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נוסעים יקרים,
חברת המטייל היא חברת התיירות הישראלית-אמריקאית 

הגדולה ביותר לטיולים בעברית בארצות הברית!

הטיולים,  כל  את  ולספק  להתרחב  ממשיכה  החברה 
המידע והמוצרים שנוסע עצמאי בצפון אמריקה צריך, כדי 

להנות מנסיעה מושלמת.

מבית  חדש  מוצר  בפניכם  להציג  גאה  המטייל  חברת 
ומשפחות  לקבוצות  פרטיים  טיולים  חופשות,  המטייל, 
בשילוב  הברית  בארצות  המטייל  של  מאורגנים  וטיולים 

הפלגות מבית רויאל קריביאן וטיסות עם חברת אל על. 

זו שלפניכם בהפקה משותפת עם חברת אל על  חוברת 
עשרות  מציגה  קריביאן  רויאל  העולמית  הספנות  וחברת 
קרוזים  המשלבים  הברית  בארצות  טיולים  מסלולי 

לקריביים, מזרח קנדה, מקסיקו, אלסקה והוואי.

מקומיים  טיולים  בארגון  בעיקר  מצטיינת  המטייל  חברת 
בעברית עם או בלי טיסות, הסעות מנמל התעופה, סיורי 
אוטובוסים קומותיים, הופעות ברודווי, טיולים למשפחות 
בקראוונים, טיולים לאנשי עסקים וקבוצות, טיולי קבוצות 
הדתית/מסורתית,  לקהילה  טיולים  ואופנועים,  אופניים 

לקבוצות פרטיות והפלגות באיים הקריביים ואלסקה.

עבורכם:  השרות  איכות  על  להקפיד  נמשיך  תמיד,  כמו 
ומיניבוסים  אוטובוסים  בקפידה,  נבחרו  אשר  המלון  בתי 

חדישים וממוזגי אויר ומסלולי טיולים מגוונים ורבים.

שנות   30 המטייל  חברת  חוגגת  השנה  אך  ייאמן,  לא 
האנשים  זה,  צוות  בראש  לעמוד  גאה  ואני  פעילות 
היממה,  שעות  בכל  לרשותכם  יעמדו  אשר  המסורים 
וכמו  הפנים  על  חיוך  עם  ותמיד  המקצועיות  בשיא 
בחיים! פעם  של  חוויה  לכם  מבטיחים  אנו  תמיד 

נסיעה טובה!

אייל בר,
מנכ"ל
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ו/או ההטבות הן על שירותי הקרקע בלבד, פרט להנחת הרשמה מוקדמת. ההנחות  31 מרץ. ההנחות  כל ההנחות בתוקף לנרשמים עד 
אינן מצטברות ולמשלמים מחיר מחירון בלבד. ההנחות וההטבות תקפות למשלמים דמי רישום וביטוח ביטול בסך של 47 דולר לטיולים 
המאורגנים, בעת הרישום, כמפורט בתנאים הכלליים בחוברת. הנחות לילד מתחת לגיל 12 כשלישי או רביעי בחדר. הנחות לזוג מבוססות 
על 2 נוסעים החולקים חדר אחד. ההנחות למשפחות מבוססות על 4 נוסעים בחדר אחד. המבצע של 2 לילות במלון חמישה כוכבים באילת, 
עד  הנרשמים  אחד  בחדר  נוסעים   4 של  למשפחה  מיועדת  המתנה   - משפחתית  כחופשה  מתנה   2019 פברואר  או  בינואר  למימוש  ניתן 

31.3.2018 לאחד מטיולי הקרוזים. אין כפל מבצעים. ט.ל.ח.

הנחות ומתנות!

חופשה באילת
מתנה!*

למשפחה הנרשמת לאחד מטיולי הקרוזים

$1,000
הנחה למשפחה

למשפחה הנרשמת לאחד מטיולי הקרוזים עד 31 למרץ

$500
הנחה לזוג

לזוג הנרשם לאחד מטיולי הקרוזים עד 31 למרץ

30%
הנחה לכל ילד

למשפחה הנרשמת לאחד מהטיולים המקומיים
או המאורגנים כולל טיסות עד 31 למרץ
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האיים הקריביים
טיולים מאורגנים בטיסות אל על

כולל קרוזים לאיים הקריביים ולאיי הבהאמאס.
יותר אתרים. יותר הפלגות. יציאות הטיולים מובטחות.

- פרק א׳ -

המחירים עלולים להשתנות ללא התראה לפי זמינות החדרים באניות. המחירים אינם כוללים טיפים שישולמו באניה. המחירים ע״ב תא פנימי. מסלולי ההפלגות עשויים להשתנות.
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CRZ2 ניו יורק והקריביים
18 ימים / 16 לילות - יציאה בימי חמישי - נפגשים בניו יורק

3 לילות בניו יורק. 4 לילות בטיול המטייל. 9 לילות הפלגה לקריביים.

יום חמישי - תל-אביב - ניו יורק. 1
איסוף   - יורק  בניו  התעופה  לנמל  ההגעה  עם  עצמאי.  באופן  טיסה 
והעברה למלון במנהטן. ערב חופשי להיכרות עם העיר המרהיבה, גורדי 

השחקים, המוניות הצהובות ואורות הניאון. לינה במנהטן.

יום שישי - סיור מקיף באי הגבעות וגורדי השחקים. 2
היום נצא לסיור במנהטן. נסיעה ליד לינקולן סנטר, המרכז לאומנויות 
ג’ון  הזמר  נרצח  לפיתחו  אשר  הדקוטה  בית  ג’וליארד.  ביה״ס  הבמה, 
פארק  הסנטרל  בתוך  פילדס  סטרוברי  קצר אל  רגלי  לסיור  ונצא  לנון 
לחזות בפסיפס לזכרו של המוזיקאי שנרצח. נחצה את הסנטרל פארק, 
שדרת המוזיאונים ומלון פלאזה היוקרתי. נמשיך על השדרה החמישית 
המהודרת דרך רוקפלר סנטר, טיימס סקוור ושדרת ברודווי דרכה נגיע 
וויליג״, “הסוהו״  “יוניון סקוור”, “גריניץ’  לכיוון, “אמפייר סטייט בילדינג”, 
והאזור הסיני המאוכלס ביותר בארצות הברית - צ’יינה טאון. נסיים בוול 
סטריט ונצא להפלגה בה נחלוף על פני אי החרות ונצלם את הגברת 

המפורסמת ביותר בעולם פסל החרות. 

יום שבת - ניו יורק יום חופשי להמשך ההכרות עם עיר מרתקת זו. 3

יום ראשון - ניו יורק / מפלי הניאגרה . 4
עם  לתוכו.  הנשפכים  המים  ומפלי  גלן  ווטקינס  בקניון  נבקר  הבוקר 
נחצה  הניאגרה.  מפלי  הם  הרועשים,  המים  אשדות  בין  נטייל  ההגעה 
את הגבול לקנדה ונגיע עם ערב למלון. בלילה נצא אל המפלים ונצפה 
בתצוגת אורות מרהיבה וצבעונית על המים הזורמים. המעוניינים יוכלו 

לבלות עד אור הבוקר בקזינו של העיירה הקנדית.

יום שני - מפלי הניאגרה / טורונטו / אלף האיים . 5
 - האינדיאנים  להם  שקראו  כפי   - רועמים”  ״מים  האדירים  המפלים 
מצפים לנו היום. עשרות מליוני ליטרים הניתכים מדי דקה )!( הם המחזה 
המפלים  על  נצפה  זויות:  מכמה  נראה  אותו  נתפס  והבלתי  המרהיב 
המפלים  אל  הערפל״  ״עלמת  בספינת  נשוט   - בקיץ  הקנדי.  מהצד 
ונחוש את העוצמה האדירה של כמות המים הנשפכת ממש מעלינו. 
בצהריים נצא לטורונטו הגדולה בערי קנדה. לפנות ערב נמשיך מזרחה 
האיים. אלף  באזור  לילה  ללינת  ונתמקם  הסן-לורן  נהר  אפיק  לכיוון 

יום שלישי - אלף האיים . 6
נעלה על סיפון האניה ונחזה בבתים המדהימים אשר בנו אנשים פרטיים 

על מאות האיים הפזורים לאורך הנהר. מחזה שלא ישכח לעולם!

יום רביעי - קניות באאוטלט - ניו ג׳רזי גארדנס. 7
יורק שנמצא צמוד למלון,  בניו  גדול  הכי  נערוך קניות באאוטלט  היום 
במבצעים  בעולם  הגדולים  מהמותגים  ענק  חנויות   200 תמצאו  שם 

מטורפים.

יום חמישי - קייפ ליברטי - עלייה להפלגה. 8
הבוקר נעלה על אחת מאניות הפאר ®ANTHEM OF THE SEAS להפלגה 

קסומה לאיים הקריביים.

יום שישי - הפלגה בלב ים. 9
לא? ומה  קזינו  אוכל,  ומסאג’ים,  ספורט  חדרי  בריכות,  באניה.  כיף  יום 

לאדם בחדר ל-4
החל מ-

$3,950



9המטייל חוגגת 30 שנים | www.hametayel.com

כולל טיסות ושייט טיול המטייל במזרח ארצות הברית בעברית, הכולל את מפלי הניאגרה, טורונטו, 
אלף האיים ויציאה להפלגת תענוגות ובילוי מענג באיים הקריביים על גבי אחת 

מאניות הפאר הגדולות בעולם.

| פנסיון מלא  | הפלגה באניה  | טיול המטייל במזרח ארצות הברית  המחיר כולל: טיסה תל-אביב-ניו-יורק-תל-אביב 
במהלך השיט בלבד | העברות הנדרשות | דמי כניסה לאתרים המצויינים במסלול | מדריך דובר עברית בטיול המטייל 
| מיסי נמל והיטלי דלק | המחיר לאדם בחדר לארבעה | המחיר לאדם בחדר זוגי $4,250 | ליציאות עד 31 למרץ 2018.

יום שבת - קינג'ס וורף. 10
אוכל  לטעום  תוכלו  לכולם.  משהו  יש  ברמודה  של  זה  מרהיב  בחוף 
מקומי, לטייל בין החנויות והמוזיאונים של המספנה המלכותית של הצי 
המלכותי. ואם זה לא מספיק, יחכה לכם פארק שנורקלים ספורט ימי 

המציע לכם שעות של פעילויות והרפתקאות.

יום ראשון - הפלגה בלב ים. 11
ושלל  מים  תיאטרון  גלים,  גלישת  סימולטור  אומגה,  באניה.  כיף  יום 

פעילויות מדהימות.

יום שני - פיליפסבורג, סן מארטן. 12
העולם  את  לגלות  כחולות,  לגונות  לבנים,  חופים  של  קילומטרים 
התת ימי של שוניות אלמוגים ודגים אקזוטיים, לחוות את ההיסטוריה 

התוססת של סן מארטן באופניים, קניות ומסעדות. 

יום שלישי - סאן חואן. 13
סן חואן הוא אחד הנמלים הטבעיים הגדולים ביותר באיים הקאריביים 

והיא העיר השנייה העתיקה ביותר באמריקה. 
של  המוצא  נקודת  היה  חואן  סן  המוקדמות,  ה-16  המאה  במהלך 
החדש.  העולם  של  ידועים  לא  חלקים  ליישב  כדי  ספרדית  משלחות 
הביצורים שלה עמדו בפני התקפות רבות כמו זו של הימאי האנגלי סר 
פרנסיס דרייק בשנת 1595, כמו גם התקפות מאוחר יותר. סן חואן היא 
מרכז הקאריביים והנמל שלה הוא נמל הים השני בגודלו באזור )אחרי 
465 שנה שנולדה במקור  יורק(. סן חואן העתיקה היא שכונה בת  ניו 

כמבצר צבאי והתפתחה כרובע מגורים ומסחר מקסים. הרחובות כאן 
הספינות  גבי  על  שהובאה  כחולה  יצוקה  אבן  חצץ,  באבני  מרוצפים 
הספרדיות הזמן והרטיבות השאילו להם את הצבע האופייני שלהם. סן 
חואן העתיקה מושכת תיירים רבים, אשר באים גם ליהנות מהחופים 

המדהימים, ההימורים בקזינו והאקלים הטרופי.

יום רביעי - לבאדי, האיטי. 14
ברוכים הבאים לאחד האיים הקסומים בקריביים, כאן מצא כריסטופר 
קולומבוס מקלט במסע הראשון שלו לגילוי אמריקה. בלבאדי תמצאו 
את צבי הים הגדולים והמפורסמים, חופים מדהימים ושווקים נפלאים.

יום חמישי - הפלגה בלב ים. 15
מגוון  ועוד  בריכות  טיפוס,  קיר  קרח,  על  החלקה  באניה.  כיף  יום 

אטרקציות מטורפות על האניה.

יום שישי - הפלגה בלב ים. 16
ושלל  מים  תיאטרון  גלים,  גלישת  סימולטור  אומגה,  באניה.  כיף  יום 

פעילויות מדהימות.

יום שבת - קייפ ליברטי - ירידה מהאניה. 17
ירידה מהאניה. העברה לנמל התעופה לטובת טיסה חזרה לישראל.

יום ראשון - נחיתה בתל-אביב. 18
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CRZ8 חלום אמריקאי והבאהמאס
15 ימים / 13 לילות - יציאה במוצ״ש

6 לילות בטיול המטייל. 3 לילות בניו יורק. 4 לילות הפלגה לבהאמאס.

יום שבת – הערב נצא לנמל התעופה לטיסת לילה לניו יורק

יום ראשון – ניו יורק / מפלי הניאגרה. 1
ואיסוף המזוודות,  יורק, נעבור את ביקורת הגבולות  הבוקר ננחת בניו 
יורק שם נבקר בקניון  ניו  וניסע בכיוון צפון מדינת  ניפגש עם המדריך 
ווטקינס גלן ומפלי המים הנשפכים לתוכו. עם ההגעה נטייל בין אשדות 
המים הרועשים, הם מפלי הניאגרה. נחצה את הגבול לקנדה ונגיע עם 
מרהיבה  אורות  בתצוגת  ונצפה  המפלים  אל  נצא  בלילה  למלון.  ערב 
הבוקר  אור  עד  לבלות  יוכלו  המעוניינים  הזורמים.  המים  על  וצבעונית 

בקזינו של העיירה הקנדית.

יום שני – מפלי הניאגרה / טורונטו / אלף האיים. 2
האינדיאנים  להם  שקראו  כפי   – רועמים"  "מים  האדירים  המפלים 
הם   )!( דקה  מדי  הניתכים  ליטרים  מליוני  עשרות  היום.  לנו  מצפים   –
על  נצפה  זויות:  מכמה  נראה  אותו  נתפס  והבלתי  המרהיב  המחזה 
בספינת  נשוט  יאפשר  האוויר  ומזג  במידה  הקנדי.  מהצד  המפלים 
כמות  של  האדירה  העוצמה  את  ונחוש  המפלים  אל  הערפל"  "עלמת 
בערי  הגדולה  לטורונטו  נצא  בצהריים  מעלינו.  ממש  הנשפכת  המים 
קנדה. לפנות ערב נמשיך מזרחה לכיוון אפיק נהר הסן-לורן ונתמקם 

ללינת לילה באזור אלף האיים.

יום שלישי – אלף האיים. 3
בבתים  ונחזה  האניה  סיפון  על  נעלה  יאפשר,  האוויר  ומזג  במידה 
המדהימים אשר בנו אנשים פרטיים על מאות האיים הפזורים לאורך 

נהר סיינט-לוריין. מחזה שלא ישכח לעולם!

יום רביעי – וושינגטון. 4
ללינקולן,  הזכרון  במצבת  נבקר  הברית.  ארצות  לבירת  נצא  הבוקר 
ג'ורג'  של  לזכרו  בעיר,  ביותר  הגבוה  והמבנה  ההשתקפות  בריכת 
קוריאה.  ומלחמת  ויטנאם  מלחמת  חללי  באנדרטת  נבקר  וושינגטון. 
נראה את מצבת ג'פרסון, הנשיא ומחבר מגילת העצמאות של ארצות 
מוזיאון  והחלל,  התעופה  מוזיאון  המוזיאונים:  למרכז  נמשיך  הברית. 
השואה. לאחר ביקור מרטיט לב! נעלה אל גבעת הקפיטול, שם נמצאים 

הסנאט ובית הנבחרים. נסיים בתצפית על מדשאות הבית הלבן.

יום חמישי – פילדלפיה / כת האמיש. 5
הגדולה  השוקולד  יצרנית  "הרשי"  של  השוקולד  בעולם  יתחיל  הבוקר 
נראה  לנקסטר  מחוז  בלב  כאן,  האמיש.  בכת  לביקור  נמשיך  בעולם. 
כיצד חיה קהילה במאה ה-21 באמצעים של המאה ה-18. נסיים בעיר 
החירות,  בפעמון  נבקר  פילדלפיה,  האמריקאית,  האומה  של  הולדתה 
נצפה על היכל העצמאות בו הוכרזה ונחתמה הצהרת העצמאות של 

ארצות הברית.

יום שישי – ניו יורק – יום סיור במנהטן. 6
סנטר,  לינקולן  ליד  בנסיעה  יתחיל  הסיור  במנהטן.  לסיור  נצא  היום 
המרכז לאומנויות הבמה, ביה"ס ג'וליארד. בית הדקוטה אשר לפיתחו 
בתוך  פילדס  סטרוברי  אל  קצר  רגלי  לסיור  ונצא  לנון  ג'ון  הזמר  נרצח 
הסנטרל פארק לחזות בפסיפס לזכרו של המוזיקאי שנרצח. נחצה את 

הסנטרל פארק, שדרת המוזיאונים ומלון פלאזה היוקרתי.
טיימס  סנטר,  רוקפלר  דרך  המהודרת  החמישית  השדרה  על  נמשיך 
בילדינג",  סטייט  "אמפייר  לכיוון,  נגיע  דרכה  ברודווי  ושדרת  סקוור 

לאדם בחדר ל-4
החל מ-

$3,950



11המטייל חוגגת 30 שנים | www.hametayel.com

כולל טיסות ושייט טיול המטייל במזרח ארצות הברית בעברית, הכולל את מפלי הניאגרה, טורונטו, 
אלף האיים, וושינגטון, כת האיימיש, פילדלפיה ויציאה להפלגת תענוגות ובילוי 

מענג באיי הבהאמאס על גבי אחת מספינות הפאר הגדולות בעולם.

וכת  פילדלפיה  וושינגטון,  הניאגרה,  במפלי  המטייל  טיול   | יורק-אורלנדו-תל-אביב  תל-אביב-ניו  טיסה  כולל:  המחיר 
האמיש | הפלגה באניה | לינה וארוחות בוקר בטיול המטייל | פנסיון מלא במהלך השיט בלבד | העברות הנדרשות | דמי 
כניסה לאתרים המצוינים במסלול | מלווה קבוצה ישראלי בטיולי המטייל בלבד | מיסי נמל והיטלי דלק | המחיר לאדם 

בחדר לארבעה | המחיר לאדם בחדר זוגי $4,550 | ליציאות עד 31 למרץ 2018.

וויליג'", "הסוהו" והאזור הסיני המאוכלס ביותר  "יוניון סקוור", "גריניץ' 
בה  להפלגה  ונצא  סטריט  בוול  נסיים  טאון.  צ'יינה   – הברית  בארצות 
נחלוף על פני אי החרות ונצלם את הגברת המפורסמת ביותר בעולם 
פסל החרות – מתנת צרפת לעם האמריקאי והעיקר, נחזה במראות קו 

הרקיע המקסים של מנהטן.

יום שבת – יום חופשי במנהטן. 7
מוזיאונים,  לעולם.  נגמרת  שאינה  בעיר  לטיול  חופשי  יום  הוא  היום 

הופעות, הפלגות, קניות ומה לא?

יום ראשון – יום חופשי במנהטן. 8
מוזיאונים,  לעולם.  נגמרת  שאינה  בעיר  לטיול  חופשי  יום  הוא  היום 

הופעות, הפלגות, קניות ומה לא?

יום שני – הבוקר טיסה למיאמי ונעלה על הפלגה לאיי הבאהמאס. 9
היום נעלה על אחת מאניות הפאר ®ENCHANTMENT OF THE SEAS של 

רויאל קאריביאן להפלגה לבהאמאס.

יום שלישי – נאסאו. 10
בירת הבהאמאס, בה ניתן להינות מחופים חלומיים וממגוון פעילויות.

יום רביעי – קוקו קיי. 11
באיים בתוליים על מפרץ חלומי, ניתן למצוא מוזיאונים, קניות, מסעדות 

והיסטוריה.

יום חמישי – קי וסט. 12
אי עם הרי געש רדומים, גבעות ירוקות מדהימות על קרע קריבי יפייפה. 
ההיסטוריה הקולוניאלית משתקפת במספר מקומות מרכזיים בעיר.

יום שישי – מיאמי. 13
הבוקר נרד מאניית הפאר ונצא לנמל התעופה לטיסה חזרה לניו יורק.

יום שבת – ניו יורק. 14
יום אחרון בניו יורק לקניות באאוטלט הגדול בניו יורק ובמוצאי שבת 

העברה לנמל התעופה לטובת טיסה חזרה לישראל.

יום ראשון – נחיתה בתל-אביב. 15
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CRZ9 חלום אמריקאי בקריביים
19 ימים / 17 לילות - יציאה בימי חמישי - נפגשים בניו יורק

3 לילות בניו יורק. 7 לילות בטיול המטייל. 7 לילות הפלגה לקריביים.

