérkezés után 

helikopterrel leereszkedtek az 1219 méter mélységbe. 

Ez alatt az út alatt szinte végtelen szögből láthatjátok 

Canyont, ahogy egyre mélyebbre ereszkedtek le. 

De a kaland még nem ér véget. A Canyon aljára 

érkezve beszálltok egy túrahajóba egy 10 perces 

hajókázásra a Colorado folyón. A kis túra alatt olyan 

részeit láthatod a Canyonnak, amit a peremről nem: 

vörös sziklák, buja növényzet, és toronymagas 

sziklaalakzatok.

Amint a helikopterrel visszaértek a perem tetejére, 

megnézitek a különböző kilátóhelyeket, - Eagle Point 

és Guano Point - majd a Hualapai indián törzs tagjai 

BBQ ebéddel kínálnak meg.

Később a vadnyugat elevenedik meg az általuk előadott 

show-n keresztül, melyben lövöldözéstől kezdve 

cowboy játékokon keresztül a szarvasmarhahajtás 

is szerepel. Különleges, az indiánok által készített 

ékszerek és ajándékok vásárlására is itt van mód.

Mielőtt elhagyjátok Eagle Point-ot, lehetőségetek van 

a részt venni a Skywalk különleges kilátón egy sétán, 

mely tulajdonképpen egy üveghíd, amely 18 méterre 

nyúlik ki a peremtől és 1219 méter magasságban van 

a vízszint felett.

Innen az út a Guano Point kilátóhoz vezet, ahonnan  

a legszebb panoráma nyílik a Grand Canyonra.

Az úton hazafelé megálltok a Hoover gát arizonai 

oldalán, ahol közelről megnézhetitek ezt az emberi kéz 

által épített gigantikus építményt és a Colorado folyót.

A túra kiemelt pontjai:
•  Helikopteres út a Grand Canyon aljába

•  Kiránduló hajókázás a Colorado folyón

•  Lake Mead tó

•  Grand Canyon Skywalk experience*

•  Hualapai Indián Falu

•  Hualapai Ranch és szuvenír bolt

•  Eagle Point

•  Guano Point

•  Hoover Dam

Túra tartalmaz: 
•  Hoteltől hotelig való szállítást

•  Kis csoportban történő utazást Jeeppel

•  Személyes túravezetést

•  Leereszkedést helikopterrel a Canyonba

•  Kiránduló hajókázás

•   Felemelkedést helikopterrel 1912 méter 

mélységből

•  Hűtött üveges vizet korlátlan fogyasztással

•  Belépőket – kivétel Skywalk

•  Komplett ebédet

Túra időtartama: 11 óra – egész napos túra

*A részvételi díj nem tartalmazza a Skywalk belepő 

árát, ami 32 UDS / fő


