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 וגאס ולאס האמריקאי החלום
  מובטחת יציאה

 יורק בניו נפגשים-  חמישי בימי יציאה-  לילות/ 12  ימים14  טיול
 וגאס לאס ,הפלגות שלוש ,מנהטן ,פילדלפיה ,וושינגטון ,טורונטו ,הניאגרה מפלי

 
 
 יורק ניו אביב-תל-  חמישי יום .1

 העיר עם להיכרות חופשי ערב .במנהטן למלון והעברה איסוף-  יורק בניו התעופה לשדה ההגעה עם .עצמאי באופן טיסה
 .במנהטן לינה .הניאון ואורות הצהובות המוניות ,השחקים גורדי ,המרהיבה

 
 השחקים וגורדי הגבעות באי מקיף סיור-  שישי יום .2

 אשר הדקוטה בית .וליארד'ג ס"ביה ,הבמה לאומנויות המרכז ,סנטר לינקולן ליד בנסיעה יתחיל הסיור .במנהטן לסיור נצא היום
 המוזיקאי של לזכרו בפסיפס לחזות פארק הסנטרל בתוך פילדס סטרוברי אל קצר רגלי לסיור ונצא לנון ון'ג הזמר נרצח לפיתחו
 דרך המהודרת יתהחמיש השדרה על נמשיך .היוקרתי פלאזה ומלון המוזיאונים שדרת ,פארק הסנטרל את נחצה .שנרצח
" הסוהו,"' "וויליג' גריניץ," "סקוור יוניון," "בילדינג סטייט אמפייר, "לכיוון נגיע דרכה ברודווי ושדרת סקוור טיימס ,סנטר רוקפלר
 את נראה .מנהטן טאון לדאון נקדיש הסיור של השני חלקו את .טאון יינה'צ-  הברית בארצות ביותר המאוכלס הסיני והאזור

 נחלוף ,יורק ניו במפרץ שעה בת להפלגה נצא .סטריט בוול ונסיים הכבאים כנסיית,2012  בשנת שנפתחה המדהימה האנדרטה
 במראות נחזה ,והעיקר האמריקאי לעם צרפת מתנת-  החרות פסל בעולם ביותר המפורסמת הגברת את ונצלם החרות אי פני על
 .מנהטן של המקסים הרקיע קו
 
 .זו מרתקת עיר עם ההכרות להמשך חופשי יום  יורק ניו-  שבת יום .3

 תוכלו .ועוד מומה מוזיאון ,הטבע מוזיאון ,המטרופוליטן כמו בעיר המפורסמים המוזיאונים של עצום ממגוון להנות תוכלו היום
 .ועוד מיה מאמא ,האופרה פאנטום ,והחיה היפה כמו ברודווי הצגות במגוון ולקנח באזור הגדולים באאוטלטים לקניות לצאת

 
  הניאגרה מפלי/  יורק ניו-  ראשון יום .4

 לפנסילבניה רזי'ג ניו בין ,הגבול לאורך ונחלוף רזי'ג ניו מדינת את נחצה .הניאגרה מפלי לכיוון" הגדול התפוח"מ נצא הבוקר
 צפונה ונמשיך ים'האפלאצ הרי את נחצה .יפהפיות טבע תופעות ויוצר ההר את חורץ הנהר ערוץ .הדלאוור נהר אפיק לאורך
 נמשיך גלן מווטקינס .לתוכו הנשפכים המים ומפלי גלן ווטקינס בקניון נבקר ובקיץ האצבעות אגמי לאזור המשגעת הנופים בדרך

 .המפלים לכיוון סנקה אגם לאורך בנסיעה
 אל נצא בלילה .למלון ערב עם יעונג לקנדה הגבול את נחצה .הניאגרה מפלי הם ,הרועשים המים אשדות בין נטייל ההגעה עם

 .הקנדית העיירה של בקזינו לבלות יוכלו המעוניינים .הזורמים המים על וצבעונית מרהיבה אורות בתצוגת ונצפה המפלים
 
  האיים אלף/  טורונטו/  הניאגרה מפלי-  שני יום .5

(!)  דקה מדי הניתכים ליטרים מליוני עשרות .היום לנו מצפים-  האינדיאנים להם שקראו כפי" - רועמים מים" האדירים המפלים
 עלמת" בספינת נשוט-  בקיץ .הקנדי מהצד המפלים על נצפה :זויות מכמה נראה אותו נתפס והבלתי המרהיב המחזה הם