יום חמישי - תל-אביב - ניו יורק. 1
איסוף   - יורק  בניו  התעופה  לנמל  ההגעה  עם  עצמאי.  באופן  טיסה 
והעברה למלון במנהטן. ערב חופשי להיכרות עם העיר המרהיבה, גורדי 

השחקים, המוניות הצהובות ואורות הניאון. לינה במנהטן.

יום שישי - סיור מקיף באי הגבעות וגורדי השחקים. 2
היום נצא לסיור במנהטן. נסיעה ליד לינקולן סנטר, המרכז לאומנויות 
ג’ון  הזמר  נרצח  לפיתחו  אשר  הדקוטה  בית  ג’וליארד.  ביה״ס  הבמה, 
פארק  הסנטרל  בתוך  פילדס  סטרוברי  קצר אל  רגלי  לסיור  ונצא  לנון 
לחזות בפסיפס לזכרו של המוזיקאי שנרצח. נחצה את הסנטרל פארק, 
שדרת המוזיאונים ומלון פלאזה היוקרתי. נמשיך על השדרה החמישית 
המהודרת דרך רוקפלר סנטר, טיימס סקוור ושדרת ברודווי דרכה נגיע 
וויליג״, “הסוהו״  “יוניון סקוור”, “גריניץ’  לכיוון, “אמפייר סטייט בילדינג”, 
והאזור הסיני המאוכלס ביותר בארצות הברית - צ’יינה טאון. נסיים בוול 
סטריט ונצא להפלגה בה נחלוף על פני אי החרות ונצלם את הגברת 

המפורסמת ביותר בעולם פסל החרות. 

יום שבת - ניו יורק - יום חופשי. 3

יום ראשון - ניו יורק / מפלי הניאגרה . 4
עם  לתוכו.  הנשפכים  המים  ומפלי  גלן  ווטקינס  בקניון  נבקר  הבוקר 
נחצה  הניאגרה.  מפלי  הם  הרועשים,  המים  אשדות  בין  נטייל  ההגעה 
את הגבול לקנדה ונגיע עם ערב למלון. בלילה נצא אל המפלים ונצפה 
בתצוגת אורות מרהיבה וצבעונית על המים הזורמים. המעוניינים יוכלו 

לבלות עד אור הבוקר בקזינו של העיירה הקנדית.

יום שני - מפלי הניאגרה / טורונטו / אלף האיים . 5
 - האינדיאנים  להם  שקראו  כפי   - רועמים”  ״מים  האדירים  המפלים 
מצפים לנו היום. עשרות מליוני ליטרים הניתכים מדי דקה )!( הם המחזה 
המפלים  על  נצפה  זויות:  מכמה  נראה  אותו  נתפס  והבלתי  המרהיב 
המפלים  אל  הערפל״  ״עלמת  בספינת  נשוט   - בקיץ  הקנדי.  מהצד 
ונחוש את העוצמה האדירה של כמות המים הנשפכת ממש מעלינו. 
בצהריים נצא לטורונטו הגדולה בערי קנדה. לפנות ערב נמשיך מזרחה 

לכיוון אפיק נהר הסן-לורן ונתמקם ללינת לילה באזור אלף האיים.

יום שלישי - אלף האיים . 6
נעלה על סיפון האניה ונחזה בבתים המדהימים אשר בנו אנשים פרטיים 

על מאות האיים הפזורים לאורך הנהר. מחזה שלא ישכח לעולם!

יום רביעי - וושינגטון. 7
ללינקולן,  הזכרון  במצבת  נבקר  הברית.  ארצות  לבירת  נצא  הבוקר 
ג’ורג’  של  לזכרו  בעיר,  ביותר  הגבוה  והמבנה  ההשתקפות  בריכת 
קוריאה,  ומלחמת  ויטנאם  מלחמת  חללי  באנדרטת  נבקר  וושינגטון. 
במצבת ג’פרסון, הנשיא ומחבר מגילת העצמאות של ארצות הברית. 
השואה.  מוזיאון  והחלל,  התעופה  מוזיאון  המוזיאונים:  למרכז  נמשיך 

נעלה אל גבעת הקפיטול, שם נמצאים הסנאט ובית הנבחרים.
נסיים בתצפית על מדשאות הבית הלבן.

יום חמישי - פילדלפיה / כת האמיש. 8
הגדולה  השוקולד  יצרנית  ״הרשי״  של  השוקולד  בעולם  יתחיל  הבוקר 

בעולם. נמשיך לביקור בכת האמיש.

לאדם בחדר זוגי
החל מ-

$4,950
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כולל טיסות ושייט טיול המטייל במזרח ארצות הברית בעברית, הכולל את מפלי הניאגרה, טורונטו, 
אלף האיים, וושינגטון, כת האיימיש, פילדלפיה ויציאה להפלגת תענוגות ובילוי 

מענג באיים הקריביים על גבי אחת מאניות הפאר הגדולות בעולם.

המחיר כולל: טיסה תל-אביב-ניו-יורק-פורט לודרדייל-תל-אביב | טיול המטייל במזרח ארצות הברית | הפלגה באניה |
פנסיון מלא במהלך השיט בלבד | העברות הנדרשות | דמי כניסה לאתרים המצויינים במסלול | מדריך דובר עברית בטיול 

המטייל | מיסי נמל והיטלי דלק | ליציאות עד 31 למרץ 2018.

כאן, בלב מחוז לנקסטר נראה כיצד חיה קהילה במאה ה-21 באמצעים 
האמריקאית,  האומה  של  הולדתה  בעיר  נסיים  ה-18.  המאה  של 
פילדלפיה, נבקר בפעמון החירות, נצפה על היכל העצמאות בו הוכרזה 

ונחתמה הצהרת העצמאות של ארצות הברית. 

יום שישי - ניו יורק - יום חופשי. 9
בבוקר הסעות מסודרות למנהטן, חזרה עצמאית. לינה בניוארק.

יום שבת - קניות באאוטלט של ניו יורק. 10
היום נערוך קניות באאוטלט הכי גדול בניו יורק שנמצא צמוד למלון, 
במבצעים  בעולם  הגדולים  מהמותגים  ענק  חנויות   200 תמצאו  שם 

מטורפים.

יום ראשון - טיסה לפורט לודרדייל ועלייה להפלגה. 11
הפאר  מאניות  אחת  על  ונעלה  לפורט-לודרדייל  בטיסה  נצא  הבוקר 
הגדולות בעולם ®ALLURE OF THE SEAS של רויאל קריביאן להפלגה בת 
7 לילות למזרח האיים הקריביים. האירוח באניה על בסיס פנסיון מלא 

לפי תכנית חברת השייט.

יום שני - נאסאו. 12
בירת הבהאמאס, בה ניתן ליהנות מחופים חלומיים וממגוון פעילויות.

יום שלישי - הפלגה בלב ים. 13
יום כיף באניה. בריכות, חדרי ספורט ומסאג’ים, אוכל, קזינו ומה לא?

יום רביעי - סנט תומאס / שרלוט אמאלי. 14
באיים בתוליים על מפרץ חלומי, ניתן למצוא מוזיאונים, קניות, מסעדות 

והיסטוריה.

יום חמישי - פיליפסבורג, סן מארטן. 15
העולם  את  לגלות  כחולות,  לגונות  לבנים,  חופים  של  קילומטרים 
התת ימי של שוניות אלמוגים ודגים אקזוטיים, לחוות את ההיסטוריה 

התוססת של סן מארטן באופניים, קניות ומסעדות. 

יום שישי - הפלגה בלב ים. 16
ושלל  מים  תיאטרון  גלים,  גלישת  סימולטור  אומגה,  באניה.  כיף  יום 

פעילויות מדהימות.

יום שבת - הפלגה בלב ים. 17
מגוון  ועוד  בריכות  טיפוס,  קיר  קרח,  על  החלקה  באניה.  כיף  יום 

אטרקציות מטורפות על האניה.

יום ראשון - פורט לודרדייל. 18
לישראל  חזרה  טיסה  לטובת  התעופה  לנמל  העברה  מהאניה.  ירידה 

דרך יעד ביניים.

יום שני - נחיתה בתל-אביב. 19
תם הטיול המושלם.
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CRZ12 חלום אמריקאי בקריביים
כולל לאס וגאס

19 ימים / 17 לילות - יציאה במוצ״ש
7 לילות בטיול המטייל ובניו יורק. 3 לילות בלאס וגאס. 7 לילות הפלגה לקריביים.

יום שבת – הערב נצא לנמל התעופה לטיסת לילה לניו יורק

יום ראשון - ניו יורק / מפלי הניאגרה . 1
ואיסוף המזוודות,  יורק, נעבור את ביקורת הגבולות  הבוקר ננחת בניו 
יורק שם נבקר בקניון  ניו  וניסע בכיוון צפון מדינת  ניפגש עם המדריך 
ווטקינס גלן ומפלי המים הנשפכים לתוכו. עם ההגעה נטייל בין אשדות 
המים הרועשים, הם מפלי הניאגרה. נחצה את הגבול לקנדה ונגיע עם 
מרהיבה  אורות  בתצוגת  ונצפה  המפלים  אל  נצא  בלילה  למלון.  ערב 
הבוקר  אור  עד  לבלות  יוכלו  המעוניינים  הזורמים.  המים  על  וצבעונית 

בקזינו של העיירה הקנדית.

יום שני - מפלי הניאגרה / טורונטו / אלף האיים . 2
 - האינדיאנים  להם  שקראו  כפי   - רועמים”  "מים  האדירים  המפלים 
מצפים לנו היום. עשרות מליוני ליטרים הניתכים מדי דקה )!( הם המחזה 
המפלים  על  נצפה  זויות:  מכמה  נראה  אותו  נתפס  והבלתי  המרהיב 
המפלים  אל  הערפל"  "עלמת  בספינת  נשוט   - בקיץ  הקנדי.  מהצד 
ונחוש את העוצמה האדירה של כמות המים הנשפכת ממש מעלינו. 
בצהריים נצא לטורונטו הגדולה בערי קנדה. לפנות ערב נמשיך מזרחה 

לכיוון אפיק נהר הסן-לורן ונתמקם ללינת לילה באזור אלף האיים.

יום שלישי - אלף האיים . 3
נעלה על סיפון האניה ונחזה בבתים המדהימים אשר בנו אנשים פרטיים 

על מאות האיים הפזורים לאורך הנהר. מחזה שלא ישכח לעולם!

יום רביעי - וושינגטון. 4
ללינקולן,  הזכרון  במצבת  נבקר  הברית.  ארצות  לבירת  נצא  הבוקר 
ג’ורג’  של  לזכרו  בעיר,  ביותר  הגבוה  והמבנה  ההשתקפות  בריכת 
קוריאה.  ומלחמת  ויטנאם  מלחמת  חללי  באנדרטת  נבקר  וושינגטון. 
נראה את מצבת ג’פרסון, הנשיא ומחבר מגילת העצמאות של ארצות 
מוזיאון  והחלל,  התעופה  מוזיאון  המוזיאונים:  למרכז  נמשיך  הברית. 

השואה. נסיים בתצפית על מדשאות הבית הלבן.

יום חמישי - פילדלפיה / כת האמיש. 5
הגדולה  השוקולד  יצרנית  "הרשי"  של  השוקולד  בעולם  יתחיל  הבוקר 
נראה  לנקסטר  מחוז  בלב  כאן,  האמיש.  בכת  לביקור  נמשיך  בעולם. 
כיצד חיה קהילה במאה ה-21 באמצעים של המאה ה-18. נסיים בעיר 
החירות,  בפעמון  נבקר  פילדלפיה,  האמריקאית,  האומה  של  הולדתה 
נצפה על היכל העצמאות בו הוכרזה ונחתמה הצהרת העצמאות של 

ארצות הברית. 

יום שישי - ניו יורק - יום חופשי במנהטן. 6
היום נצא לסיור במנהטן. הסיור יתחיל בנסיעה ליד לינקולן סנטר עד 
אי  פני  על  נחלוף  בה  להפלגה  ונצא  סטריט  בוול  נסיים  טאון.  צ’יינה 
החרות ונצלם את הגברת המפורסמת ביותר בעולם פסל החרות ונחזה 

במראות קו הרקיע המקסים של מנהטן.

יום שבת – ניו יורק - יום חופשי במנהטן. 7
מוזיאונים,  לעולם.  נגמרת  שאינה  בעיר  לטיול  חופשי  יום  הוא  היום 

הופעות, הפלגות, קניות ומה לא?

לאדם בחדר זוגי
החל מ-

$5,250
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כולל טיסות ושייט טיול המטייל במזרח ארצות הברית בעברית, הכולל את מפלי הניאגרה, טורונטו, 
אלף האיים, וושינגטון, כת האיימיש, פילדלפיה, יציאה להפלגת תענוגות ובילוי 
מענג באיים הקריביים על גבי אחת מאניות הפאר הגדולות בעולם ולאס וגאס.

השייט  במהלך  מלא  פנסיון   | באניה  הפלגה   | וגאס-תל-אביב  יורק-אורלנדו-לאס  תל-אביב-ניו  טיסה  כולל:  המחיר 
בלבד | העברות הנדרשות | דמי כניסה לאתרים המצויינים במסלול | מיסי נמל והיטלי דלק | ליציאות עד 31 למרץ 2018.

יום ראשון - טיסה לאורלנדו ועלייה להפלגה. 8
בפורט  לנמל  אותנו  תיקח  העברה  לאורלנדו,  בטיסה  נצא  הבוקר 
קנברל שם נעלה על אניית הפאר ®OASIS OF THE SEAS ונצא להפלגה 
בת 7 לילות למערב האיים הקריביים. האירוח באניה על בסיס פנסיון 

מלא לפי תכנית חברת השייט.

יום שני - הפלגה בלב ים. 9
יום כיף באניה. בריכות, חדרי ספורט ומסאג'ים, אוכל, קזינו ומה לא?

 
יום שלישי – לבאדי, האיטי. 10

ברוכים הבאים לאחד האיים הקסומים בקריביים, כאן מצא כריסטופר 
קולומבוס מקלט במסע הראשון שלו לגילוי אמריקה. בלבאדי תמצאו 
את צבי הים הגדולים והמפורסמים, חופים מדהימים ושווקים נפלאים.

יום רביעי – פלמות', ג'מייקה. 11
באיים בתוליים על מפרץ חלומי, ניתן למצוא מוזיאונים, קניות ומסעדות.

יום חמישי - הפלגה בלב ים. 12
אומגה, סימולטור גלישת גלים, תיאטרון מים ושלל פעילויות מדהימות.

יום שישי – קוזומל, מקסיקו. 13
היום נרד באחד המקומות הקסומים במקסיקו שם נוכל לצאת לטיול 

מדהים בארץ המאיה.

 יום שבת - הפלגה בלב ים. 14
יום כיף באניה. החלקה על קרח, קיר טיפוס, בריכות ועוד מגוון

אטרקציות מטורפות על האניה.
 

יום ראשון – אורלנדו – לאס וגאס. 15
עם  וגאס.  ללאס  עצמאי  באופן  בטיסה  ונצא  מהאניה  נרד  הבוקר 
הופעות  קניות,  הימורים,  היום  בהמשך  המלון.  לבית  העברה  ההגעה 

ואטרקציות בלי סוף. לינה בלאס וגאס.
 

יום שני – לאס וגאס. 16
נוכל לבקר באופן עצמאי בבתי המלון השונים שכל אחד מהם  היום 
בו  ״קיסר״  או  ״ונציה״  ״ניו-יורק״,  מלון  מסוים,  רעיון  בסיס  על  נבנה 

נשמע את קיסרי רומא העתיקה משוחחים. לינה בלאס וגאס.
 

יום שלישי – לאס וגאס - יום חופשי. 17
לצפות  נוכל  קניון.  לגראנד  לצאת  נוסף  בתשלום  יוכלו  המעוניינים 
ביצירת הטבע המדהימה אשר נוצרה ע״י פילוס דרכו של נהר הקולורדו. 
שום תצלום או הרצאה לא יכולים להכין אותנו למראה האדיר בו נצפה 
היום. טיולים בהם יהיו פחות מעשרים נוסעים יודרכו בשפה האנגלית 

ע"י חברה מקומית. לינה בלאס וגאס.
 

יום רביעי – העברה לנמל התעופה וטיסה חזרה לישראל. 18
 

יום חמישי – נחיתה בתל-אביב. 19
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CRZ11 חלום אמריקאי והבאהמאס
כולל אורלנדו

18 ימים / 16 לילות - יציאה במוצ״ש
8 לילות בטיול המטייל ובניו יורק. 4 לילות באורלנדו. 4 לילות הפלגה לבהאמאס.

יום שבת – הערב נצא לנמל התעופה לטיסת לילה לניו יורק

יום ראשון - ניו יורק / מפלי הניאגרה . 1
הנופים  בדרך  צפונה  ונמשיך  האפלאצ‘ים  הרי  את  נחצה  הבוקר 
גלן  ווטקינס  בקניון  נבקר  ובקיץ  האצבעות  אגמי  אזור  אל  המשגעת 
ומפלי המים הנשפכים לתוכו. מווטקינס גלן נמשיך בנסיעה לאורך אגם 
סנקה לכיוון המפלים. עם ההגעה נטייל בין אשדות המים הרועשים, הם 

מפלי הניאגרה. נחצה את הגבול לקנדה ונגיע עם ערב למלון.
בלילה נצא אל המפלים ונצפה בתצוגת אורות מרהיבה וצבעונית. 

יום שני - מפלי הניאגרה / טורונטו / אלף האיים . 2
האינדיאנים  להם  שקראו  כפי   - רועמים“  ״מים  האדירים  המפלים 
הם   )!( דקה  מדי  הניתכים  ליטרים  מליוני  עשרות  היום.  לנו  מצפים   -
על  נצפה  זויות:  מכמה  נראה  אותו  נתפס  והבלתי  המרהיב  המחזה 
אל  הערפל״  ״עלמת  בספינת  נשוט   - בקיץ  הקנדי.  מהצד  המפלים 
המפלים ונחוש את העוצמה האדירה של כמות המים הנשפכת ממש 
מעלינו ונגיע בצהריים לטורונטו הגדולה בערי קנדה. סיורינו בעיר יכלול 
ובו  איטון  מרכז  וכמובן  הפרלמנט  בנין  המפורסמים,  העיריה  בניני  את 

מעליות זכוכית, בתי קפה, חנויות, מזרקות, מפלי מים ועוד.
נמשיך מזרחה לכיוון אפיק נהר הסן-לורן. לינה באזור אלף האיים.

יום שלישי - אלף האיים . 3
היום נעלה על סיפון האניה ונחזה בבתים המדהימים אשר בנו אנשים 
ישכח  שלא  מחזה  הנהר.  לאורך  הפזורים  האיים  מאות  על  פרטיים 
לעולם! נחצה את מדינת ניו יורק ובמידה ויוותר בידנו זמן נעצור במרכז 

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

יום רביעי - וושינגטון. 4
נבקר  די.סי.  וושינגטון  הברית,  ארצות  לבירת  יוצאים  אנו  הבוקר 
ג‘פרסון,  מצבת  קוריאה,  ומלחמת  ויטנאם  מלחמת  חללי  באנדרטת 
מהאחים  התעופה  התפתחות  על  נלמד  שם  והחלל  התעופה  מוזיאון 
רייט - שמטוסם תלוי ממש מעל ראשינו, ועד ימי התעופה בחלל ואף 
ניגע בסלע שהובא מהירח. נבקר במוזיאון השואה, שם ניכנס אל ״ביתו 
ולמשפחתו  לו  שעוללו  את  קטן  ילד  של  עיניו  דרך  ונחווה  דניאל״  של 
הנאצים במלחמת העולם השניה. לאחר ביקור מרטיט לב! נעלה אל 
ובית הנבחרים. נסיים בתצפית  גבעת הקפיטול, שם נמצאים הסנאט 

על מדשאות הבית הלבן.

יום חמישי - פילדלפיה / כת האמיש. 5
הגדולה  השוקולד  יצרנית  ״הרשי״  של  השוקולד  בעולם  יתחיל  הבוקר 
עם  בעגלה  נוסעים  עדיין  כאן  האמיש.  בכת  לביקור  נמשיך  בעולם. 
האש  בה  כיריים  על  ומבשלים  קטנטן  במרכז  קניות  עושים  סוסים, 
האמריקאית,  האומה  של  הולדתה  בעיר  נסיים  עץ.  בגזעי  מובערת 
פילדלפיה. נבקר בפעמון החירות, נראה את בית הכנסת החשוב ביותר 
של פילדלפיה ובפיתחו את האנדרטה לזכרו של יוני נתניהו, תרומתה 

של העיר פילדלפיה לקהילה היהודית בעיר.

יום שישי - סיור מקיף באי הגבעות וגורדי השחקים. 6
היום נצא לסיור במנהטן. הסיור יתחיל בנסיעה ליד לינקולן סנטר עד 

לאדם בחדר זוגי
החל מ-

$4,650
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כולל טיסות ושייט פילדלפיה,  הניאגרה,  מפלי  את  הכולל  מושלם  מזרח  בעברית,  המטייל  טיול 
על  תענוגות  להפלגת  ויציאה  דיסני  של  פארקים   4 ו-  אורלנדו  כולל  וושינגטון 

אחת מהאניות המרשימות של רויאל קריביאן אל הבהאמאס. 
וכת  פילדלפיה  וושינגטון,  הניאגרה,  במפלי  המטייל  טיול   | יורק-אורלנדו-תל-אביב  תל-אביב-ניו  טיסה  כולל:  המחיר 
 | | העברות הנדרשות  | פנסיון מלא במהלך השיט בלבד  | לינה וארוחות בוקר בטיול המטייל  | הפלגה באניה  האמיש 
| מיסי נמל והיטלי דלק | הסעות  | מלווה קבוצה ישראלי בטיולי המטייל בלבד  דמי כניסה לאתרים המצוינים במסלול 
מנמל התעופה של אורלנדו למלונות דיסני ובחזרה | הסעות חופשיות בין המלון והאתרים | אין צורך לשכור רכב בדיסני 

| כניסות ל 4 פארקי השעשועים של דיסני | ליציאות עד 31 למרץ 2018.

