
Választható programok – egész napos kirándulások

Hoover Dam – Grand Canyon combo túra

A túra egyedi tervezésű, komfortosan kialakított 

Jeeppel történik, és Las Vegas főutcáján lévő 

szálláshelyetektől indul. Az út a Mojave Sivatagon 

keresztül halad el a Grand Canyonhoz, ahol a Hualapai 

indián törzs lakosai fogadnak az Eagle Point kilátónál. 

Itt meghallgathatjátok a törzs által mesélt történeteket, 

valamint élvezhetitek az általuk előadott indián táncot 

is. Később a vadnyugat elevenedik meg az általuk 

előadott show-n keresztül, melyben lövöldözéstől 

kezdve cowboy játékokon keresztül a szarvasmarha-

hajtást is megnézhetitek.

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.

Ez után következik a Guano Point kilátó, ahonnan a 

legszebb panoráma nyílik a Grand Canyonra.

Utatokról visszafelé a Hoover gáthoz érkeztek, 

mely túra a Hoover gát múzeumba való belépéssel 

kezdődik. Az előadóteremben profi filmes előadás, 

valamint képes illusztrációk ismertetik a híres „Hoover 

Dam” építésének történetét. Ezt követően látogatást 

tesztek az erőműbe, ahol megismerkedhettek a 

Hoover gát építésének folyamatával, láthatjátok, 

hogyan működtetik ezt a hatalmas objektumot. Innen 

kiléphettek a kilátóba, ahonnan elképesztő panoráma 

nyílik a gát hegyeire és a Colorado folyóra.

A Hoover Dam – Grand Canyon Combo Túra az egyik 

legnépszerűbb kirándulás, mely alatt kívánság szerint 

megállhattok az úton, fényképek készítéséhez.

A túra kiemelt pontjai: 
•  Hoover Dam

•  Lake Mead 

•  Grand Canyon Skywalk Experience*

•  Hualapai Indian Village

•  Hualapai Market

•  Hualapai Ranch

•  Eagle Point

•  Guano Point

A túra tartalmaz:
•  Hoteltől hotelig való szállítást

•  Személyes túravezetést

•  Kis csoportban történő utazást Jeeppel

•  Hűtött üveges vizet korlátlan fogyasztással

•  Belépőket – kivétel Skywalk

•  Ebédet

Túra időtartama: 11 óra – egész napos túra

*A részvételi díj nem tartalmazza a Skywalk belépő 

árát, ami 32.- USD / fő