 מאחורי במנהרה נבקר,  ובחורף מעלינו ממש הנשפכת המים כמות של האדירה העוצמה את ונחוש המפלים אל" הערפל
 ונגיע ישראל מדינת כגודל כמעט שגודלו אונטריו אגם את נקיף ,המפלים איזור את נעזוב הפרחים בשעון ביקור לאחר .המפלים
 ,איטון מרכז וכמובן הפרלמנט בנין ,המפורסמים העיריה בניני את יכלול בעיר סיורינו .קנדה בערי הגדולה לטורונטו בצהריים

 נהר אפיק לכיוון מזרחה נמשיך ערב לפנות .ועוד מים מפלי ,מזרקות ,חנויות ,קפה בתי ,זכוכית מעליות ובו אדיר קרקעי-תת מרכז
 .האיים אלף באזור לילה ללינת ונתמקם לורן-הסן

 
 האיים אלף-  שלישי יום .6

 בנו אשר המדהימים בבתים ונחזה האוניה סיפון על נעלה .המפורסם האיים אלף אזור אל הנהר אפיק לאורך ,מזרחה נצא היום
 בידנו ויוותר ובמידה יורק ניו מדינת את נחצה! לעולם ישכח שלא מחזה .הנהר לאורך הפזורים האיים מאות על פרטיים אנשים

 ונגיע יורק ניו מדינת את נחצה .במיוחד זולים במחירים ,בעולם המפורסמות הרשתות של חנויות ובו ענק קניות במרכז נעצור זמן
 .רזי'ג בניו הלילה ללינת ערב עם

 
 וושינגטון-  רביעי יום .7

 בריכת ,מדם העקובה האזרחים מלחמת בזמן הנשיא ,ללינקולן הזכרון במצבת נבקר .הברית ארצות לבירת יוצאים אנו הבוקר
 .קוריאה ומלחמת ויטנאם מלחמת חללי באנדרטת נבקר .וושינגטון' ורג'ג של לזכרו ,בעיר ביותר הגבוה והמבנה ההשתקפות

 והחלל התעופה מוזיאון :המוזיאונים למרכז נמשיך .הברית ארצות של העצמאות מגילת ומחבר הנשיא ,פרסון'ג מצבת את נראה
 בסלע ניגע ואף בחלל התעופה ימי ועד ,ראשינו מעל ממש תלוי שמטוסם-  רייט מהאחים התעופה התפתחות על נלמד שם

 ולמשפחתו לו שעוללו את קטן ילד של עיניו דרך הונחוו" דניאל של ביתו" אל ניכנס שם ,השואה במוזיאון נבקר .מהירח שהובא
 נסיים .הנבחרים ובית הסנאט נמצאים שם ,הקפיטול גבעת אל נעלה! לב מרטיט ביקור לאחר .השניה העולם במלחמת הנאצים
 .הלבן הבית ,אויבים ידי ונלחצו חשובים הסכמים נחתמו בהן המדשאות על בתצפית

 
 האמיש כת/  פילדלפיה-  חמישי יום .8

 של חזונו את שהשלימו הכתות באחת לביקור נמשיך .בעולם הגדולה השוקולד יצרנית" הרשי" של השוקולד בעולם יתחיל הבוקר
 במאה קהילה חיה כיצד נראה לנקסטר מחוז בלב ,כאן .האמיש כת ,פנסילבניה במדינת והרמוניה בשלווה לחיות ובאו פן וויליאם

 האש בה כיריים על ומבשלים קטנטן במרכז קניות עושים ,סוסים עם בעגלה נוסעים ןעדיי כאן-.18 ה המאה של באמצעים-21 ה
 עותק ,החירות בפעמון נבקר." האחים אחוות" עיר ,פילדלפיה ,האמריקאית האומה של הולדתה בעיר נסיים .עץ בגזעי מובערת



 

 

 בפארק נטייל .הברית ארצות של העצמאות הצהרת ונחתמה הוכרזה בו העצמאות היכל על נצפה ,בירושלים קיים ממנו
 של תרומתה ,נתניהו יוני של לזכרו האנדרטה את ובפיתחו פילדלפיה של ביותר החשוב הכנסת בית את נראה גם שם העצמאות