אי  פני  על  נחלוף  בה  להפלגה  ונצא  סטריט  בוול  נסיים  טאון.  צ’יינה 
החרות  פסל  בעולם  ביותר  המפורסמת  הגברת  את  ונצלם  החרות 
הרקיע  קו  במראות  נחזה  והעיקר,  האמריקאי  לעם  צרפת  מתנת   -

המקסים של מנהטן.

יום שבת – יום חופשי במנהטן. 7
יום חופשי לטיול בעיר שאינה נגמרת לעולם.

יום ראשון – יום חופשי במנהטן . 8
יום של מוזיאונים, הופעות, הפלגות, קניות ומה לא....

יום שני - טיסה לאורלנדו והפלגה לבהאמאס. 9
על  עליה  לבהאמאס.  להפלגה  ונעלה  לאורלנדו  לטיסה  נצא  הבוקר 

אניית הפאר  ®MAJESTY OF THE SEAS של רויאל קריביאן.

יום שלישי - הפלגה בלב ים. 10
קיר טיפוס, מגרש כדורסל, מסלול ריצה, מתחם משחקי וידאו ועוד.

יום רביעי – נאסאו. 11
בירת הבהאמאס, בה ניתן ליהנות מחופים חלומיים וממגוון פעילויות.

יום חמישי – קוקוקיי. 12
מבודד,  בחוף  שמסתיים  בטבע  מודרך  בטיול  האי  את  לחקור  ניתן 

קיאקים, שנורקלינג, מצנח, מגרש משחקים צף וממגוון פעילויות.

יום שישי - ירידה מהאניה והעברה לאורלנדו. 13
נוכל לבקר באולפני אמ.ג’.אמ - אולפני הקולנוע והטלויזיה של דיסני.

יום שבת - אורלנדו . 14
את  תפגשו  היום  דיסני.  וולט  של  לעולמו  מהמלון  ושוב  הלוך  הסעה 
עולמם הקסום של פיטר פן, סינדרלה, דמבו ומלך האריות. יום נפלא 

בו תחושו שוב כילדים.

יום ראשון - אורלנדו. 15
הסעה הלוך ושוב מהמלון לאפקוט עולם המחר. בחציו הראשון תגלו 
במכוניות  מטורפת  נהיגה  גופכם,  בתוך  בטיסה  העתיד  נפלאות  את 
מירוץ מהירות, תוכלו לשוט בספינה ויקינגית, גונדולה מקסיקנית ועוד.

יום שני - אורלנדו . 16
ושוב  הלוך  הסעה  למעוניינים,  אחרונות.  והנאות  לקניות  חופשי  יום 
אחרון  לילה  כלולה.  לפארק  הכניסה  דיסני.  של  החיות  לממלכת 

באורלנדו.

יום שלישי - העברה לנמל התעופה וטיסה חזרה לישראל. 17

יום רביעי - נחיתה בתל-אביב. 18
תם הטיול המושלם.



המטייל חוגגת 30 שנים 18www.hametayel.com |

CRZ15 האיים הקריביים והמערב הפרוע
18 ימים / 16 לילות - יציאה בימי חמישי

1 לילה במיאמי ביץ׳. 8 לילות בטיול המטייל. 7 לילות הפלגה לקריביים.

יום חמישי – הערב נצא לנמל התעופה לטיסת אל על ישירה למיאמי

יום שישי – מיאמי ביץ׳. 1
המזוודות,  ואיסוף  הגבולות  ביקורת  את  נעבור  במיאמי,  ננחת  הבוקר 
בחופים  חופשי  ליום  המלון  אל  אותנו  שתיקח  העברה  את  נפגוש 

המרהיבים של מיאמי ביץ׳

יום שבת – עלייה להפלגה על אניית פאר. 2
 HARMONY OF THE SEAS® הבוקר נצא לנמל שם נעלה על אניית הפאר
ונצא להפלגה בת 7 לילות באיים הקריביים. האירוח באניה ע"ב פנסיון 

מלא לפי תכנית חברת השייט.

יום ראשון – הפלגה בלב ים. 3
יום כיף באניה. בריכות, חדרי ספורט ומסאג'ים, אוכל, קזינו ומה לא?

יום שני – לבאדי, האיטי. 4
ברוכים הבאים לאחד האיים הקסומים בקריביים, כאן מצא כריסטופר 
קולומבוס מקלט במסע הראשון שלו לגילוי אמריקה. בלבאדי תמצאו 

את צבי הים הגדולים והמפורסמים, חופים מדהימים ושווקים נפלאים.

יום שלישי – פלמות', ג'מייקה. 5
באיים בתוליים על מפרץ חלומי, ניתן למצוא מוזיאונים, קניות ומסעדות.

יום רביעי – הפלגה בלב ים. 6
אומגה, סימולטור גלישת גלים, תיאטרון מים ושלל פעילויות מדהימות.

יום חמישי – קוזומל, מקסיקו. 7
היום נרד באחד המקומות הקסומים במקסיקו שם נוכל לצאת לטיול 

מדהים בארץ המאיה.

יום שישי – הפלגה בלב ים. 8
מגוון  ועוד  בריכות  טיפוס,  קיר  קרח,  על  החלקה  באניה.  כיף  יום 

אטרקציות מטורפות על האניה.

יום שבת – מיאמי – לוס אנג׳לס. 9
עם  אנג׳לס.  ללוס  עצמאי  באופן  בטיסה  ונצא  מהאניה  נרד  הבוקר 

ההגעה העברה לבית המלון. לינה בלוס אנג׳לס.

יום ראשון - לוס אנג'לס / סן פרנציסקו. 10
סולבנג-המשמרת  הדנית  בעיירה  ונבקר  אנג‘לס  לוס  את  נעזוב  היום 
מונטריי  האי  בחצי  הנמצאת  כרמל,  בעיירה  נבקר  אירופי.  חיים  אורח 
ובה כיהן כראש העיר השחקן קלינט איסטווד, עם סיום הביקור נערוך 
נסיעה איטית ומדהימה על הכביש היפה ביותר במערב ארה״ב - דרך 
ה-17 מייל. נשוב אל הכביש המהיר ונגיע עם ערב בואכה סן פרנציסקו.

יום שני - סן פרנציסקו. 11
נפתח את סיורנו בעיר בהפלגה מרציף הדייגים של סן פרנציסקו לשיט 
אל מתחת לגשר שער הזהב וסביב כלא אלקטראז, בו הוסרט הסרט 
המפורסם ״הבריחה מאלקטראז“. נשוב בחזרה אל רציף הדייגים של סן 
פרנציסקו. ניסע אל גשר ״שער הזהב“ ונבין מדוע הוא קרוי כך וכיצד בנו 
את הגשר המופלא הזה. עוד נסייר ברחוב לומברד, הוא רחוב הפרחים 

לאדם בחדר זוגי
החל מ-

$5,450
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כולל טיסות ושייט טיול המטייל במערב ארצות הברית בעברית, הכולל את לוס אנג׳לס,
תענוגות  להפלגת  ויציאה  במערב  וקניונים  פארקים  וגאס,  לאס  פרנציסקו,  סן 

ובילוי מענג באיים הקריביים על גבי אחת מאניות הפאר הגדולות בעולם.

 | באניה  הפלגה   | הברית  ארצות  במערב  המטייל  טיול   | וגאס-תל-אביב  תל-אביב-מיאמי-לאס  טיסה  כולל:  המחיר 
עברית  דובר  מדריך   | במסלול  המצויינים  לאתרים  כניסה  דמי   | הנדרשות  העברות   | בלבד  השיט  במהלך  מלא  פנסיון 

בטיול המטייל | מיסי נמל והיטלי דלק | ליציאות עד 31 למרץ 2018.

את  נחצה  פרנציסקו,  סן  עיריית  בנין  את  נראה  והמפותל,  -התלול 
פארק ה“גולדן גייט“, ונצפה על העיר מהגבעות התאומות. נבקר בעיר 
הסינית המפורסמת ביותר בעולם ונסיים בתצפית מרהיבה על העיר.

יום שלישי – פארק עצי הענק / סקויה וקינגס קניון . 12
וטבע במקום שהוגדר ע"י נשיא ארה"ב טדי  לנופים  את היום נקדיש 
רוזוולט כ"גן עדן עלי אדמות". בחורשת "היער הענק" בפארק הלאומי 
נבקר  בעולם!  הגדולים  העצים  מחמשת  שלושה  סקויה נמצאים 
בחורשת גרנט בה נמצא העץ השני בגודלו בעולם בגובה של כמעט 
תשכחו  שלא  ביקור  זהו  שנה.   2,000 מעל  בגילאים  ועצים  מטרים   90

לעולם. לינה בבייקרספילד.
 

יום רביעי – קליקו / אאוטלט / רמת הקולורדו. 13
בשנת  שנוסדה   – קליקו   – הזהב  וכורי  הרפאים  לעיירת  נצא  הבוקר 
1881. נמשיך אל אאוטלט לקניות במחירים זולים במיוחד ובמגוון אדיר 
יוטה  לעבר  מנבאדה  הגבול  את  נחצה  ערב  לקראת  על.  מותגי  של 
ו"סידר סיטי" בה נלון - עיירת מורמונים לרגלי הרי הקולורדו העצומים.

 
יום חמישי – פארק ציון / ברייס קניון . 14

אחד  אל  ונגיע  האדום  ולקניון  קניון  לברייס  בנסיעה  נתחיל  יומנו  את 
מקום  קניון,  הברייס  הארץ,  כדור  פני  על  ביותר  המוזרים  המקומות 
והמרתקות  היפות  האומנות  יצירות  את  פיסל  הטבע  בו  מדהים 
צוקים  ובין  האינדיאנים  בעקבות  הנאבאחו,  בשביל  נטייל  בגלובוס. 
אדומים ואדירים שלא תראו בשום מקום אחר בעולם. נמשיך אל אחד 
הפארקים המרהיבים של יוטה- פארק ציון. נערוך במקום תצפיות על 

מצוקי אבן החול החשופים הגדולים בעולם ונצא למסלול הליכה לצד 
נהר הווירג'ין. נמשיך אל מנהרת "הר הכרמל" אשר נחצבה כאן כבר 

לפני 100 שנים – יום שלא יישכח. לאחר הביקור נשוב אל סידר סיטי. 
 

יום שישי – סולט לייק סיטי / איידהו פולס. 15
הבוקר נשים פעמינו חזרה ללאס ווגאס - עיר ההימורים המחשמלת 
לאס וגאס. לאחר התארגנות במלון תוכלו לצאת לסיור על הסטריפ – 
הרצועה של בתי המלון המרהיבים של לאס וגאס. את טרוף ההימורים 
חופשיים  תהיו  הערב  רב.  זמן  תשכחו  לא  למלונות  מחוץ  והחזיונות 
בעיר  הימורים  שכולו  ללילה  המצלצלות  הכסף  מכונות  להסתער על 

שאינה נרדמת לעולם. לינה בלאס ווגאס.

יום שבת – גראנד קניון / סכר הובר ואגם מיד / לאס וגאס. 16
יום חופשי אחרון בלאס וגאס אותו נוכל לנצל לקניות אחרונות, לבריכה 
או להסתער על מכונות הכסף המצלצלות בעיר שאינה נרדמת לעולם. 
למעוניינים - היום תוכלו לצאת, בתשלום נוסף, ליום סיור קסום שיקח 
אתכם אל נהר הקולורדו. תעשו את דרכיכם אל הגדה המערבית של 
הגראנד קניון, נצפה ביצירת הטבע המדהימה שנוצרה ע“י פילוס דרכו 
של נהר הקולורדו. משם תמשיכו אל אגם "מיד" וסכר הובר המדהים. 

טיול זה יודרך באנגלית. לינה בלאס וגאס.

יום ראשון - המראה לישראל. 17
העברה לנמל התעופה לטובת טיסה חזרה לישראל.

יום שני – נחיתה בתל-אביב. 18
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CRZ22 מחוף לחוף ומערב הקריביים
22 ימים / 20 לילות - יציאה בחמישי

15 לילות בטיול המטייל ובניו יורק. 5 לילות הפלגה למערב הקריביים.

יום חמישי - תל-אביב - ניו יורק. 1
איסוף   - יורק  בניו  התעופה  לנמל  ההגעה  עם  עצמאי.  באופן  טיסה 
והעברה למלון במנהטן. יום חופשי להיכרות עם העיר המרהיבה, גורדי 

השחקים, המוניות הצהובות ואורות הניאון. לינה במנהטן.

יום שישי - סיור מקיף באי הגבעות וגורדי השחקים. 2
סנטר,  לינקולן  ליד  בנסיעה  יתחיל  הסיור  במנהטן.  לסיור  נצא  היום 
המרכז לאומנויות הבמה, ביה״ס ג’וליארד. בית הדקוטה אשר לפיתחו 
בתוך  פילדס  סטרוברי  אל  קצר  רגלי  לסיור  ונצא  לנון  ג’ון  הזמר  נרצח 
נחצה  שנרצח.  המוזיקאי  של  לזכרו  בפסיפס  לחזות  פארק  הסנטרל 
את הסנטרל פארק, שדרת המוזיאונים ומלון פלאזה היוקרתי. נמשיך 
סקוור  טיימס  סנטר,  רוקפלר  דרך  המהודרת  החמישית  השדרה  על 
ושדרת ברודווי דרכה נגיע לכיוון, “אמפייר סטייט בילדינג”, “יוניון סקוור”, 
“גריניץ’ וויליג’”, “הסוהו״ והאזור הסיני המאוכלס ביותר בארצות הברית 
צ’יינה טאון. את חלקו השני של הסיור נקדיש לדאון טאון מנהטן. נראה 
הכבאים  כנסיית   ,2012 בשנת  שנפתחה  המדהימה  האנדרטה  את 
נחלוף  יורק,  ניו  במפרץ  שעה  בת  להפלגה  נצא  סטריט.  בוול  ונסיים 
ביותר בעולם, פסל  ונצלם את הגברת המפורסמת  על פני אי החרות 
החרות מתנת צרפת לעם האמריקאי והעיקר, נחזה במראות קו הרקיע 

המקסים של מנהטן. 

יום שבת - ניו יורק - יום חופשי. 3
מוזיאונים,  לעולם.  נגמרת  שאינה  בעיר  לטיול  חופשי  יום  הוא  היום 
הופעות, הפלגות, קניות, מסעדות ומה לא? תוכלו להנות ממגוון עצום 
הטבע,  מוזיאון  המטרופוליטן,  כמו  בעיר  המפורסמים  המוזיאונים  של 

והחיה,  היפה  כמו  ברודווי  הצגות  במגוון  לקנח  ועוד.  מומה  מוזיאון 
פאנטום האופרה, מאמא מיה ועוד.

יום ראשון - ניו יורק / מפלי הניאגרה . 4
הבוקר נצא לכיוון מפלי הניאגרה. נחצה את מדינת ניו ג‘רזי ונחלוף לאורך 
הגבול, בין ניו ג‘רזי לפנסילבניה לאורך אפיק נהר הדלאוור. ערוץ הנהר 
חורץ את ההר ויוצר תופעות טבע יפהפיות. נחצה את הרי האפלאצ‘ים 
ונמשיך צפונה בדרך הנופים המשגעת אל אזור אגמי האצבעות ובקיץ 
נבקר בקניון ווטקינס גלן ומפלי המים הנשפכים לתוכו. מווטקינס גלן 
נמשיך בנסיעה לאורך אגם סנקה לכיוון המפלים.עם ההגעה נטייל בין 
אשדות המים הרועשים, הם מפלי הניאגרה. נחצה את הגבול לקנדה 
אורות  בתצוגת  ונצפה  המפלים  אל  נצא  בלילה  למלון.  ערב  עם  ונגיע 

מרהיבה וצבעונית על המים הזורמים. 

יום שני - מפלי הניאגרה / טורונטו / אלף האיים . 5
המפלים האדירים ״מים רועמים“, כפי שקראו להם האינדיאנים, מצפים 
לנו היום. עשרות מליוני ליטרים הניתכים מדי דקה! הם המחזה המרהיב 
מהצד  המפלים  על  נצפה  זויות:  מכמה  נראה  אותו  נתפס  והבלתי 
ונחוש  המפלים  אל  הערפל״  ״עלמת  בספינת  נשוט   - בקיץ  הקנדי. 
את העוצמה האדירה של כמות המים הנשפכת ממש מעלינו ובחורף,  
נעזוב  הפרחים  בשעון  ביקור  לאחר  המפלים.  מאחורי  במנהרה  נבקר 
את איזור המפלים, נקיף את אגם אונטריו שגודלו כמעט כגודל מדינת 
ישראל ונגיע בצהריים לטורונטו הגדולה בערי קנדה. סיורינו בעיר יכלול 
את בניני העיריה המפורסמים, בנין הפרלמנט וכמובן מרכז איטון, מרכז 
ובו מעליות זכוכית, בתי קפה, חנויות, מזרקות ועוד. תת-קרקעי אדיר 

לאדם בחדר זוגי
החל מ-

$6,150
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כולל טיסות ושייט מנהטן, יורק,  ניו  פילדלפיה,  וושינגטון,  טורונטו,  הניאגרה,  למפלי  המטייל  טיול 
מונטריי  חצי-האי  כרמל,  קניון,  וקינגס  סקויה  הענק,  עצי  פארק  פרנציסקו,  סן 
ובילוי  תענוגות  להפלגת  יציאה  הפלגות,  וארבע  וגאס  לאס  מייל,  ה-17  ודרך 

מענג למערב הקריביים על גבי אחת מאניות הפאר הגדולות בעולם.

| פנסיון מלא במהלך השייט  המחיר כולל: טיסה תל-אביב-ניו יורק-לוס אנג׳לס-גלבסטון-תל-אביב | הפלגה באניה 
בלבד | העברות הנדרשות | דמי כניסה לאתרים המצויינים במסלול | מיסי נמל והיטלי דלק | ליציאות עד 31 למרץ 2018.

יום שלישי - אלף האיים . 6
היום נצא מזרחה, לאורך אפיק הנהר אל אזור אלף האיים המפורסם. 
אנשים  בנו  אשר  המדהימים  בבתים  ונחזה  האניה  סיפון  על  נעלה 
ישכח  שלא  מחזה  הנהר.  לאורך  הפזורים  האיים  מאות  על  פרטיים 
לעולם! נחצה את מדינת ניו יורק ובמידה ויוותר בידנו זמן נעצור במרכז 
במחירים  בעולם,  המפורסמות  הרשתות  של  חנויות  ובו  ענק  קניות 
ונגיע עם ערב ללינת הלילה  יורק  ניו  זולים במיוחד. נחצה את מדינת 

בניו ג‘רזי.

יום רביעי - וושינגטון. 7
נבקר  די.סי.  וושינגטון  הברית,  ארצות  לבירת  יוצאים  אנו  הבוקר 
העקובה  האזרחים  מלחמת  בזמן  הנשיא  ללינקולן,  הזכרון  במצבת 
מדם. נצפה על בריכת ההשתקפות ונראה את המבנה הגבוה ביותר 
באנדרטת  נבקר  הראשון.  הנשיא  וושינגטון,  ג‘ורג’  של  לזכרו  בעיר, 
ג‘פרסון,  מצבת  את  נראה  קוריאה.  ומלחמת  ויטנאם  מלחמת  חללי 
למרכז  נמשיך  הברית.  ארצות  של  העצמאות  מגילת  ומחבר  הנשיא 
התפתחות  על  נלמד  שם  והחלל  התעופה  מוזיאון  המוזיאונים: 
ועד  ראשינו,  מעל  ממש  תלוי  שמטוסם   - רייט  מהאחים  התעופה 
במוזיאון  נבקר  מהירח.  שהובא  בסלע  ניגע  ואף  בחלל  התעופה  ימי 
ילד  של  עיניו  דרך  ונחווה  דניאל״  של  ״ביתו  אל  ניכנס  שם  השואה, 
השניה.  העולם  במלחמת  הנאצים  ולמשפחתו  לו  שעוללו  את  קטן 
נעלה אל גבעת הקפיטול, שם נמצאים הסנאט ובית הנבחרים. נסיים 

בתצפית על מדשאות הבית הלבן.

יום חמישי - פילדלפיה / כת האמיש. 8
הבוקר יתחיל בעולם השוקולד של ״הרשי״ יצרנית השוקולד הגדולה 
קהילה  חיה  כיצד  נראה  כאן,  האמיש.  בכת  לביקור  נמשיך  בעולם. 
נוסעים בעגלה  במאה ה-21 באמצעים של המאה ה-18. כאן עדיין 
עם סוסים, עושים קניות במרכז קטנטן ומבשלים על כיריים בה האש 
האמריקאית,  האומה  של  הולדתה  בעיר  נסיים  עץ.  בגזעי  מובערת 
פילדלפיה, עיר ״אחוות האחים״. נבקר בפעמון החירות, עותק ממנו 
ונחתמה  הוכרזה  בו  העצמאות  היכל  על  נצפה  בירושלים,  קיים 
הצהרת העצמאות של ארצות הברית. נטייל בפארק העצמאות שם 
ובפיתחו  פילדלפיה  של  ביותר  החשוב  הכנסת  בית  את  נראה  גם 
פילדלפיה  העיר  של  תרומתה  נתניהו,  יוני  של  לזכרו  האנדרטה  את 

לקהילה היהודית בעיר. 

יום שישי -  ניו יורק / לוס אנג‘לס . 9
נגיע ללוס אנג‘לס. עם ההגעה העברה משדה התעופה למלון.  היום 
יוכלו לצאת לסיור ערב קצר בתוספת תשלום, אל סנטה  המעוניינים 

מוניקה והטיילת המקסימה שעל חוף הים.

יום שבת - לוס אנג'לס. 10
הבוקר נצא ליום סיור מלא של הכרות עם לוס אנג'לס אשר יכלול את 
שדרת הכוכבים-שדרת הוליווד, התיאטרון הסיני בו נמצאות טביעות 
הידיים והרגליים של הכוכבים המפורסמים, בוורלי הילס, רודיאו דרייב, 

שוק האיכרים היהודי ועוד. לינה בלוס אנג'לס.



המטייל חוגגת 30 שנים 22www.hametayel.com |

יום ראשון - לוס אנג‘לס / סן פרנציסקו. 11
ברברה  בסנטה  נעבור    .101 כביש  על  אנג‘לס  לוס  את  נעזוב  היום 
נמשיך  אירופי.  חיים  אורח  סולבנג-המשמרת  הדנית  בעיירה  ונבקר 
לביקור במוטל ״מדונה״ המוזר והיפה. נבקר בעיירה כרמל, הנמצאת 
בחצי האי מונטריי ובה כיהן כראש העיר השחקן קלינט איסטווד, עם 
ביותר  היפה  הכביש  על  ומדהימה  איטית  נסיעה  נערוך  הביקור  סיום 
במערב ארה״ב - דרך ה-17 מייל. נגיע עם ערב בואכה סן פרנציסקו.

יום שני - סן פרנציסקו. 12
בסן  ליבי  את  ״השארתי  נכתב  שעליה  לעיר  נקדיש  כולו  היום  את 
פרנציסקו״ היום גם נבין מדוע... נפתח את סיורנו בעיר בהפלגה מרציף 
הדייגים של סן פרנציסקו לשיט אל מתחת לגשר שער הזהב וסביב כלא 
אלקטראז, בו הוסרט הסרט המפורסם ״הבריחה מאלקטראז״. נשוב 
בחזרה אל העיר ונשאף מעט מהאוירה הססגונית של דוכני הדייגים 
ב״פישרמנס- הרחוב  ומופעי  החנויות  משפע  בעולם,  מהעמוסים 

הזהב״  ״שער  גשר  אל  ניסע  פרנציסקו.  סן  של  הדייגים  רציף   - וורף“ 
ונבין מדוע הוא קרוי כך וכיצד בנו את הגשר המופלא הזה. עוד נסייר 
ברחוב לומברד, הוא רחוב הפרחים  -התלול והמפותל, נראה את בנין 
עיריית סן פרנציסקו, נחצה את פארק ה״גולדן גייט“, ונצפה על העיר 
בעולם  ביותר  המפורסמת  הסינית  בעיר  נבקר  התאומות.  מהגבעות 

ונסיים בתצפית מאי המטמון או מגשר המפרץ.

יום שלישי – פארק עצי הענק / סקויה וקינגס קניון . 13
וטבע במקום שהוגדר ע"י נשיא ארה"ב טדי  לנופים  את היום נקדיש 
רוזוולט כ"גן עדן עלי אדמות". בחורשת "היער הענק" בפארק הלאומי 

סקויה נמצאים שלושה מחמשת העצים הגדולים בעולם!
גרנט בה נמצא העץ השני בגודלו בעולם בגובה של  נבקר בחורשת 
נוספים  עצים  שנה.   2,000 מעל  בגילאים  ועצים  מטרים   90 כמעט 
יכולים  היו  נגישים לקהל הרחב  ובלתי  שנמצאים במקומות מבודדים 
כאשר  מטר,   154 שגובהו  המלבני  עזריאלי  מגדל  לצד  בגאון  לעמוד 
הגדולים  העצים  והם  בגובה  המטרים   100 רף  את  עוברים  אלו  עצים 
העצים,   – לעולם  תשכחו  שלא  ביקור  זהו  נפח.  במונחי  בעולם 
זורמים  מים  בצד  כבירים,  וצוקים  האדירים  הגרניט  גושי  החורשות, 
וחיות בר מסתובבות, הם שעשו את הפארקים הללו למבוקרים ביותר 

בעולם. לינה בבייקרספילד.

יום רביעי – קליקו / אאוטלט / לאס וגאס . 14
הבוקר נצא לעיירת הרפאים וכורי הזהב – קליקו – אשר נוסדה בשנת 
כל  את  ארכיטקטונית  המשחזרת  בעיירה  נבקר  מכרות.  כעיר   1881
חמשת המבנים המקוריים שנותרו – בית השריף, בית הכלא המקורי, 
וכמובן הבר אשר בפתחו התנהלו קרבות הרחוב של המערב הפרוע. 
בשעות אחה"צ נגיע אל בירת ההימורים – לאס וגאס ונסיים את הטיול 

באאוטלט ענק לקניות במחירים זולים. לינה בלאס וגאס.
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יום חמישי – גראנד קניון  / סכר הובר ואגם מיד  / לאס וגאס. 15
יום חופשי אחרון בלאס וגאס אותו נוכל לנצל לקניות אחרונות, לבריכה 
או להסתער על מכונות הכסף המצלצלות בעיר שאינה נרדמת לעולם. 
למעוניינים - היום תוכלו לצאת, בתשלום נוסף, ליום סיור קסום שיקח 
הגדה  אל  דרכיכם  את  תעשו  מכן,  לאחר  הקולורדו.  נהר  אל  אתכם 
המערבית של הגראנד קניון, כאן נוכל לצפות ביצירת הטבע המדהימה 
אשר נוצרה ע“י פילוס דרכו של נהר הקולורדו. משם תמשיכו אל אגם 

"מיד" וסכר הובר המדהים. טיול זה יודרך באנגלית. לינה בלאס וגאס.

יום שישי – לאס וגאס / גלבסטון, טקסס. 16
יוצאות  ממנו  לנמל  נעבור  שם  טקסס  לגלבסטון,  נטוס  הבוקר 
ההפלגות, נעלה על אניית הפאר ®ENCHANTMENT OF THE SEAS ונצא 
פנסיון  ע"ב  באניה  האירוח  הקריביים.  למערב  לילות   5 בת  להפלגה 

מלא לפי תכנית חברת השייט.
 

יום שבת - הפלגה בלב ים. 17
יום כיף באניה. בריכות, חדרי ספורט ומסאג'ים, אוכל, קזינו ומה לא?

יום ראשון – קוסטה מאיה. 18
בחוף המאיה מחכה לכם ריף מדהים, ארכיטקטורה מדהימה, חופים 
העתיקה. מאיה  של  המסתוריות  הקדושות  והערים  אינסופיים  לבנים 

יום שני – קוזומל, מקסיקו. 19
היום נרד באחד המקומות הקסומים במקסיקו שם נוכל לצאת לטיול 

מדהים בארץ המאיה.

יום שלישי - הפלגה בלב ים. 20
יום כיף באניה. בריכות, חדרי ספורט ומסאג'ים, אוכל, קזינו ומה לא?

יום רביעי – טקסס - ישראל. 21
הבוקר נרד מהאניה ונצא בטיסה באופן עצמאי לישראל.

יום חמישי - נחיתה בתל-אביב. 22
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CRZ13 משולש אמריקאי
13 ימים / 11 לילות - יציאה בימי חמישי

1 לילה במיאמי ביץ׳. 3 לילות בלאס וגאס. 7 לילות הפלגה לקריביים.

יום חמישי – הערב נצא לנמל התעופה לטיסת אל על ישירה למיאמי

יום שישי – מיאמי ביץ׳. 1
המזוודות,  ואיסוף  הגבולות  ביקורת  את  נעבור  במיאמי,  ננחת  הבוקר 
בחופים  חופשי  ליום  המלון  אל  אותנו  שתיקח  העברה  את  נפגוש 

המרהיבים של מיאמי ביץ׳.

יום שבת – עלייה להפלגה על אניית פאר. 2
 HARMONY OF THE SEAS® הבוקר נצא לנמל שם נעלה על אניית הפאר
ונצא להפלגה בת 7 לילות באיים הקריביים. האירוח באניה ע"ב פנסיון 

מלא לפי תכנית חברת השייט.

יום ראשון – הפלגה בלב ים. 3
יום כיף באניה. בריכות, חדרי ספורט ומסאג'ים, אוכל, קזינו ומה לא?

יום שני – לבאדי, האיטי. 4
ברוכים הבאים לאחד האיים הקסומים בקריביים, כאן מצא כריסטופר 
קולומבוס מקלט במסע הראשון שלו לגילוי אמריקה. בלבאדי תמצאו 
את צבי הים הגדולים והמפורסמים, חופים מדהימים ושווקים נפלאים.

יום שלישי – פלמות', ג'מייקה. 5
באיים בתוליים על מפרץ חלומי, ניתן למצוא מוזיאונים, קניות ומסעדות.

יום רביעי – הפלגה בלב ים. 6
אומגה, סימולטור גלישת גלים, תיאטרון מים ושלל פעילויות מדהימות.

יום חמישי – קוזומל, מקסיקו. 7
היום נרד באחד המקומות הקסומים במקסיקו שם נוכל לצאת לטיול 

מדהים בארץ המאיה.

יום שישי – הפלגה בלב ים. 8
מגוון  ועוד  בריכות  טיפוס,  קיר  קרח,  על  החלקה  באניה.  כיף  יום 

אטרקציות מטורפות על האניה.

יום שבת – מיאמי – לאס וגאס. 9
הבוקר נרד מהאניה ונצא בטיסה באופן עצמאי ללאס וגאס. עם ההגעה 
העברה לבית המלון. בהמשך היום הימורים, קניות, הופעות ואטרקציות 

בלי סוף. לינה בלאס וגאס.

לאדם בחדר זוגי
החל מ-

$3,550
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כולל טיסות ושייט באיים  מענג  ובילוי  תענוגות  להפלגת  ויציאה  וגאס  לאס  במיאמי,  ביקורים 
הקריביים על גבי אחת מאניות הפאר הגדולות בעולם.

המחיר כולל: טיסה תל-אביב-מיאמי-לאס וגאס-תל-אביב | הפלגה באניה | פנסיון מלא במהלך השיט בלבד | העברות 
הנדרשות | מיסי נמל והיטלי דלק | ליציאות עד 31 למרץ 2018.

יום ראשון – לאס וגאס. 10
נוכל לבקר באופן עצמאי בבתי המלון השונים שכל אחד מהם  היום 
בו  "קיסר"  או  "ונציה"  "ניו-יורק",  מלון  מסוים,  רעיון  בסיס  על  נבנה 

נשמע את קיסרי רומא העתיקה משוחחים. לינה בלאס וגאס.

יום שני – לאס וגאס – יום חופשי. 11
לצפות  נוכל  קניון.  לגראנד  לצאת  נוסף  בתשלום  יוכלו  המעוניינים 
ביצירת הטבע המדהימה אשר נוצרה ע"י פילוס דרכו של נהר הקולורדו. 
שום תצלום או הרצאה לא יכולים להכין אותנו למראה האדיר בו נצפה 
היום. טיולים בהם יהיו פחות מעשרים נוסעים יודרכו בשפה האנגלית 

ע"י חברה מקומית. לינה בלאס וגאס.

יום שלישי – העברה לנמל התעופה וטיסה חזרה לישראל. 12
היום נעבור לשדה התעופה ונעלה לטיסה שתיקח אותנו חזרה הביתה 
דרך ניו יורק. המעוניינים יוכלו להישאר בתוספת תשלום לעוד שלושה 

ימים חופשיים בניו יורק.

יום רביעי – נחיתה בתל-אביב. 13
תם הטיול המושלם.

מסלול הפלגה למערב הקריביים. להמחשה בלבד.
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קנדה ואלסקה
טיולים מאורגנים בטיסות אל על

כולל קרוזים לוונקובר, מזרח קנדה ואלסקה.
יותר אתרים. יותר הפלגות. יציאות הטיולים מובטחות.

- פרק ב׳ -

המחירים עלולים להשתנות ללא התראה לפי זמינות החדרים באניות. המחירים אינם כוללים טיפים שישולמו באניה. המחירים ע״ב תא פנימי. מסלולי ההפלגות עשויים להשתנות.
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CRZ7 ניו יורק וקרוז למזרח קנדה
18 ימים / 16 לילות - יציאה בימי חמישי - נפגשים בניו יורק

3 לילות בניו יורק. 6 לילות בטיול המטייל. 7 לילות הפלגה למזרח קנדה.

יום חמישי - תל-אביב - ניו יורק. 1
איסוף   - יורק  בניו  התעופה  לנמל  ההגעה  עם  עצמאי.  באופן  טיסה 
והעברה למלון במנהטן. ערב חופשי להיכרות עם העיר המרהיבה, גורדי 

השחקים, המוניות הצהובות ואורות הניאון. לינה במנהטן.

יום שישי - סיור מקיף באי הגבעות וגורדי השחקים. 2
היום נצא לסיור במנהטן. נסיעה ליד לינקולן סנטר, המרכז לאומנויות 
ג’ון  הזמר  נרצח  לפיתחו  אשר  הדקוטה  בית  ג’וליארד.  ביה״ס  הבמה, 
פארק  הסנטרל  בתוך  פילדס  סטרוברי  קצר אל  רגלי  לסיור  ונצא  לנון 
לחזות בפסיפס לזכרו של המוזיקאי שנרצח. נחצה את הסנטרל פארק, 
שדרת המוזיאונים ומלון פלאזה היוקרתי. נמשיך על השדרה החמישית 
המהודרת דרך רוקפלר סנטר, טיימס סקוור ושדרת ברודווי דרכה נגיע 
וויליג״, “הסוהו״  “יוניון סקוור”, “גריניץ’  לכיוון, “אמפייר סטייט בילדינג”, 
והאזור הסיני המאוכלס ביותר בארצות הברית - צ’יינה טאון. נסיים בוול 
סטריט ונצא להפלגה בה נחלוף על פני אי החרות ונצלם את הגברת 

המפורסמת ביותר בעולם פסל החרות. 

יום שבת - ניו יורק יום חופשי להמשך ההכרות עם עיר מרתקת זו. 3

יום ראשון - ניו יורק / מפלי הניאגרה . 4
עם  לתוכו.  הנשפכים  המים  ומפלי  גלן  ווטקינס  בקניון  נבקר  הבוקר 
נחצה  הניאגרה.  מפלי  הם  הרועשים,  המים  אשדות  בין  נטייל  ההגעה 
את הגבול לקנדה ונגיע עם ערב למלון. בלילה נצא אל המפלים ונצפה 
בתצוגת אורות מרהיבה וצבעונית על המים הזורמים. המעוניינים יוכלו 

לבלות עד אור הבוקר בקזינו של העיירה הקנדית.

יום שני - מפלי הניאגרה / טורונטו / אלף האיים . 5
 - האינדיאנים  להם  שקראו  כפי   - רועמים”  ״מים  האדירים  המפלים 
מצפים לנו היום. עשרות מליוני ליטרים הניתכים מדי דקה )!( הם המחזה 
המפלים  על  נצפה  זויות:  מכמה  נראה  אותו  נתפס  והבלתי  המרהיב 
המפלים  אל  הערפל״  ״עלמת  בספינת  נשוט   - בקיץ  הקנדי.  מהצד 
ונחוש את העוצמה האדירה של כמות המים הנשפכת ממש מעלינו. 
בצהריים נצא לטורונטו הגדולה בערי קנדה. לפנות ערב נמשיך מזרחה 
לכיוון אפיק נהר הסן-לורן ונתמקם ללינת לילה באזור אלף האיים.

יום שלישי - אלף האיים . 6
נעלה על סיפון האניה ונחזה בבתים המדהימים אשר בנו אנשים פרטיים 

על מאות האיים הפזורים לאורך הנהר. מחזה שלא ישכח לעולם!

יום רביעי - וושינגטון. 7
ללינקולן,  הזכרון  במצבת  נבקר  הברית.  ארצות  לבירת  נצא  הבוקר 
ג’ורג’  של  לזכרו  בעיר,  ביותר  הגבוה  והמבנה  ההשתקפות  בריכת 
קוריאה,  ומלחמת  ויטנאם  מלחמת  חללי  באנדרטת  נבקר  וושינגטון. 
במצבת ג’פרסון, הנשיא ומחבר מגילת העצמאות של ארצות הברית. 
השואה.  מוזיאון  והחלל,  התעופה  מוזיאון  המוזיאונים:  למרכז  נמשיך 
נעלה אל גבעת הקפיטול, שם נמצאים הסנאט ובית הנבחרים. נסיים 

בתצפית על מדשאות הבית הלבן.

יום חמישי - פילדלפיה / כת האמיש. 8
הגדולה  השוקולד  יצרנית  ״הרשי״  של  השוקולד  בעולם  יתחיל  הבוקר 
נראה  לנקסטר  מחוז  בלב  כאן,  האמיש.  בכת  לביקור  נמשיך  בעולם. 

לאדם בחדר זוגי
החל מ-

$4,550
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כולל טיסות ושייט טיול המטייל במזרח ארצות הברית בעברית, הכולל את מפלי הניאגרה, טורונטו, 
אלף האיים, וושינגטון, כת האיימיש, פילדלפיה ויציאה להפלגת תענוגות ובילוי 

מענג במזרח קנדה על גבי אחת מאניות הפאר הגדולות בעולם.

המחיר כולל: טיסה תל-אביב-ניו-יורק-פורט לודרדייל-תל-אביב | טיול המטייל במזרח ארצות הברית | הפלגה באניה | 
פנסיון מלא במהלך השיט בלבד | העברות הנדרשות | דמי כניסה לאתרים המצויינים במסלול | מדריך דובר עברית בטיול 

המטייל | מיסי נמל והיטלי דלק | ליציאות עד 30 ליוני 2018.

נסיים  ה-18.  המאה  של  באמצעים  ה-21  במאה  קהילה  חיה  כיצד 
בו  העצמאות  היכל  על  נצפה  החירות,  בפעמון  נבקר  בפילדלפיה, 

הוכרזה ונחתמה הצהרת העצמאות של ארצות הברית. 

יום שישי - ניו יורק - עליה להפלגה. 9
הפאר  מאניות  אחת  על  ונעלה  לנמל  מסודרת  הסעה  בבוקר 

®ADVENTURE OF THE SEAS להפלגה בת 7 לילות למזרח קנדה.

יום שבת - הפלגה בלב ים. 10
יום כיף באניה. בריכות, חדרי ספורט ומסאג’ים, אוכל, קזינו ומה לא?

יום ראשון - פורטלנד / מיין. 11
היום נעגון בפורטלנד, מיין. הנמל שלה משמש נמל התותחים הגדול 
במוזיאון  לבקר  תוכלו  בגודלו.  השני  הדיג  ונמל  אינגלנד  בניו  ביותר 

הילדים, בבניין העירייה ובעיר העתיקה.

יום שני - בר הארבור. 12
בר הארבור מציעה שפע של של ביקורים בעיירה של 4500 תושבים 
רב.  זמן  בערך  חוף  מקו  ונהנית  יפהפיים  דונם   28,800 על  היושבת 

מגשר טרנטון ועד אוטר קריק ומזח העיירה.

יום שלישי - סנט ג׳ון / ניו ברונסוויק. 13
רבים  אגמים  עם  החופים,  ידי  על  צדדים  משלושה  מוקפת  ג'ון  סנט 
עונת  היא  השנה  כל  כמעט  כאן  אירווינג.  הטבע  בפארק  בר  וחיות 

לצלילי  במחול  וצאו  שלכם  הריקוד  נעלי  את  קחו  אז  הפסטיבלים, 
מוזיקה אותנטית השוטפת את העיר.

יום רביעי - האליפקס. 14
האליפקס, נובה סקוטיה היא עיר נמל מודרנית עם תרבות ומורשת 
והמקום המושלם לחופשה הבאה שלכם. עם מגוון מרשים של בידור, 
גנים  משובחות,  מסעדות  היסטוריים,  אתרים  גלריות,  מוזיאונים, 
שטופי  חופים  מקסימות,  חוף  עיירות  תוססים.  לילה  וחיי  צבעוניים 
הנשמר  מחוספס  חוף  קו  של  וקילומטרים  נוצצים  מפרצונים  שמש, 

על ידי מגדלורים חינניים.

יום חמישי - הפלגה בלב ים. 15
ושלל  מים  תיאטרון  גלים,  גלישת  סימולטור  אומגה,  באניה.  כיף  יום 

פעילויות מדהימות. 

יום שישי - עגינה בניו יורק. 16
ירידה מהאניה. העברה למלון בניו ג׳רזי.

יום שבת - קניות באאוטלט - ניו ג׳רזי גארדנס. 17
היום נערוך קניות באאוטלט הכי גדול בניו יורק שנמצא צמוד למלון, 
במבצעים  בעולם  הגדולים  מהמותגים  ענק  חנויות   200 תמצאו  שם 
לישראל. חזרה  וטיסה  התעופה  לנמל  העברה  בערב  מטורפים. 