 .הערב בשעות הלילה ללינת נגיע .בעיר היהודית לקהילה פילדלפיה העיר
 
 וגאס לאס – שישי יום .9

 .וגאס בלאס לינה .המלון לבית העברה ההגעה עם .סוגא ללאס עצמאי באופן בטיסה נצא הבוקר
 

 וגאס לאס-  שבת יום .10
 מלון ,העיר את המשחזר Paris מלון ,מסוים רעיון בסיס על נבנה מהם אחד שכל השונים המלון בבתי עצמאי באופן לבקר נוכל

 .וגאס בלאס לינה .משוחחים העתיקה רומא קיסרי את נשמע בו" קיסר" או" ונציה," "יורק-ניו"
 

 וגאס לאס-  ראשון יום .11
 י"ע נוצרה אשר המדהימה הטבע ביצירת לצפות נוכל .קניון לגראנד לצאת נוסף בתשלום יוכלו המעוניינים ,וגאס בלאס חופשי יום

 יהיו בהם טיולים .היום נצפה בו האדיר למראה אותנו להכין יכולים לא הרצאה או תצלום שום .הקולורדו נהר של דרכו פילוס
 .וגאס בלאס לינה .מקומית חברה י"ע האנגלית בשפה יודרכו נוסעים מעשרים תפחו

 
 וגאס לאס-  שני יום .12
 .וגאס בלאס לינה .סוף בלי ואטרקציות הופעות ,קניות ,הימורים .וגאס בלאס אחרון חופשי יום
 

 יורק ניו דרך לישראל טיסה ,התעופה לשדה העברה – שלישי יום .13
 

 אביב-בתל נחיתה – רביעי יום .14
 

 כולל המחיר
-7 ו בוקר וארוחת לינה בסיס על לינות| 5  טובה תיירות בדרגת מלון בתי|  אביב תל-יורק ניו-וגאס לאס-יורק ניו-אביב תל טיסה
 מיסי|  ישראלי קבוצה מלווה|  ממוזג תיירים אוטובוס|  המפורטים האתרים לכל כניסה דמי|  העברות|  בלבד לינה בסיס על לינות
 .דלק והיטלי נמל

 
 בטיול הכלולות האטרקציות

|  טורונטו|  הקפיטול גבעת|  והחלל התעופה מוזיאון|  החרות פעמון|  האיים ואלף הניאגרה מפלי ,מנהטן :ב הפלגות שלוש
 .וגאס לאס|  הרשי של השוקולד עולם|  האמיש כת|  פילדלפיה|  וושינגטון

 
 ביצוע המאפשרים נוסעים קבוצות ממספר ומורכבים לגו כטיולי בנויים הטיולים .לאוקטובר אפריל בין מתבצעים הטיולים-  הערות
 ימי סדר יוחלף לעיתים אך באתרים הביקור את מתאר המסלול .מובטחת הטיולים יציאת .הנוסעים למספר קשר ללא טיולים
 החברה נוסעי את המשרת ותיק צוות יורק ניוב המטייל למשרדי - חשוב הכי .ישתנו לא המלון ובתי ההפלגות ,האתרים-  הטיול

 השקט את-  לנוסעים הנותנת בישראל ונציגות באמריקה שהייתכם בזמן חרום לשעת חינם טלפון מספר לרשותכם .שנים25  כבר
 הטיסות.  האחרון ברגע ביטול מפני הנוסע על להגנה ,וטיפול רישום דמי דולר47  כולל לא המחיר .מהטיול להנאה הנדרש הנפשי

 תוקף בר ישראלי דרכון דרוש  .סדירה תעופה חברת לכל הטיסות את להחליף רשאית והחברה על-אל בחברת מובטחות אינן
 שניתן לקנדה אלקטרוני כניסה באישור צורך יש 2016  משנת .קנדה עם גבול במעבר ב"בארה כניסות רבת חוקית שהייה ואשרת

 בלאס בנופש במדריך צורך אין באשר הראשון הטיול בשבוע רק צמוד ישראלי ריךמד .קנדה ממשלת של האינטרנט באתר למלא
  .האיים באלף יבקרו ולא הניאגרה במפלי לילות שני ישהו מסוימים טיולים-החברה של הבלעדי דעתה שיקול לפי .וגאס
  .המלון לבית ישירות לשלם הלקוח שעל Resort - Fees מקומי מס תשלום קיים וגאס בלאס מלון בבתי

 

 