יום ראשון - נחיתה בתל-אביב. 18
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CRZ17 המערב הפרוע וקרוז לאלסקה
17 ימים / 15 לילות - יציאה בימי חמישי

8 לילות בטיול המטייל. 7 לילות הפלגה לאלסקה.

יום חמישי בלילה – תל-אביב – לוס אנג'לס )טיסת לילה(. 1

יום שישי -  ניו יורק / לוס אנג‘לס . 2
למלון.  התעופה  משדה  העברה  ההגעה  עם  אנג‘לס.  ללוס  נגיע  היום 
סנטה  אל  תשלום,  בתוספת  קצר  ערב  לסיור  לצאת  יוכלו  המעוניינים 

מוניקה והטיילת המקסימה שעל חוף הים.

יום שבת - לוס אנג‘לס. 3
הבוקר נצא ליום סיור מלא של הכרות עם לוס אנג'לס אשר יכלול את 
טביעות  נמצאות  בו  הסיני  התיאטרון  הוליווד,  הכוכבים-שדרת  שדרת 
הידיים והרגליים של הכוכבים המפורסמים, בוורלי הילס, רודיאו דרייב, 

שוק האיכרים היהודי ועוד. לינה בלוס אנג'לס.

יום ראשון - לוס אנג'לס / סן פרנציסקו. 4
סולבנג-המשמרת  הדנית  בעיירה  ונבקר  אנג‘לס  לוס  את  נעזוב  היום 
מונטריי  האי  בחצי  הנמצאת  כרמל,  בעיירה  נבקר  אירופי.  חיים  אורח 
ובה כיהן כראש העיר השחקן קלינט איסטווד, עם סיום הביקור נערוך 
נסיעה איטית ומדהימה על הכביש היפה ביותר במערב ארה״ב - דרך 
ה-17 מייל. נשוב אל הכביש המהיר ונגיע עם ערב בואכה סן פרנציסקו.

יום שני - סן פרנציסקו. 5
נפתח את סיורנו בעיר בהפלגה מרציף הדייגים של סן פרנציסקו לשיט 
אל מתחת לגשר שער הזהב וסביב כלא אלקטראז, בו הוסרט הסרט 
המפורסם ״הבריחה מאלקטראז“. נשוב בחזרה אל רציף הדייגים של סן 
פרנציסקו. ניסע אל גשר ״שער הזהב“ ונבין מדוע הוא קרוי כך וכיצד בנו 

את הגשר המופלא הזה. עוד נסייר ברחוב לומברד, הוא רחוב הפרחים 
את  נחצה  פרנציסקו,  סן  עיריית  בנין  את  נראה  והמפותל,  -התלול 
פארק ה“גולדן גייט“, ונצפה על העיר מהגבעות התאומות. נבקר בעיר 
ונסיים בתצפית מרהיבה על העיר. הסינית המפורסמת ביותר בעולם 

יום שלישי – פארק עצי הענק / סקויה וקינגס קניון . 6
טדי  ארה"ב  נשיא  ע"י  שהוגדר  במקום  וטבע  לנופים  נקדיש  היום  את 
רוזוולט כ"גן עדן עלי אדמות". בחורשת "היער הענק" בפארק הלאומי 
נבקר  בעולם!  הגדולים  העצים  מחמשת  שלושה  סקויה נמצאים 
בחורשת גרנט בה נמצא העץ השני בגודלו בעולם בגובה של כמעט 90 
מטרים ועצים בגילאים מעל 2,000 שנה. זהו ביקור שלא תשכחו לעולם. 

 
יום רביעי – קליקו / אאוטלט / רמת הקולורדו. 7

בשנת  שנוסדה   – קליקו   – הזהב  וכורי  הרפאים  לעיירת  נצא  הבוקר 
1881. לקראת הצהריים נגיע ללאס וגאס ונתמקם בבית המלון. בהמשך 
שאינה  בעיר  המצלצלות  הכסף  מכונות  על  להסתער  תוכלו  הערב 

נרדמת לעולם.
 

יום חמישי – לאס וגאס. 8
יום חופשי אחרון בלאס וגאס אותו נוכל לנצל לקניות באאוטלט הגדול 

במערב ארצות הברית, לבלות בבריכה או בקזינו. 

יום שישי - לאס וגאס / סיאטל / אלסקה. 9
היום נעלה על אחת מאוניות הפאר ®EXPLORER OF THE SEAS להפלגה 

של 7 לילות לאלסקה.

לאדם בחדר זוגי
החל מ-

$5,550
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כולל טיסות ושייט סן  אנג׳לס,  לוס  את  הכולל  בעברית,  הברית  ארצות  במערב  המטייל  טיול 
פרנציסקו, לאס וגאס, פארקים ויציאה להפלגת תענוגות ובילוי מענג באלסקה 

על גבי אחת מאניות הפאר הגדולות בעולם.

| הפלגה באניה |  | טיול המטייל במערב ארצות הברית  המחיר כולל: טיסה תל-אביב-לוס אנג׳לס-סיאטל-תל-אביב 
פנסיון מלא במהלך השיט בלבד | העברות הנדרשות | דמי כניסה לאתרים המצויינים במסלול | מדריך דובר עברית בטיול 

המטייל | מיסי נמל והיטלי דלק | ליציאות עד 30 ליוני 2018.

יום שבת – הפלגה בלב ים. 10
מגוון  ועוד  בריכות  טיפוס,  קיר  קרח,  על  החלקה  באניה.  כיף  יום 

אטרקציות מטורפות על האניה.

יום ראשון – הפלגה בין המיצרים ועגינה בג'ונאו. 11
ירוק  ושופעת  האוקיינוס  מול  שוכנת  אלסקה,  מזרח  דרום  של  פנינה 

בזכות היער הלאומי הגדול ביותר בארצות הברית, טונגס.
מקור  אלא  המדינה,  בירת  רק  לא  היא  ג'ונאו  כי  ימצאו  המבקרים 
צפייה  זה  אם  בין  נשימה.  עוצר  ונוף  ייחודית  טופוגרפיה  היסטוריה, 
בחיות בר, קרחון טרקים, או פשוט קניות עבור יצירות אמנות שנוצרו 
"אלסקה"  קצת  למצוא  יוכלו  בהחלט  זה  באזור  המבקרים  מקומית, 

לקחת הביתה.

יום שני – עגינה בסקגווי. 12
העיר הגדולה ביותר באלסקה עם 455 קילומטרים רבועים. ההיסטוריה 
לסיורים  ייחודיות  הזדמנויות  משלבים  המרהיב  והטבע  סקאגוויי  של 

ולנופש עם שפע של מראות ופעילויות בתוך ומסביב לסקאגוויי.

יום שלישי – עגינה בטרייסי ארם. 13
הפיורד המדהים הזה ממוקם בדרום-מזרח ומכיל קרחונים של גידולי 
של  היופי  לכל  בנוסף  רגל.   2,000 בגובה  תלולים  גרניט  וקירות  מים 

המקום יש סיכוי טוב לצפות בלווייתנים בזמן העגינה בטרייסי ארם.

יום רביעי – הפלגה בלב ים. 14
יום כיף באניה. בריכות, חדרי ספורט ומסאג'ים, אוכל, קזינו ומה לא?

יום חמישי – עגינה בויקטוריה / קולומביה הבריטית. 15
ויקטוריה ממוקמת בקצה הדרומי של וונקובר איילנד. אופייה הייחודי 
היסטוריה   – שנה   150 של  בהיסטוריה  עמוק  מושרש  ויקטוריה  של 
מלאה באנשים צבעוניים ובסיפורים מרתקים. המורשת הקולוניאלית 
מערבי  צפון  טעם  יש  בה  יש  אבל  מורגשת,  עדיין  העיר  של  הבריטית 
אחת  עולמי.  שם  בעל  תיירותי  כיעד  מוכרת  ויקטוריה  כיום,  מובהק. 

הערים הכי ידידותיות ומרתקות לביקור מכל הסיבות הנכונות.

יום שישי – סיאטל – תל-אביב. 16
היום נרד מהאניה ונצא לנמל התעופה משם נעלה על טיסה לישראל.

יום שבת נחיתה בתל-אביב. 17
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CRW1 הרי הרוקי וקרוז לאלסקה
16 ימים / 14 לילות - יציאה בימי שישי

7 לילות בטיול המטייל. 7 לילות הפלגה לאלסקה.
יציאות: 29 ביוני או 3 באוגוסט

יום שישי – תל-אביב – קלגרי - באנף. 1
הרי  לכיוון  מהעיר  ונצא  המדריך  עם  ניפגש  שם  בקלגרי  ננחת  היום 
הרוקי. נעבור ליד האצטדיון האולימפי של קלגרי שאירח את משחקי 

החורף האולימפיים ב-1988. 

יום שבת – הפארק הלאומי באנף. 2
ברכבל  נעלה  ויוהו.  באנף  הלאומיים  הפארקים  באתרי  נבקר  היום 
ונחווה את אחד הנופים היפים בעולם. נצפה בעמקים,  להר הגופרית 
העירה  נשוב  מלראות.  שבעות  אינן  והעיניים  מושלגות  פסגות  נהרות, 
בואו".  "מפלי  יורדים  בו  למקום  סמוך  "בואו"  נהר  ליד  לפיקניק  ונצא 
נבקר בקניון ג'ונסטון שהמים זורמים במורדו ונטפס במעלה השביל עד 

למערה ממנה נובע המפל התחתון.

יום ראשון – הפארק הלאומי באנף והפארק הלאומי יוהו. 3
האדיר,  מאונטיין  קאסל  פני  על  נחלוף  האגמים.  לאזור  נצא  הבוקר 
לואיז  ללייק  ניסע  מדהים.  טורקיז  בצבע  המתהדר  מוריין  באגם  נבקר 
המפורסם שבקצהו קרחון נאה הגולש במורד. נמשיך לפארק הלאומי 
יוהו ונעבור דרך מעבר ההרים קיקינג הורס, נעצור בגשר טבעי שחצבו 

המים בסלע ונבקר באגם אמראלד הניחן בגוון הברקת. 

יום שני – באנף / דרך שדות הקרח / ג'אספר. 4
היום נעלה על אחת הדרכים היפות בעולם - דרך שדות הקרח העוברת 
בין שרשרת הרים שפסגותיהן מושלגות, לאורך אגמים, יערות, נהרות 
הקרח  לשדה  נגיע  ביופיו.  המדהים  פייטו  אגם  כולל  חמד  ופינות 
במספר  הזורמות  האדירות  הקרח  לכמויות  מקור  המשמש  קולומביה, 

ברכבים  נעלה  את'באסקה  קרחון  מהם,  אחד  על  באזור.  קרחונים 
300 מטרים.  גוש קרח בעובי של  ונחווה צעידה מדהימה על  מיוחדים 
נמשיך למפלי את'באסקה שכמויות המים העצומות בהם יסחטו ממכם 

אנחת "לו היה לנו רק קצת מזה".

יום שלישי – הפארק הלאומי ג'אספר. 5
הבוקר נצא לפארק הלאומי ג'אספר. נתחיל בטיול רגלי בקניון מאלין 
המוצל והיפה, נחצה את הגבול המפריד בין אלברטה לבין פרובינציית 
בריטיש קולומביה, נעבור ליד ההר הגבוה בהרי הרוקי, מאונט רובסון 
המרשים, המתנשא לגובה של 3954 מ'. נעבור במעבר ההרים ילו-הד 
ובעיירה קלירווטר. נצא להרפתקה על המים, מי שלא יהיה מעוניין בכך, 
יוכל להמשיך עם האוטובוס לטיול בפארק וולס גריי הציורי ולהתפעל 

ממפל הלמקן המדהים וממפל ספאהאטס המרשים.

יום רביעי – קאמלופס / וונקובר. 6
הבוקר נעצור בעיירה הופ, המפורסמת בפסלי העץ שלה ומשם נמשיך 
לעיר וונקובר. נבקר בצ'יינה טאון, הבנויה ומקושטת בסגנון סיני צבעוני 
בסגנון  ומשוחזר  עתיק  אזור  לגאסטאון,  נמשיך  מאד.  פעילה  ועדיין 
המאה הקודמת, המפורסם בזכות פנסי הרחוב העתיקים ושעון הקיטור 
גשר  ובו  קפילאנו  בפארק  נסייר  שעה.  רבע  מידי  קולו  את  המשמיע 
החבלים המפורסם ושביל צמרות עצים מרהיב, ונבקר בשוק הצבעוני 

בגראנוויל איילנד.

יום חמישי – וונקובר – ויקטוריה - וונקובר. 7
השיט  וונקובר.  לאי  לעבור  כדי  המעבורות  לנמל  נצא  הבוקר  בשעות 

לאדם בחדר זוגי
החל מ-

$6,550
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כולל טיסות ושייט טיול המטייל ברוקים הקנדיים ובאלסקה ויציאה להפלגת תענוגות ובילוי מענג 
באלסקה על גבי אחת מאניות הפאר הגדולות בעולם.

 | באניה  הפלגה   | ואלסקה  הקנדיים  ברוקים  המטייל  טיול   | תל-אביב-קלגרי-אנקורג׳-תל-אביב  טיסה  כולל:  המחיר 
פנסיון מלא במהלך השיט בלבד | העברות הנדרשות | דמי כניסה לאתרים המצויינים במסלול | מדריך דובר עברית בטיול 

המטייל | מיסי נמל והיטלי דלק.

ויקטוריה,  בעיר  נבקר  רבים.  ואיים  מפרצים  ליד  צרים  במיצרים  עובר 
בירתה של קולומביה הבריטית. נסייר בנמל הציורי שלה. המעוניינים 

יוכלו גם לבקר, בתוספת תשלום, בגני בוצ'רט המפורסמים.

יום שישי – עליה להפלגה לאלסקה. 8
להפלגה   ,RADIANCE OF THE SEAS® הפאר  ספינת  על  תעלו  היום 

מקסימה של שבוע לאלסקה.

יום שבת – שייט במעבר הפנימי. 9
היום ייכנס השייט אל "המעבר הפנימי", נתיב שייט ימי החולף לאורך 
חופים הרריים, בין אלפי איים ופיורדים, שם הפליגו קפטן ג'יימס קוק 

וקפטן ג'ורג' וונקובר. 
 

יום ראשון – קטצ'יקן, אלסקה. 10
מומלץ  והתיירות.  העץ  תעשיית  דייג,  על  המתבססת  עיירה  קטצ'יקן, 
בקטצ'יקן,  ביותר  המפורסמת  המאדאם  של  ביתה  לדוליס,  להיכנס 
אומת  בני  של  טוטם  עמודי  משחזרים  בו  הטוטם  מורשת  מרכז 
את  המאפשרת  מאונטיין,  דיר  הסלמון  דגי  למדגרת  הטלינגיט, 

התחדשות אוכלוסיית דגי הסלמון בנהרות עם שחרורם אל הטבע.

יום שני – אייסי סטרייט פוינט. 11
אייסי סטרייט פוינט הוא כפר הקטן ממוקם על האי צ'יצ'אגוף, החווייה 
במקום הזה משלבת תרבות אזורית אותנטית עם טבע יפהפה ומיוחד. 
כאן תמצאו תרבות עשירה של בני טלינגיט, טוטמים מעשי ידיהם של 

המקומיים ותוכלו לצפות בלווייתנים גדולי סנפיר ובדובים חומים. 

יום שלישי – ג'ונו בירת אלסקה. 12
של  ותפאורה  פעילות  שוקק  מים  קו  צרים,  רחובות  אלסקה  לבירת 
הרים מושלגים ברקע. מומלץ להיכנס למוזיאון אלסקה, לבקר בבניין 
הקפיטול, לעלות ברכבל להר רוברטס, לטייל בגנים הבוטניים היפים 
וליהנות מאווירת המקום במסבאה המפורסמת ביותר בסביבה, ה"רד 
דוג סאלון"  מי שירצה יוכל לנסוע לביקור בקרחון מנדנהול המפורסם.

יום רביעי – סקאגוויי. 13
סקאגוויי, העיירה הצפונית ביותר על האינסייד פאסג', הייתה במשך 
שנים רבות שער הכניסה של מחפשי הזהב לאלסקה וליוקון. מומלץ 
המוביל  בשביל  לטייל  המצויינות,  ובמסעדות  שלה  בבארים  לבקר 
למפלי ריד ולנסוע בטיול רכבת מיוחד היוצא אל אזור הווייט פא, מעבר 

ההרים בדרך אל שדות הזהב. 

יום חמישי – קרחון הבארד. 14
היום נצפה בפלא טבע של ממש - קרחון האברד, בו נצפה מהספינה, 
הוא נהר הקרח הארוך ביותר בצפון אמריקה והוא גם אחד הקרחונים 
הפעילים ביותר מסוגו באלסקה כולה. הקרח הכחול שלו משתרע על 
פני כמאתיים קמ"ר, וניתן לצפות בו מכל פינה בספינה –עם שפע של 

לווייתנים גדולי סנפיר, כלבי-ים, דולפינים ועוד. 

יום שישי – אנקורג׳ – סיום השייט / טיסה לישראל. 15
הבוקר נרד מהספינה ונמשיך לנמל התעופה לטיסה לישראל. 

יום שבת – נחיתה בתל-אביב. 16
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CRW2 אלסקה – שייט וטיול מאורגן
13 ימים / 11 לילות - יציאה בימי שני

1 לילה באנקורג׳. 3 לילות בטיול המטייל. 7 לילות הפלגה לאלסקה.
יציאות: 9 ביולי או 13 באוגוסט

יום שני – הגעה לאנקורג'. 1
היום ננחת באנקורג', המהווה נקודת המוצא לטיולים במדינה הגדולה 
לביקור  ונצא  המדריך  עם  ניפגש  אלסקה.   - הברית  בארצות  ביותר 

במוזיאון האינדיאנים המרתק. לינה במלון באנקורג'.

יום שלישי – נסיעה לדנאלי. 2
הבוקר נצא עם המדריך בנסיעה לפארק דנאלי בדרך מאוד מעניינת 
בכפר  וביקור  אלסקה  ילידי  של  המורשת  במרכז  לביקור  נעצור  ויפה, 

האינדיאני המשוחזר. הגעה ללינה בכניסה לפארק דנאלי.

יום רביעי – פארק דנאלי. 3
 8 הבוקר נצא צפונה אל הפארק הלאומי דנאלי. נצא לסיור רכוב של 
אייל  שעות, שבמהלכו נצפה בעולם מגוון של בעלי חיים – מקאריבו, 
קנדי וכבשי הרים ועד זאבים ודובים )דב שחור ודב גריזלי(. כמו כן, נעבור 
במרכז  וצבעוניות.  ייחודיות  סלע  ותצורות  סבך  ביצות,  נופים,  במגוון 
הפארק מתנשאת פסגת הר מקינלי, שגובהה יותר מ-6,000 מטרים – 
ההר הגבוה ביותר בצפון אמריקה. ההר הוא יעד קבוע למטפסי הרים 
ולהרפתקנים. הפסגה מושלגת וצחורה גם בחודשי הקיץ והיא בולטת 

על רקע הפסגות, שבסביבתה שאינן מושלגות. לינה דנאלי.

יום חמישי – שייט קרחונים והמסע המופלא של הסלמונים. 4
היום נצא דרומה אל אחד מערוצי הנהרות בהם נראה את אחת מתופעות 
דגי  - סיומו של המסע המרתק בחייהם של  ביותר  הטבע המדהימות 
אלפי  של  האחרון  וביומם  תאמן  בלתי  טבע  בתופעת  נחזה  הסלמון. 
דגי סלמון. נמשיך לשייט קרחונים מרתק בין הרים מצופי שלג ואגמים 

קפואים. נבקר במרכז הטבע של אלסקה ונשוב ללינה באנקורג'.

יום שישי – העברה לסיוורד / הפלגה על ספינת פאר. 5
יעלה אתכם בצהריים על ספינת הפאר לשייט מסיוורד  מדריך הטיול 

לוונקובר, התארגנות בחדרים וארוחת ערב. לינה בספינה.

יום שבת – קרחון הבארד. 6
טבע  בפלא  לצפות  הבוקר  אותנו  מביאה  פאסג'  באינסייד  הפלגתנו 
של ממש. קרחון האברד, שבו נצפה מהספינה, הוא נהר הקרח הארוך 
ביותר בצפון אמריקה והוא גם אחד הקרחונים הפעילים ביותר מסוגו 
קמ"ר,  כמאתיים  פני  על  משתרע  שלו  הכחול  הקרח  כולה.  באלסקה 
וניתן לצפות בו מכל פינה בספינה – יחד עם שפע של בעלי חיים ימיים, 
בספינה. לינה  ועוד.  דולפינים  כלבי-ים,  סנפיר,  גדולי  לווייתנים  בהם 

יום ראשון – ג'ונו – בירת אלסקה. 7
פעילות  שוקק  מים  קו  צרים,  רחובות  אלסקה  של  המרהיבה  לבירתה 
ותפאורה של הרים מושלגים ברקע. נצא לסיור מודרך קצר בעיר ולאחר 
מכן נתפזר כדי לטייל בה באופן חופשי. למעוניינים, ניתן לבקר באתרים 
נוספים בעיר בתשלום נפרד. מומלץ להיכנס למוזיאון אלסקה, לבקר 
הבוטניים  בגנים  לטייל  רוברטס,  להר  ברכבל  לעלות  הקפיטול,  בבניין 
היפים וליהנות מאווירת המקום במסבאה המפורסמת ביותר בסביבה, 
בקרחון  לביקור  לנסוע  גם  יוכל  בכך,  שירצה  מי  סאלון".  דוג  ה"רד 
מנדנהול המפורסם, המרוחק כעשרים קילומטרים מהעיר. בסיומו של 
יום מרתק, נשוב אל ספינתנו לקראת המשך ההפלגה. לינה בספינה.

לאדם בחדר זוגי
החל מ-

$6,550
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כולל טיסות ושייט טיול המטייל באלסקה ויציאה להפלגת תענוגות ובילוי מענג באלסקה על גבי 
אחת מאניות הפאר הגדולות בעולם.

המחיר כולל: טיסה תל-אביב-אנקורג׳-וונקובר-תל-אביב | טיול המטייל באלסקה | הפלגה באניה | פנסיון מלא במהלך 
השיט בלבד | העברות הנדרשות | דמי כניסה לאתרים המצויינים במסלול | מדריך דובר עברית בטיול המטייל | מיסי נמל 

והיטלי דלק.

יום שני – סקגווי. 8
סקאגוויי, העיירה הצפונית ביותר על האינסייד פאסג', הייתה במשך 
וגם   – וליוקון  לאלסקה  הזהב  מחפשי  של  הכניסה  שער  רבות  שנים 
נקודת המוצא שלהם בדרכם הארוכה והמסוכנת אל אזור הקלונדייק. 
נצא לסיור מודרך ברחובותיה של העיר המשומרת ובין השאר נצטלם 
בעיר  המאורגן  הפשע  מנהיג  סמית',  "סופי"  ג'פרסון  של  חנותו  ליד 
הזהב  מכורי  להוציא  כדי  שהפעיל  העסיסיות  בתרמיות  שהתפרסם 
ברחובותיה.  חופשי  לשיטוט  כהרגלנו  נתפזר  מכן,  לאחר  כספם.  את 
למעוניינים, ניתן לבקר באתרים נוספים בעיר בתשלום נפרד. מומלץ 
המוביל  בשביל  לטייל  המצויינות,  ובמסעדות  שלה  בבארים  לבקר 
עם  שהתעמת  המקומי  החוק  איש  שם  על  )הקרויים  ריד  למפלי 
סמית'( ומי שירצה בכך, וגם יספיק, יוכל גם לנסוע בטיול רכבת מיוחד 
במינו היוצא אל אזור הווייט פא, מעבר ההרים בדרך אל שדות הזהב, 
לנסיעה של כשלוש שעות. יום נפלא בעיירה שהיא תענוג אמיתי.  אחר 

הצהריים נשוב אל ספינתנו לקראת המשך ההפלגה.

יום שלישי – אייסי סטרייט פוינט. 9
אחרי ארוחת הבוקר, נרד אל יעדנו הבא, אייסי סטרייט פוינט. הכפר 
הקטן ממוקם על האי צ'יצ'אגוף, כחמישים קילומטרים מערבית לבירת 
ג'ונו. החווייה במקום הזה משלבת תרבות אזורית אותנטית  אלסקה, 
עם טבע יפהפה ומיוחד. אחרי סיור קצר, נצא לשיטוט חופשי במקום. 
אפשר למצוא בו תרבות עשירה של בני טלינגיט, טוטמים מעשי ידיהם 
ובדובים  סנפיר  גדולי  בלווייתנים  לצפות  אפשרות  וגם  המקומיים  של 
כמובן(.  לבקר,  לבוא  להם  מתחשק  )אם  הטבעית  בסביבתם  חומים 
מקומיים  סרטנים  של  וסעודה  כאן,  לגלות  אפשר  טובה  קולינריה  גם 

נחשבת לחווייה מעניינת במיוחד. אחר הצהריים נשוב לספינה ונפליג 
ליעד הבא. לינה בספינה.

יום רביעי – קטצ'יקן, אלסקה. 10
קטצ'יקן הנעימה היא העצירה הראשונה שלנו בתחומי אלסקה.

עיירה חביבה זו מתבססת על דייג, על תעשיית העץ ועל ענף התיירות, 
ובמידה רבה אופייה הוא כשל עיירת ספר. עם רדתנו מהספינה, נקיים 
סיור רכוב ומודרך בעיר. למעוניינים, ניתן לבקר באתרים נוספים בעיר 
של  ביתה  האוז  לדוליס  להיכנס  מומלץ  השאר,  בין  נפרד.  בתשלום 
שבו  הטוטם  מורשת  מרכז  בקטצ'יקן,  ביותר  המפורסמת  המאדאם 
משחזרים עמודי טוטם של בני אומת הטלינגיט, למדגרת דגי הסלמון 
הסלמון  דגי  אוכלוסיית  התחדשות  את  המאפשרת  מאונטיין,  דיר 
הספינה  אל  נשוב  הצהריים  אחר  הטבע.  אל  שחרורם  עם  בנהרות 

ונפליג להמשך דרכנו. לינה בספינה.

יום חמישי – שייט במעבר הפנימי. 11
היום ייכנס השייט אל "המעבר הפנימי", נתיב שייט ימי החולף לאורך 
חופים הרריים, בין אלפי איים ופיורדים. נפליג במים העמוקים והקרים 
באותו נתיב שבו נעו בעבר ימאים דגולים כמו קפטן ג'יימס קוק וקפטן 

ג'ורג' וונקובר. לינה בספינה.

יום שישי – וונקובר – סיום השייט / טיסה לישראל. 12
נרד מהספינה בנמל וונקובר. נמשיך לנמל התעופה לטיסה לישראל. 

יום שבת – נחיתה בתל-אביב. 13
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מקסיקו והוואי
טיולים מאורגנים בטיסות אל על

כולל קרוזים בקו החוף המערבי, מקסיקו והוואי.
יותר אתרים. יותר הפלגות. יציאות הטיולים מובטחות.

- פרק ג׳ -

המחירים עלולים להשתנות ללא התראה לפי זמינות החדרים באניות. המחירים אינם כוללים טיפים שישולמו באניה. המחירים ע״ב תא פנימי. מסלולי ההפלגות עשויים להשתנות.
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CRZ10 המערב הפרוע וקרוז למקסיקו
19 ימים / 17 לילות - יציאה בימי חמישי

2 לילות בלוס אנג׳לס. 8 לילות בטיול המטייל. 7 לילות הפלגה למקסיקו.

יום חמישי בלילה – תל-אביב – לוס אנג'לס. 1
הלילה נתייצב בנמל התעופה ונטוס ללוס אנג'לס.

יום שישי – ניו יורק / לוס אנג'לס. 2
עצמאי  באופן  נמשיך  הביניים,  ביעד  והדרכונים  המכס  מעבר  לאחר 
בטיסה ללוס אנג'לס. עם ההגעה העברה מנמל התעופה למלון שם 
תוכלו לנוח מהטיסה הארוכה. המעוניינים יוכלו לצאת לסיור ערב קצר 
בתוספת תשלום, אל סנטה מוניקה והטיילת המקסימה שעל חוף הים.

יום שבת – לוס אנג'לס. 3
הבוקר נצא ליום סיור מלא של הכרות עם לוס אנג'לס אשר יכלול את 
טביעות  נמצאות  בו  הסיני  התיאטרון  הוליווד,  הכוכבים-שדרת  שדרת 
הידיים והרגליים של הכוכבים המפורסמים, בוורלי הילס, רודיאו דרייב, 
שוק האיכרים היהודי ועוד. טיול זה נערך לרוב בקבוצות קטנות וטיולים 
חברה  ידי  על  האנגלית  בשפה  יודרכו  נוסעים  מ-20  פחות  יהיו  בהם 

אמריקאית. לינה בלוס אנג'לס.

יום ראשון – לוס אנג'לס / סן פרנציסקו. 4
היום נעזוב את לוס אנג'לס בנסיעה צפונה על "דרך המלך" – כביש 101. 
ונבקר בעיירה הדנית סולבנג-המשמרת אורח  נעבור בסנטה ברברה 
חיים אירופי. נמשיך לביקור במוטל "מדונה" המוזר והיפה. נבקר בעיירה 
כרמל, הנמצאת בחצי האי מונטריי ובה כיהן כראש העיר השחקן קלינט 
הכביש  על  ומדהימה  איטית  נסיעה  נערוך  הביקור  סיום  עם  איסטווד, 
היפה ביותר במערב ארה"ב – דרך ה-17 מייל. נשוב אל הכביש המהיר 

ונגיע עם ערב בואכה סן פרנציסקו.

יום שני – סן פרנציסקו. 5
נפתח את סיורנו בעיר בהפלגה מרציף הדייגים של סן פרנציסקו לשיט 
אל מתחת לגשר שער הזהב וסביב כלא אלקטראז, בו הוסרט הסרט 
הדייגים  רציף  אל  בחזרה  נשוב  מאלקטראז“.  ״הבריחה  המפורסם 
של סן פרנציסקו. ניסע אל גשר ״שער הזהב“ ונבין מדוע הוא קרוי כך 
וכיצד בנו את הגשר המופלא הזה. עוד נסייר ברחוב לומברד, הוא רחוב 
הפרחים -התלול והמפותל, נראה את בנין עיריית סן פרנציסקו, נחצה 
נבקר  ונצפה על העיר מהגבעות התאומות.  גייט“,  את פארק ה“גולדן 
ונסיים בתצפית מאי המטמון  בעיר הסינית המפורסמת ביותר בעולם 

או מגשר המפרץ.

יום שלישי – פארק עצי הענק / סקויה וקינגס קניון . 6
טדי  ארה"ב  נשיא  ע"י  שהוגדר  במקום  וטבע  לנופים  נקדיש  היום  את 
רוזוולט כ"גן עדן עלי אדמות". בחורשת "היער הענק" בפארק הלאומי 
נבקר  בעולם!  הגדולים  העצים  מחמשת  שלושה  סקויה נמצאים 
בחורשת גרנט בה נמצא העץ השני בגודלו בעולם בגובה של כמעט 90 
מטרים ועצים בגילאים מעל 2,000 שנה. זהו ביקור שלא תשכחו לעולם. 

לינה בבייקרספילד.

יום רביעי – קליקו / אאוטלט / לאס וגאס. 7
הבוקר נצא לעיירת הרפאים וכורי הזהב – קליקו – אשר נוסדה בשנת 
כל  את  ארכיטקטונית  המשחזרת  בעיירה  נבקר  מכרות.  כעיר   1881
חמשת המבנים המקוריים שנותרו – בית השריף, בית הכלא המקורי, 
וכמובן הבר אשר בפתחו התנהלו קרבות הרחוב של המערב הפרוע. 

בשעות אחה"צ נגיע ללאס וגאס. לינה בלאס וגאס.

לאדם בחדר זוגי
החל מ-

$4,850
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כולל טיסות ושייט טיול המטייל במערב ארצות הברית בעברית, הכולל את לוס אנג׳לס,
סן פרנציסקו, לאס וגאס, פארקים וקניונים במערב ויציאה להפלגת תענוגות

ובילוי מענג במקסיקו על גבי אחת מאניות הפאר הגדולות בעולם.

המחיר כולל: טיסה תל-אביב-לוס אנג׳לס-תל-אביב | טיול המטייל במערב ארצות הברית | הפלגה באניה | פנסיון מלא 
במהלך השיט בלבד | העברות הנדרשות | דמי כניסה לאתרים המצויינים במסלול | מדריך דובר עברית בטיול המטייל | 

מיסי נמל והיטלי דלק | ליציאות עד 31 למרץ 2018. 

יום חמישי – לאס וגאס / גראנד קניון. 8
יום חופשי אחרון בלאס וגאס אותו נוכל לנצל לקניות אחרונות, לבריכה 
או להסתער על מכונות הכסף המצלצלות בעיר שאינה נרדמת לעולם. 
למעוניינים – היום תוכלו לצאת, בתשלום נוסף, ליום סיור קסום שיקח 
הגדה  אל  דרכיכם  את  תעשו  מכן,  לאחר  הקולורדו.  נהר  אל  אתכם 
המערבית של הגראנד קניון, כאן נוכל לצפות ביצירת הטבע המדהימה 
אשר נוצרה ע"י פילוס דרכו של נהר הקולורדו. משם תמשיכו אל אגם 
"מיד" וסכר הובר המדהים. טיול זה יודרך באנגלית. לינה בלאס וגאס.

יום שישי – המראה ללוס אנג׳לס. 9
העברה לנמל התעופה וטיסה ללוס אנג'לס לקראת ההפלגה למקסיקו.

יום שבת – עלייה על האנייה. 10
הבוקר נצא לנמל שם נעלה על אניית פאר ונצא להפלגה בת 7 לילות 

במערב מקסיקו. 

יום ראשון – הפלגה בלב ים. 11
יום כיף באניה. בריכות, חדרי ספורט ומסאג'ים, אוכל, קזינו ומה לא?

יום שני – עגינה בקאבו סאן לוקאס. 12
מושלם,  אקלים  המפואר,  באחה  האי  של  הדרומי  בקצה  ממוקמת 
ידועה כמקום נופש מושלם למשפחות ובמקביל נופש רומנטי ומרגיע 
לכל נופש. גולף, ספורט מים, שייט, דיג, טרקטורונים, רכיבה על סוסים 

ופעילויות רבות אחרות מחכות לכם ביום ובילוי תוסס בלילות.

יום שלישי – עגינה מזאלטלאן. 13
ובכך מסמנת את תחילת  השקט  משתרעת דרומה לתוך האוקיינוס   
הנוף הטרופיי המקסיקני: ארץ מלאה עצי דקל, קיץ תמידי וקילומטרים 

ארוכים של חופים חוליים יפייפיים.

יום רביעי – עגינה בפורטו ואלריה. 14
עיר מיסטית שמכילה את מסורתה בכיכרותיה, ברחובותיה, בעמה.

עיר המבטאת את צבע תרבותה ויופיה הטבעי בכל פינה. ממוקמת על 
חוף האוקיינוס   השקט של מקסיקו, בלב מפרץ בנדרס, פוארטו ולרטה 
לאחד  נחשבת  וחדשנות.  מסורת  העולמות:  ני  ש מ הטוב  את  מציעה 

מיעדי הנופש הטובים ביותר בעולם!

יום חמישי – הפלגה בלב ים. 15
יום כיף באניה. בריכות, חדרי ספורט ומסאג'ים, אוכל, קזינו ומה לא?

יום שישי – הפלגה בלב ים. 16
יום כיף באניה. בריכות, חדרי ספורט ומסאג'ים, אוכל, קזינו ומה לא?

יום שבת – עגינה בלונג ביץ' והעברה למלון. 17

יום ראשון – טיסה ישירה לישראל. 18

יום שני – נחיתה בתל-אביב. 19
תם עוד טיול מרהיב.
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CRZ30 לוס אנג׳לס, לאס וגאס והוואי
17 ימים / 15 לילות - יציאה בימי חמישי

8 לילות בטיול המטייל. 7 לילות הפלגה להוואי.

יום חמישי בלילה – תל-אביב – לוס אנג'לס
הלילה נתייצב בנמל התעופה ונטוס ל״עיר המלאכים״ – הלא היא

לוס אנג'לס.

יום שישי – ניו יורק / לוס אנג'לס. 1
עצמאי  באופן  נמשיך  הביניים,  ביעד  והדרכונים  המכס  מעבר  לאחר 
בטיסה ללוס אנג'לס. עם ההגעה העברה משדה התעופה למלון שם 
תוכלו לנוח מהטיסה הארוכה. המעוניינים יוכלו לצאת לסיור ערב קצר 
בתוספת תשלום, אל סנטה מוניקה והטיילת המקסימה שעל חוף הים. 

את טיול זה מומלץ לרכוש מראש.

יום שבת – לוס אנג'לס. 2
הבוקר נצא ליום סיור מלא של הכרות עם לוס אנג'לס הידועה בכינויה 
בשטחה  ביותר  הגדולה  העיר  היא  אנג'לס  לוס   – המלאכים"  "עיר 
למסחר,  לעסקים,  בינלאומי  מרכז  ומהווה  הברית  ארצות  במערב 
לתרבות ובידור, לתקשורת מדע וטכנולוגיה, לאפנה וחינוך. את סיורינו 
נתחיל בשתי  נקודות תצפית: האחת על העיר  ונקודת התצפית השנייה  
הכוכבים"  "שדרת  נוצצת  שבה  השכונה   - בהוליווד  נסייר  הוואלי  על 
המפורסמת  וברחבת התאטרון הסיני ומשם דרך שדרות סנסט  לכיוון 
"בוורלי הילס" שכונה בה מתגוררים עשירי לוס אנג'לס, כוכבי טלויזיה 
וקולנוע, זמרים, שדרנים מפורסמים ושאר האנשים שיכולים להרשות 
מההמולה. רחוק  שני  ומצד  העניינים  בלב  להיות  אחד  מצד  לעצמם 

להשלמת התמונה נחלוף ברודיאו דרייב - רחוב הקניות היוקרתי ביותר 
בלוס אנג'לס ואחד מהיקרים ביותר בעולם.

יום ראשון – לוס אנג'לס / סן פרנציסקו. 3
היום נעזוב את לוס אנג'לס בנסיעה צפונה על "דרך המלך" - כביש 101.  
ונבקר בעיירה הדנית סולבנג-המשמרת אורח  נעבור בסנטה ברברה 
חיים אירופי. נמשיך לביקור במוטל "מדונה" המוזר והיפה. נבקר בעיירה 
כרמל, הנמצאת בחצי האי מונטריי ובה כיהן כראש העיר השחקן קלינט 
הכביש  על  ומדהימה  איטית  נסיעה  נערוך  הביקור  סיום  עם  איסטווד, 
היפה ביותר במערב ארה"ב - דרך ה-17 מייל. נשוב אל הכביש המהיר 
ונגיע עם ערב בואכה לעיר שלדעת רבים נחשבת ליפה ביותר בעולם - 

סן פרנציסקו.

יום שני – סן פרנציסקו. 4
בסן  ליבי  את  "השארתי  נכתב  שעליה  לעיר  נקדיש  כולו  היום  את 
פרנציסקו" היום גם נבין מדוע? נפתח את סיורנו בעיר בהפלגה מרציף 
הדייגים של סן פרנציסקו לשיט אל מתחת לגשר שער הזהב וסביב כלא 
נשוב  מאלקטראז".  "הבריחה  המפורסם  הסרט  הוסרט  בו  אלקטראז, 
הדייגים  דוכני  של  הססגונית  מהאוירה  מעט  ונשאף  העיר  אל  בחזרה 
מהעמוסים בעולם, משפע החנויות ומופעי הרחוב ב"פישרמנס-וורף" 
ונבין  הזהב"  "שער  גשר  אל  ניסע  פרנציסקו.  סן  של  הדייגים  רציף   –
מדוע הוא קרוי כך וכיצד בנו את הגשר המופלא הזה. עוד נסייר ברחוב 
לומברד, הוא רחוב הפרחים -התלול והמפותל, נראה את בנין עיריית סן 
פרנציסקו, נחצה את פארק ה"גולדן גייט", ונצפה על העיר מהגבעות 
ונסיים  בעולם  ביותר  המפורסמת  הסינית  בעיר  נבקר  התאומות. 

בתצפית מאי המטמון או מגשר המפרץ. לינה בסן פרנציסקו.

לאדם בחדר זוגי
החל מ-

$6,450
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כולל טיסות ושייט טיול המטייל במערב ארצות הברית בעברית, הכולל את לוס אנג׳לס,
סן פרנציסקו, לאס וגאס, פארקים וקניונים במערב ויציאה להפלגת תענוגות 

באיי הוואי על גבי אחת מאניות הפאר הגדולות בעולם.

המחיר כולל: טיסה תל-אביב-לוס אנג׳לס-תל-אביב | טיול המטייל במערב ארצות הברית | הפלגה באניה | פנסיון מלא 
במהלך השיט בלבד | העברות הנדרשות | דמי כניסה לאתרים המצויינים במסלול | מדריך דובר עברית בטיול המטייל | 

מיסי נמל והיטלי דלק | ליציאות עד 31 למרץ 2018.

יום שלישי – פארק עצי הענק / סקויה וקינגס קניון . 5
טדי  ארה"ב  נשיא  ע"י  שהוגדר  במקום  וטבע  לנופים  נקדיש  היום  את 
רוזוולט כ"גן עדן עלי אדמות". בחורשת "היער הענק" בפארק הלאומי 
נבקר  בעולם!  הגדולים  העצים  מחמשת  שלושה  נמצאים  סקויה 
בחורשת גרנט בה נמצא העץ השני בגודלו בעולם בגובה של כמעט 
שנמצאים  נוספים  עצים  שנה.   2,000 מעל  בגילאים  ועצים  מטרים   90
במקומות מבודדים ובלתי נגישים לקהל הרחב היו יכולים לעמוד בגאון 
לצד מגדל עזריאלי המלבני שגובהו 154 מטר, כאשר עצים אלו עוברים 
את רף 100 המטרים בגובה והם העצים הגדולים בעולם במונחי נפח. 

זהו ביקור שלא תשכחו לעולם. לינה בבייקרספילד.

יום רביעי – קליקו / אאוטלט / לאס וגאס. 6
הבוקר נצא לעיירת הרפאים וכורי הזהב – קליקו – אשר נוסדה בשנת 
כל  את  ארכיטקטונית  המשחזרת  בעיירה  נבקר  מכרות.  כעיר   1881
חמשת המבנים המקוריים שנותרו – בית השריף, בית הכלא המקורי, 
וכמובן הבר אשר בפתחו התנהלו קרבות הרחוב של המערב הפרוע. 
בשעות אחה"צ נגיע אל אאוטלט ענק לקניות במחירים זולים במיוחד 
ובמגוון אדיר של מותגי על. לאחר מכן ניסע להתמקמות בבית המלון 
שלנו בלאס וגאס ובערב תוכלו לצאת לסיור לילה רגלי על הסטריפ – 
הרצועה של בתי המלון המרהיבים של לאס וגאס. תוכלו להיכנס למלון 
ונציה שם תפגשו גונדולות שטות בתוך המלון, תוכלו לבקר במזרקות 
המרהיבות של מלון בלאג'יו או לבקר במלונות ניו יורק ופאריס הבנויים 
בהשראת הערים הללו. את טירוף ההימורים והחזיונות מחוץ למלונות 

לא תשכחו זמן רב.

יום חמישי – לאס וגאס / גראנד קניון. 7
נוכל לנצל לקניות, לבריכה או להסתער  וגאס אותו  יום חופשי בלאס 
על מכונות הכסף המצלצלות בעיר שאינה נרדמת לעולם. למעוניינים 
– היום תוכלו לצאת, בתשלום נוסף, ליום סיור קסום שיקח אתכם אל 
נהר הקולורדו. לאחר מכן, תעשו את דרכיכם אל הגדה המערבית של 
נוכל לצפות ביצירת הטבע המדהימה אשר נוצרה  הגראנד קניון, כאן 
ע"י פילוס דרכו של נהר הקולורדו.  תוכלו לעלות על מרפסת הזכוכית 
המרהיבה והמאתגרת ולצפות מתחת לרגליכם בתהום הפרושה למטה. 
תלמדו  כאן  המדהים   הובר  וסכר  "מיד"  אגם  אל  תמשיכו  מכן  לאחר 
השקיע  האמריקאי  העצומה שהממשל  וההשקעה  בנייתו  תהליכי  על 
בבניית סכר מדהים זה אשר בזכותו העיר לאס וגאס מקבלת את אורות 

החשמל שלה בחינם. טיול זה יודרך באנגלית. לינה בלאס וגאס.

יום שישי – לאס וגאס / טיסה להוואי. 8
היום הוא יום חופשי אחרון בלאס וגאס אותו נוכל לנצל לקניות אחרונות, 
לבריכה או להסתער על מכונות הכסף המצלצלות בעיר שאינה נרדמת 
ונעלה על  וגאס  בהמשך היום נצא לשדה התעוםה של לאס  לעולם. 

טיסה שתיקח אותנו להונולולו הוואי.

יום שבת – הונולולו, אואהו )עלייה לאניה(. 9
היום הוא יום חופשי בו תוכלו לבצע שלל פעילויות לפני העלייה לאנייה. 
בהרי  ולצפות  והגדול  הכחול  השקט  לאוקיינוס  לצאת  לצאת  תוכלו 
הגדולה  לעיר  דרמטית  תפאורה  המהווים  שתפגשו  המרהיבים  קולאו 
ביותר בהוואי. תוכלו לטפס על פסגת הדיאמונד הד או שתוכלו לצאת 
לטיול שקיעה רומנטי על חוף וואיקיקי . המעוניינים יוכלו לצאת ולבקר 
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מלחמת  בזמן  האמריקאית  ההיסטוריה  את  תפגשו  שם  הרבור  בפרל 
וגרם  האמריקאית  האומה  את  שטלטל  האירוע  ועל  השנייה  העולם 
מאניות  אחת  על  תעלו  היום  בהמשך  במלחמה.  ללחימה  לכניסתה 

הפאר היוצאות להפלגת הכל כלול של 7 לילות בין איי הוואי.

יום ראשון – קאהולוי, מאווי. 10
יופיו הטבעי של האי מאווי והכנסת האורחים הכנה של תושביו הפכו 

את האי לאחד האיים הכי אהובים בהוואי. 

יום שני – קאהולוי, מאווי. 11
בואו לגלות את ההיסטוריה המרתקת של העיר לאהאינה. פה תוכלו 
ולהינות מחוף מרהיב, צלילות, דגה מרהיבה  להתרפק על חוף בתולי 

ועוד.

יום שלישי – הילו, הוואי. 12
העיר הילו כולה היא כמו חממה ענקית ובה פרחים טרופיים מרהיבים 
של  היטב  השמורים  ההיסטוריים  בבניינים  בקרו  ושעל.  צעד  כל  על 
הארכיטקטורה  את  לראווה  ומציגים  המאה  בתחילת  נבנו  אשר  העיר 
הייחודית של הוואי.  אם יוותר זמן בידכם תוכלו לנסוע לפארק הלאומי 

של הרי געש בהוואי, שם תמצאו את  הר הגעש הפעיל קילוואה. 

יום רביעי – קונה, הוואי. 13
מגוון פעילויות חוף מהנות. צאו לצלילת שנורקל מרהיבה בקרב בעלי 
חיים ימיים טרופיים. קחו שיעור גלישה, צאו לטיול קיאקים או הפליגו 

למים עמוקים יותר לדיג בלב ים. 

יום חמישי – נאילווילי, קאואי. 14
נמל מקסים זה של קוואי, הנקרא על שמם של עצי הוילוילי אשר צמחו 
פעם לאורך המעגן הציורי, נמל זה הוא השער שלכם לאי שלדעת רבים 

הינו היפה ביותר בהוואי. 

יום שישי – נאילווילי, קאואי. 15
על "אי הגן", הטבע הוא באמת הכוכב, מן ההרים הדרמטיים של קוקי 
אל יערות הגשם המגניבים של האנה. ומסורת שבט הלואאו מוסיפה 

בידור תוסס הייחודי להוואי.

יום שבת – הונולולו, אואהו )ירידה מהאניה(. 16
היום נרד מהאניה ונצא לנמל התעופה משם נעלה על טיסה לישראל.

יום ראשון – נחיתה בתל-אביב. 17
תם עוד טיול מושלם.
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מה כלול בקרוז שלכם

פנקו את עצמכם באנייה
האשראי  כרטיס  באמצעות  תוספות  כמה  על  ולהתענג  עצמכם  את  לפנק  מאוד  קל 
ועל  אלכוהוליים  משקאות  על  לשלם  כדי  באנייה  מקום  בכל  בו  השתמשו   .SeaPass

,Ben & Jerry’s® של  הילדים, בגלידת Fountain Soda משקאות קלים משובחים, ב
כדי לשלם על טיפולי יופי בספא או על מזכרת שתקנו באחת החנויות שבאנייה. 

שלמו מראש את התשרים
יהפוך את החופשה שלכם  שירות Gold Anchor באיכותי שלנו, עטור הפרסים, אכן 

למיוחדת במינה. לנוחותכם תוכלו לשלם מראש את דמי השירות, לפני ההפלגה.

Shore Excursions סיורי חוף
אנו יכולים לארגן לכם מגוון סיורי חוף לבחירה, כדי לעזור לכם להפיק את המרב

מכל יעד. 

מה לא כלול במחיר

מגורים
כל החדרים שלנו כוללים שירותים ומקלחת צמודים ומצוידים בטלוויזיה, טלפון, פינת 

טיפוח ומייבש שיער, בנוסף לדייל אישי לכל חדר.

בידור
הרשו לנו לבדר אתכם עם משהו חדש כל ערב! יש מבחר הופעות חיות, כולל הפקות

מוזיקליות עכשוויות, מופעים נוצצים של החלקה על הקרח, מוזיקה חיה וקומדיה,
או שתוכלו פשוט ליהנות מסרט באחד מאולמות הקולנוע באנייה.

שימו לב: אפשרויות הבידור ומיקומן משתנים מאנייה לאנייה ומסדרה לסדרה.

פעילויות באנייה
באניות שלנו יש הרבה מאוד פעילויות, ורובן בחינם. הפעילויות כוללות:

 	.Allure of the Seas -ו Oasis of the Seas אומגה, באניות
®FlowRider פארק הגלישה שלנו.	 

קיר טיפוס.	 
רחבת החלקה על הקרח.	 
בריכות שחייה ומגרש ספורט בגודל מלא.	 
מיני-גולף ומכשיר סימולטור גולף.	 
מסלול להחלקה על גלגיליות ועוד.	 

מתקנים לילדים ולבני-נוער
מדרדקים ועד בני נוער, לתכנית ולתכנית החדשה ®Adventure Ocean שלנו לבני-

נוער אין מתחרים, והיא כוללת פעילויות נפרדות לשבע קבוצות גיל שונות.
הקבוצות, בחלוקה לגילאים: 6-18 חודשים, 18-36 חודשים, 3-5 שנים, 6-8 שנים,  •

9-11 שנים, 12-14 שנים, ו- 15-17 שנים.  
בכל האניות שלנו ישנם מרכזי פעילות מדהימים המציעים תחרויות בענפי ספורט 	 

שונים, מסיבות נושא ועוד.
אולמות משחקים, טרקלינים, ומועדוני לילה לבני-נוער.	 

 	.Freedom -ו Oasis בכל האניות מסדרת H2O Zone™  פארק מים
Fuel/Optix* מועדון לילה לנוער בלבד.	 
“הסלון” * למופעי כשרונות צעירים ותחרויות קריוקי.	 
מנות בריאות לילדים.	 
 	.My Family Time Dining ארוחות משפחתיות במסגרת
בית קפה Windjammer ובית קפה Solarium מציעים תפריטים נפרדים לילדים. 	 

אזורי הנוער *Fuel/Optix ו”הסלון” זמינים באניות מסדרת
Freedom ,Radiance ,Voyager בלבד.

ספא יומי ומרכז כושר
הספא היומי ומרכזי הכושר שלנו מאובזרים בציוד הכושר המתקדם ביותר בים 

הפתוח. שיעורים רבים של מחול אירובי ויוגה ניתנים בחינם. אז מדוע שלא תפיגו 
מתחים בסאונה, בג’קוזי או בחדר האדים.

ארוחות
יש מגוון רחב של אפשרויות אכילה באנייה:

ארוחות מהודרות בחדר האוכל הראשי.	 
מסעדת ®Johnny Rockets בסגנון דיינר אמריקאי משנות ה -50*.	 
פיצרייה וגלידרייה.	 
ארוחות באווירה נינוחה, במסעדות נושא* ובמסעדות המציעות מזנון חופשי.	 
 	.My Time Dining
 	Windjammer מסעדת המזנון החופשי

שירות חדרים
* ניתן סביב השעון, וכמו כן מי קרח, תה, קפה ולימונדה חופשיים על הסיפון.

   שימו לב: אפשרויות ומקומות האכילה עשויים להשתנות בהתאם לאנייה ולסדרה.
* חלים דמי שירות עבור Johnny Rockets ומסעדות נושא.

* שירות החדרים, למעט ארוחת בוקר קונטיננטלית כרוך בתוספת תשלום.
לאורחים בסוויטות מדרגת Grand Suite - שירות חדרים בחינם.

Gold Anchor Service
תשומת הלב האישית שהצוות המקצועי והידידותי שלנו נותן לכל אורח ואורחת.
החל מדייל החדר שיביא לכם כריות נוספות לבקשתכם, או המלצר שיודע מהו 

המשקה האהוב עליכם Gold Anchor Service, הוא המחויבות שלנו למתן שירות אישי 
ברמה עולמית.

מידע כללי ותנאי הטיולים
חובה על הלקוח לקרוא ולאשר כי קרא חוקים אלו

האניות ומסלולי האניות עשויות להשתנות בתאריכים שונים.
כמו כן המתקנים והאטרקציות עשויים להשתנות מאניה לאניה.
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תנאי השתתפות והגבלת אחריות לטיולי המטייל המקומיים והמאורגנים
בטיול  והשתתפות  באמריקה  תיירות  שרותי  מציעים  המטייל  אתר  או  חוברת  כללי: 
מהווה את הסכמתו המפורשת של המשתתף לתנאים אלו וכי כל ברור או טענה מול 
ומול  ניו־יורק,  במדינת  המשפט  בתי  של  השיפוט  בשטח  תתברר  אמריקה  דיסקבר 

נציגתה בישראל יתברר בבית המשפט בתל-אביב.
דמי רישום: המארגנים ״המטייל״ יאשרו הרשמת נוסע עם קבלת מקדמה מינימלית 
דמי   - מאורגנים  בטיולים  לאדם   $47 של  וסך  המטייל  בטיולי  לאדם   $27 של  בסך 
רישום - אשר לא יוחזרו בכל מקרה. בנוסף תשולמנה מקדמות כנדרש בין טיול לטיול. 
התשלום הסופי ישולם עד שבוע לפני מועד יציאת הטיול - המארגנים רשאים לבטל 

הרשמת נוסע במידה ולא מולאו תנאים אלו במלואם.
ביטולים: על הזמנות של טיול ״המטייל״ בלבד חלים דמי ביטול כמפורט להלן: שבוע 
לפני יציאת הטיול חלים דמי ביטול של 50% מערך הטיול ושלושה ימים לפני הטיול או 
אי הופעת הנוסע, איחור, מחלה, שכחת דרכון, מזג אויר וכו׳ מבטלים את זכות הנוסע 
לתמורה כספית כלשהי. על הזמנות טיולים עם טיסה חלים דמי ביטול כמפורט להלן: 
מרגע ביצוע הזמנה ועד 90 יום מרגע ביצוע הזמנה - דמי ביטול $47 דמי ביטול לנוסע.

מ 31 יום מרגע ביצוע ההזמנה ועד 90 יום לפני יציאה - דמי ביטול בסך 30% מעלות 
העסקה הכוללת. מ 90 יום ועד 30 יום לפני יציאה - דמי ביטול בסך 70% מערך העסקה 

הכולל.
מ 30 יום לפני יציאה ועד יום היציאה/אי הגעה - דמי ביטול בסך 100% דמי ביטול מעלות 
העסקה הכוללת. אי הגעה או אי   הופעת   הנוסע,  איחור, מחלה,  שכחת דרכון ,  מזג   אויר  
 וכו׳   מבטלים   את   זכות   הנוסע   לתמורה   כספית   כלשהי .  בעסקת   מכר   מרחוק ,  כהגדרתה  
 בחוק   הגנת הצרכן   ״רשאי   הצרכן   לבטל   את   העסקה   בתוך 14  ימים   מיום   ביצוע   העסקה  

 ובלבד   שהביטול יעשה   לפחות   שני   ימים, שאינם   ימי   מנוחה   קודם   השירות   ובכתב ; 
בביטול ההזמנה יחולו דמי ביטול בשיעור של 5% מערך העסקה או של ₪100 לאדם 
לפי הנמוך מביניהם; זכות הביטול אינה קיימת אם הזמנת השירות בוצעה בתוך שבעת 
הימים שאינם ימי מנוחה, שלפני מועד מימוש השירות״. כל השינויים והביטולים ייעשו 
המארגנים  בלבד.  ובכתב  נרשם  הוא  שדרכו  הנסיעות  סוכן  באמצעות  הנוסע  ע״י 
שומרים לעצמם את הזכות לבטל כל טיול מכל סיבה שאינה תלויה בהם או אם מספר 
לנוסע  יציעו  המארגנים  דעתם.  שיקול  עפ״י  הטיול  ביצוע  את  מצדיק  אינו  הנוסעים 
השתתפות בטיול אחר או החזרת כל הכספים ששולמו ובכך יצאו חובתם כלפי הנוסע.
החזרים והשתתפות בטיול: המארגנים רשאים להפסיק השתתפות נוסע בטיול אם יש 
בהשתתפות זו משום פגיעה או הפרעה למהלכו התקין של הטיול על-פי שיקול דעתם 
אישורים  למסור  מוסמכים  אינם  המארגנים  נציגי  או  סוכנים  הטיול.  מדריכי  הבלעדי 
בכתב או בעל-פה ולהבטיח החזרת כספים כלשהי. עם יציאת המשתתף לטיול לא 
יוחזרו כספים עבור כל קטע או אתר של טיול שלא נוצל, כולל בתי מלון שלא נוצלו 
לפני, אחרי ובמהלך הטיול; כל בקשה להחזר עקב אי הגעה לטיול, הפסקתו באמצע 
או תלונה מכל סוג שהיא צריכה להגיע למשרדי ה״מטייל״ בארצות הברית, בכתב, עד 

30 יום מיום סיום הטיול.
אחריות: המארגנים, ״המטייל״ וכל סוכן מורשה אחר, פועלים כסוכנים למען הנוסע. 
״המטייל״ אינה מחויבת או אחראית לכל פציעה שהיא נזק, אובדן, תאונה, עיכוב, סטייה 
או ביטול כתוצאה מפעולה או השתמטות של כל חברה שהיא, או בן אנוש הקשורים 
אחר  שרות  כל  או  תיור  אכסון  כגון  לפועל,  הטיול  סידורי  הוצאת  או  הנוסע  בהעברת 

שהוא חלק מהטיול או מסיבת פגם כלשהו ברכב כלשהו. 

את  המכסה  מתאים  בביטוח  חשבונו,  על  עצמו  לבטח  לנוסע  מציעים  המארגנים 
הנזקים והאירועים המתוארים לעיל.

מחיר הטיול אינו כולל ביטוח נסיעות לחו"ל הכולל בין היתר כיסויים רפואיים. באחריות 
הלקוח בלבד לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל הכולל כיסויים רפואיים מתאימים וזאת טרם 
יציאתו את הארץ. הנוסע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד חברת המטייל 
ו/או אמסלם תיירות ונופש בע"מ והחברות הקשורות, בכל הקשור לאי קיומו או קיומו 
של ביטוח נסיעות לחו"ל, עם דגש על כיסויים רפואיים מתאימים. ״המטייל״ שומרת 
זו, או לערוך כל שינוי שהוא,  על הזכות להסיר כל טיול שהוא שהוכרז עליו בתוכנית 
במקרה  העברה,  או  נוחיות  המרת  כולל  מראש,  הודעה  בלי  כזה  טיול  של  במסלוליו 
או  וביטחונם,  זה כדאי או רצוי לנוחות הנוסעים, בריאותם  הצורך, או במקרה שיהיה 
מכל סיבה שהיא, לשנות את הסדרי המסלול. שינויים כאלה יוכלו להיערך ללא קנס 
למארגנים, כל הוצאות נוספות שינויים במחירי מרכיבי הטיולים, יחולו על הנוסע. כל 
- הוא על אחריות בעליו בלבד. ״המטייל״ אינה אחראית אם הטיול לא  מטען שהוא 
יבקר באתר טיול כל שהוא, כתוצאה של מזג אויר סוער, איתני הטבע, או בגין טיסות 
שאיחרו או שהוזמנו בשעות שייגרמו הפסד מלא או חלקי של האתרים, הסיור כולו, 
או כתוצאה ממחלות, תאונות, נזק למטען, אלימות, גניבה, אבידות מטען או מסמכים, 
אחריות  על  והוא  הנוסעים  מטען  לנזקי  אחראית  ״המטייל״  אין  וכו׳.  רפואיות  הוצאות 
בעליו בלבד. הזכות נשמרת לצאת, לקבל, לעכב או להחזיר כל אדם המשתתף בכל 
טיול שהוא בכל זמן שהוא. ״המטייל״ מודיעה בזאת במפורש כי היא פועלת כמתווכת 
בין נוסעי הטיולים ונותני השירותים השונים, לפיכך המטייל אינה רואה עצמה אחראית 
לתקלות ונזקים שעלולים להיווצר עקב אי ביצוע או ביצוע חלקי של נותני השירותים 
השונים ומי שפועל מטעמם. הנוסע מקבל עותק תוכנייה זו, שהסכם זה הינו חלק בלתי 
נפרד ממנה. על הנוסע להביע הסכמתו וכן עובדת היות תנאים והוראות אלו מקובלים 

עליו בכל חוזה זה;
טיולים מודולריים: חלק מהטיולים בנויים כטיולי לגו ומורכבים ממספר קבוצות נוסעים 
הנוסעים,  למספר  קשר  ללא  הטיולים  של  יציאה  ולאפשר  להשתדל  מנת  על  זאת 
בטיולים אלו לא יצטרף המדריך ללינת הלילה ו/או לטיסה אך נציג המארגנים ימתין 

במלון הבית של המארגנים ויטפל בהגעת הנוסעים והרשמתם.
או  מקדמה,  תשלום  או  כלשהו,  לטיול  הנוסע  של  הרשמתו  עצם  דעות:  חילוקי 
השתתפות בטיול וגם/או בחלק ממנו מהווה את הסכמת הנוסע לכל התנאים והמידע 

בחוברת או אתר המטייל. מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של נוסע 
במשרד נסיעות כלשהו ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי משפט 
שבאזור שיפוטם מצוי משרד נסיעות. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד המארגנים בין 
אם תוגש התביעה נגד המארגנים לבדם וגם/או יחד עם משרד הנסיעות וגם/או סוכן 
הנסיעות שאצלם נרשם הנוסע, תהא סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט בעיר ניו 

יורק בלבד.
נזקים: אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק 
למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע במהלך הטיול, לרבות נזקים 
מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, 
אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר. המארגנים מציעים לנוסעים לבטח עצמם, על 
חשבונם בביטוח אישי מקיף ונרחב הכולל ומכסה את האירועים והנזקים המתוארים 
לעיל  המפורט  מהסוג  לנזקים  אחראים  המארגנים  כי  טענה,  כל  תשמע  לא  לעיל. 
שיגרמו לנוסעים במהלך הטיול. המארגנים מודיעים בזאת מפורשות כי הם פועלים 
המבצעים  השירותים  נותני  כלל  לבין  הנוסעים  בין  בלבד  כמתווכים  טיולים  בארגון 
את תוכנית הטיול ובכלל זאת חברות התעופה, תחבורה, ספנות, בתי מלון, מסעדות 
וכיו״ב. לכן אין המארגנים אחראים, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל צורה שהיא לתקלות, 
לקוי  ביצוע  וגם/או  ביצוע  אי  מחמת  לנוסעים  להיגרם  עלולים  אשר  ונזקים  שיבושים 
וכל נזק אחר אשר  וגם/או חלקי של הטיולים המפורסמים בחוברת או אתר המטייל 
יגרם על ידי נותני השירותים הנ״ל לנוסעים וגם/או כל מי שיבוא בשמם וגם/או הפועל 
במקומם או מטעמם. הנוסעים זכאים לתבוע במישרין את כלל נותני השירותים וגם/
או חלק מהם בשל נזקים שיגרמו להם מחמת מעשים וגם/או מחדלים של אותם נותני 
השירותים. אין כאמור בתנאים ובמידע הכללי לעיל, כדי לגרוע וגם/או לפגוע בזכותם 

של הנוסעים לתבוע במישרין את כלל נותני השירותים וגם/או חלק מהם.

תנאי השתתפות והגבלת אחריות לטיולים מאורגנים ולחבילות המטייל העצמאי:
יציאת הטיול  וחבילות למטייל העצמאי שבוע לפני  דמי ביטול בגין טיולים מאורגנים 
חלים דמי ביטול של 50% מערך הטיול ושלושה ימים לפני הטיול או אי הופעת הנוסע, 
וכו׳ מבטלים את זכות הנוסע לתמורה כספית  איחור, מחלה, שכחת דרכון, מזג אויר 
ביצוע  מרגע  להלן:  כמפורט  ביטול  דמי  חלים  טיסה  עם  טיולים  הזמנות  על  כלשהי. 

הזמנה ועד 30 יום מרגע ביצוע הזמנה - דמי ביטול $47 דמי ביטול לנוסע.
מ31 יום מרגע ביצוע ההזמנה ועד 90 יום לפני יציאה - דמי ביטול בסך 30% מעלות 
העסקה הכוללת. מ 90 יום ועד 30 יום לפני יציאה - דמי ביטול בסך 70% מערך העסקה 

הכולל.
מ 30 יום לפני יציאה ועד יום היציאה/אי הגעה - דמי ביטול בסך 100% דמי ביטול מעלות 
העסקה הכוללת. אי הגעה או אי   הופעת   הנוסע,  איחור, מחלה,  שכחת דרכון ,  מזג   אויר  
 וכו׳   מבטלים   את   זכות   הנוסע   לתמורה   כספית   כלשהי .  בעסקת   מכר   מרחוק ,  כהגדרתה  
 בחוק   הגנת הצרכן   ״רשאי   הצרכן   לבטל   את   העסקה   בתוך 14  ימים   מיום   ביצוע   העסקה  

 ובלבד   שהביטול יעשה   לפחות   שני   ימים, שאינם   ימי   מנוחה   קודם   השירות   ובכתב ; 
דמי ביטול בגין טיסות: דמי הביטול בגין טיסות הם בנוסף לדמי הביטול בגין שירותי 
יום לאחר   30 כ  ייעשה  כרטוס טיסות פנימיות בארה״ב  ואינם חופפים להם.  הקרקע 
ביצוע ההזמנה. מרגע כרטוס טיסות הפנים חלים דמי ביטול מלאים בהתאם לחוקי 
חברות התעופה האמריקאיות. כמו כן, בטיסות הפנים בארה״ב יהיה על הנוסע לשלם 
בעבור כבודה במעמד ביצוע צ׳ק אין בנמל התעופה )בהתאם לחוקים ולתמחור חברת 
על  חל  איננו  זה  שסעיף  לכך  לבכם  תשומת  בזאת  מוסבת  לה(.  ובכפוף  התעופה 
שירותים אשר לגביהם צוינו דמי ביטול ספציפיים, או באישור ההזמנה. למארגנים זכות 

הקיזוז של הסכומים הנ״ל מסכומים ששולמו לה על ידי סוכן הנסיעות.
שערי מטבע זר: המחירים הנקובים במטבע זר יחושבו לפי שער העברות גבוה )שער 
המחאות גבוה(, כפי שפורסם ביום הגעת התשלום למשרדינו. זיכויים והחזרים: סוכני 
להבטיח  או  להחזיר  מוסמכים  אינם  אדם  כל  או  הקבוצה  מלווי  נציגיהם,  המארגנים, 
אשר  נוסע  הכללי.  ובמידע  בתנאים  פרט  כל  לשנות  וגם/או  כלשהם  כספים  החזרת 
יפסיק את השתתפותו בטיול במהלכו לא יהיה זכאי לקבל החזר כלשהו של כספים 
ששולמו על ידו. לאחר יציאה הקבוצה מהארץ לא יוחזרו כספים עבור חלקי טיסות ו/או 
כל חלק של טיול או אירוע בו לא השתתף הנוסע לרבות סיור, קטע מסיור, או מסלול 
סיבה  מכל  (וזאת  וכיו״ב  לאתרים  כניסה  מלון,  בתי  נוצלו,  שלא  ארוחות  נסע,  לא  בו 
ניתנים  ואירועים המתוארים מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם  שהיא. טיולים 
״המארגנים״(  )להלן  מטעמם  וגם/או  בכוחם  הבאים  וגם/או  המארגנים  ידי  על  לשינוי 
לרווחת  בהתאם  המארגנים  של  והבלעדי  המקצועי  הדעת  לשיקול  בהתאם  זאת  כל 
הנוסע ובהתאם לנסיבות, שינויים, כאמור, כוללים שינויים ב: תאריכים, אופן הביצוע, 
ביצוע חלקי, או ביצוע פרטי תכנית, ארגון אירועים חלופיים וגם/או כאלה אשר אינם 
ותוכנית  מידע  מהווה  והאירועים  הטיולים  תוכניות  פירוט  וכיו״ב.  בתוכנית  כוללים 
המועדים  האפשרויות,  הבילוי,  סוגי  הביקור,  אתרי  הטיולים,  למסלולי  בקשר  מסגרת 
המתוכננים לביצועם, כשכל אלה כפופים לשינויים אפשריים כאמור. יצוין מפורשות, כי 
אין משרדי הנסיעות וגם/או סוכני הנסיעות רשאים לשנות את התנאים והמידע הכללי 
אין המארגנים אחראים למידע שלא נמסר על ידם בכתב או הסותר האמור בהודעה זו.

מחירון: המחירון הינו חלק בלתי נפרד והתנאים וההסתייגויות המופיעים בו חלים על 
הנוסעים. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לשנות את מחירו של שירות תיירות 
המפורסם במחירון - מנין ימי הטיול: במניין ימי הטיול המפורסמים נכללים יום היציאה 
ויום החזרה. המארגנים מודיעים כי הם קשורים במועדי טיסות של חברות התעופה. 
טיסות  ו/או  הערב  או  אחה״צ  בשעות  היוצאת  טיסה  בגין  אחראים  אינם  המארגנים 
ועד  מהארץ  הקבוצה  יציאת  מעת  נמנים  הטיול  ימי  הבוקר.  בשעות  ארצה  החוזרות 

לשובה.
המפורסמים  לתנאים  כפוף  וביצוען  תעופה  חברות  ע״י  מבוצעות  הטיסות  טיסות: 
הבלעדית  באחריותם  הינם  הטיסה  ומסלול  הטיסות  זמני  לוח  התעופה.  חברות  ע״י 
על  מבוצעות  הטיסות  במטוס.  הישיבה  מקומות  סידור  גם  כמו  התעופה  חברות  של 

מידע כללי ותנאי הטיולים
חובה על הלקוח לקרוא ולאשר כי קרא חוקים אלו
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אחריותו  לרבות  ובאחריותו.  לתנאיו  ובהתאם  התעופה,  חברת  האווירי,  המוביל  ידי 
דין,  כל  פי  על  לכבודה  נזק  או  ואובדן/עיכוב  ביטולים  הקדמות,  שינויים,  לעיכובים, 
לרבות אמנת ורשה. תשומת הלב מופנית לתנאי החוזה שעל כרטיס הטיסה. אובדן 
או נזק למטען ותכולתו בטיסה או בהליכים השונים בנמלי התעופה, אינם בכל מקרה, 
באחריות המארגנים. ייתכנו מקרים בהם תצא הקבוצה מהארץ בשעות אחה״צ ו/או 
תטוס ארצה בשעות הבוקר. יתכנו מקרים בהם הטיסות לא תהיינה ישירות וכוללות 
נחיתת ביניים. בטיולים מסוימים בהם שעת הטיסה ארצה מאוחרת, יש לזכור שמועד 
ומראש  נוסף  בתשלום  ניתן  היום.  בצהריי   12:00 השעה  עד  הוא  במלון  חדרים  פינוי 
להזמין את החדר ליום נוסף וכך יוכל המעוניין בכך ״להחזיק״ בחדרו עד שעת היציאה. 

חלה חובת התייצבות לבידוק לטיסה בנמל התעופה 3 שעות לפני מועד הטיסה.
כלולות  ואשר  השונים,  במקומות  יינתנו  ארוחות  אילו  פורטו  הטיולים  בכל  כלכלה: 

במחיר הטיול.
מלווה הקבוצה: מלווה הקבוצה הינו איש קשר בין המארגנים לנוסעים, וישמש כמנהל 
בין  המלווה  יטפל  תפקידו  במסגרת  הטיול.  ימי  כל  במשך  לקבוצה  אדמיניסטרטיבי 
האוטובוס,  הטיול,  של  התקין  בניהולו  הקשורים  השונים  הסידורים  בארגון  היתר 

מדריכים מקומיים, בתי מלון, מעבורות וכיו״ב.
כניסות  רבת  חוקית  שהייה  ואשרת  תוקף  בר  ישראלי  דרכון  דרוש  ודרכונים:  אשרות 
אלקטרוני  כניסה  באישור  צורך  יש   2016 משנת  קנדה.  עם  גבול  במעבר  בארה״ב 
אין המארגנים אחראים  לקנדה שניתן למלא באתר האינטרנט של ממשלת קנדה. 
לנזקי הנוסע שיגרמו עקב אי טיפול באשרות מתאימות, טרם יציאתו מהארץ או בחו״ל 
או יציאתו עם דרכון מוגבל, או אי התרת כניסתו לארץ זו או אחרת מכל סיבה שהיא. 
באחריות סוכן הנסיעות לוודא כי אכן ברשות הנוסע דרכון בתוקף ו/או ויזה לחו״ל ו/או 
כל מסמך דרוש אחר )כמו מקרה של אישה בהריון( - הוצאתם לרבות תשלום האגרות 
ותוקפם באחריות הנוסע בלבד, כל הוצאה ו/או הנזק הנגרמים בגין דרכון שלא בתוקף 
על  תחול  כלשהיא,  למדינה  הנוסע  כניסת  המונעות  תקינות,  לא  כניסה  אשרות  ו/או 

הנוסע בלבד. תוקף הדרכון של הנוסע חייב להיות לשישה חודשים מיום היציאה.
טיולי חברות מקומיות: ביצוע הזמנות טיולים של חברות אלה, שינוין ו/או ביטולן, הינו 

בכפוף לתנאים של חברות אלו ובאחריותן.
מדריך  באמצעות  תבוצע  המקומיים  הסיורים  הדרכת  המקומיים:  הסיורים  הדרכת 
מקומי דובר עברית או אנגלית. ניתן לבקש הדרכה בשפות נוספות באופן מיוחד ואין 
בשפה  הדרכה  אישור  אי  אנגלית.  שאינה  בשפה  הדרכה  לספק  מתחייבת  המטייל 
בשפה  הדרכה  אישור  על  הלקוח.  נסיעת  לביטול  עילה  תהווה  לא  אנגלית  שאינה 
הסיורים  מסוימים  ביעדים  הטיול.  מחיר  על  תשלום  תוספת  תיתכן  אנגלית  שאינה 
מודרכים על ידי הנהג שהוא גם המדריך בהתאם לנהוג בכל יעד ועל פי שיקול דעתם 

הבלעדי של המארגנים.
טיפים )תשר(: מחיר הטיולים אינו כולל תשר לנותני שירותים בחו״ל. מומלץ לחשב- $3 
אמריקאי לנוסע ליום למדריך וסכום זהה לנהג. התשר ישולם ישירות למדריך הטיול 

ולנהג.
אוויר  מזג  של  שונות  תופעות  על  אחראים  המארגנים  אין  אוויר:  ומזג  טבע  תופעות 
שאינן  חשמל  הפסקת  כלשהן(  אחרות  נסיבות  )ו/או  וכד׳  עננים  ערפל,  שיטפונות, 
בשליטת המארגנים העלולות לגרום שינוי או ביטול כלשהו של ביקור באתר ו/או שינוי 

במסלול המתוכנן אשר ייעשו על פי שיקול דעתם הבלעדי של המארגנים.
דמי ביטול: נוסע אשר ירצה לבטל את הזמנתו, יעשה זאת בהודעה בכתב למארגנים 
בקבלת  מותנה  הביטול  תוקף  הנוסע.  נרשם  שבה  הנסיעות  סוכנות  באמצעות 
קבלת  מועד  יהא  הביטול  ומועד  המארגנים  של  ההזמנות  ממחלקת  ביטול  מספר 
ורישום לפי המועדים  יחולו דמי טיפול  יבטל הזמנתו  מספר הביטול. במקרה שנוסע 
המתייחסים למועד ביטול ההזמנה והשיעורים מן התמורה שבצידם כדלקמן ואלו לא 

יוחזרו לנוסע.
פניות: במקרים בהם מתעוררת בעיה או אי שביעות כלשהי מן השירות המוזמן, נבקשך 
לפנות אל ספק השירותים ו/או ישירות למארגנים או דרך סוכן הנסיעות, זאת על מנת 
לאפשר לנו לסייע בזמן אמת ובמהלך שהות בחו״ל. נוסעים אשר יבחרו לפעול בכוחות 
יישאו  ליידע את המארגנים או את הגורמים בחו״ל, הפועלים מטעמנו,  עצמם, מבלי 
בהפרשי עלויות, במידה שיהיו, בין השירות אשר הוזמן ואושר על ידנו לזה בו בחרו. כמו 
כן, לא תשפה המארגנים נוסעים אשר יבחרו ליידע את חברתנו רק בדיעבד, בגין בעיה 
ו/או אי שביעות רצון שהתעוררו במהלך שהותם בחו״ל. אנא העבר אלינו פניות, כפי 

שהועלו בכתב בלבד.

תנאי השתתפות והגבלת אחריות לטיולים מאורגנים
תנאים ומידע כללי: הטיולים המוצעים לציבור בתנאים המפורטים להלן, ועצם הרשמת 
הנוסע לטיול וגם/או השתתפותו בטיול מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים אלה. 
הנוסע מצהיר כי ידוע לו שהתנאים והמידע הכללי מהווים את חוזה ההתקשרות בינו 
לבין ״המטייל״ וגם/או כל מי שיבוא מכוחם להלן: )המארגנים(, והוא יהיה מנוע מלטעון 
כי אין התנאים והמידע הכללי המפורטים מחייבים אותו בכל הקשור לטיולים או לטיול 
שישתתף בהם.אין המארגנים אחראים לכל מידע שלא יימסר על ידם בכתב ואין הם 
קשורים בכל מידע וגם/או הבטחות שניתנו בעל פה על ידם וגם/או על ידי שלוחיהם 
וגם/או מטעמם, שלא נתקבל לו אישור בכתב על ידם. בכל מקרה של חילוקי דעות 
יחייבו הוראות אילו. לא תשמע כל טענה של נוסע, כי לא קרא את התנאים והמידע 
הרשמתו  קודם  הכללי  ולמידע  לתנאים  ליבו  שימת  הופנתה  לא  כי  וגם/או  הכללי 

לטיולים וגם/או לטיול בו השתתף.
גילאי המשתתפים: הטיולים המפורסמים בחוברת פתוחים להרשמה לכל הקהל. לא 
תתקבל תלונה ו/או הערה בנושא גילאי המטיילים ו/או כישוריהם ו/או מצב בריאותם. 
אין באפשרות המארגנים לוודא באופן מוחלט התאמת הגיל ולא תתקבלנה טענות על 

חריגה מהגבלת גיל.
תחבורה: בטיולים המפורטים יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס עם נהג לביצוע תוכנית 
הסיורים והטיולים השונים, כפי שפורטו במסלול כל סיור וטיול. אין זו מחובתו של נהג 
האוטובוס להסיע את הקבוצה בימים או בערבים החופשיים למקומות בילוי ואתרים 
בגדר  שהם  ואירועים  בחירה,  סיורי  או  טיולי  לבצע  הטיול,  בתכנית  כלולים  שאינם 
אפשרות. במקומות בהם צוין כי האוטובוס ממוזג אויר, הכוונה היא לאוטובוס שיסיע 
מושלמת  בצורה  יפעל  שהמיזוג  מתחייבים  המארגנים  אין  לעיר.  מעיר  הקבוצות  את 

בתנאי חום קשים ואין הם אחראים לתקלות העלולות להיגרם במערכת מיזוג האוויר.
בתי מלון: המארגנים מציעים מגוון רחב של בתי מלון, חלקם במרכזי הערים וחלקם 
2 מיטות  מחוץ לערים. החדרים הם זוגיים עם שירותים צמודים ובהם מיטה זוגית או 
נפרדות על פי הקיים בבית מלון. בתי המלון בד״כ מספקים חדר בעל שתי מיטות זוגיות 
בלבד ומשפחה בת 3-4 נפשות המבקשת חדר אחד תתאכסן בחדר כמוסבר לעיל, ובו 
שתי מיטות זוגיות. נוסע המעוניין בחדר יחיד חייב להזמין זאת בעת ההרשמה. נוסע 
יחיד שישוכן עם נוסע זר לא יוכל להתלונן על חוסר התאמה לשותפו לחדר. המארגנים 
קבלת  מראש.  זאת  להבטיח  ניתן  לא  אולם  קרובים,  יהיו  שהחדרים  לדאוג  ישתדלו 
החדרים היא משעה 15:00 ופינויים עד השעה 12:00 בבוקר. יתכנו מקרים בהם תאלץ 
הקבוצה להמתין לכניסה לחדרים או לפנותם בהתאם לשעות הנ״ל. במקרים כאלה 
ישתדלו המארגנים למצוא סידור על פי הנסיבות. אין המארגנים אחראים בכל מקרה 
בו ימתינו הנוסעים קודם קבלת החדרים וגם/או לאחר פינוי החדרים וטרם העברתם 
לנמל התעופה. רשימה מפורטת של בתי המלון תימסר לנוסעים לפני היציאה. אולם 
קיימת אפשרות שבמהלך הטיול יחולו שינויים בשמות בתי מלון. בבתי מלון מסוימים אין 
זהות מושלמת של סוג חדרים מבחינתם רמתם ו/או גודלם. המארגנים אינם אחראים 
לסוג החדר שיסופק ע״י המלון לנוסע וכן למיקום החדר בקומה או אגף מסוימים ולמתן 
חדרים באותה קומה או בקומות סמוכות. בבתי המלון ממוזגי האוויר תיתכן הפסקת 
להליכי  אחראים  אינם  המארגנים  במלון.  הנהוג  פי  על  הלילה  בשעות  המזגן  פעולת 

שיפוצים ו/או בנייה בבית מלון או בסמוך לו.

המחירים כוללים - טיולים מאורגנים והמטייל העצמאי
לנוסע   $27 וטיפול בסך  רישום  טיולי המטייל כלולים דמי  וטיפול: במחיר  רישום  דמי 
ובמחיר הטיול המאורגן כלולים $47 לנוסע. דמי רישום אילו מאפשרים לנוסע לבטל 
את השתתפותו בטיול מכל סיבה שהיא עד 7 ימי עבודה לפני היציאה ללא דמי ביטול 
כלשהם בגין שירותי הקרקע בלבד. דמי הרישום אינם פוטרים את הנוסע מדמי ביטול 
יוחזרו  ולא  יחויבו אוטומטית  רישום אלו  ויש. דמי  בגין מרכיב הטיסות במידה  מלאים 
בכל מקרה של ביטול. טיסות: מחירי הטיסות מבוססים על כרטיסי טיסה קבוצתיים 
המחייבים טיסה עם הקבוצה הלוך ושוב. בארצות הברית טיסות פנימיות קבוצתיות. 
טיסות פנימיות: בחלק מהיעדים מוזמנות טיסות פנימיות ע״י המארגנים. חלקן ישירות 
וחלקן דרך יעד ביניים על פי יעד הטיסה וחברת התעופה ומועדיהן כפופים לשינויים ע״י 
המארגנים ו/או חברת התעופה. דמי ביטול על טיסות אלו הם מלאים 90 יום לפני מועד 
היציאה. טיסות סדירות: שינויים רבים חלים במדיניות חברות התעופה הסדירות. נא 
לבדוק עם סוכן הנסיעות את דמי הביטול הרלוונטיים לטיול בו בחרת - בתי מלון: הלינה 
בבתי מלון בדרגת תיירות טובה ו/או ראשונה בכל המסלולים. בכל החדרים שירותים 
צמודים מקלחת או אמבטיה. החדרים בבתי המלון ניתנים בשיטת מגורים על פי הקיים 
וביצוע  הנוסעים  העברות  תחבורה:  לנוסע.  חדר  של  מסוים  סוג  מבטיחים  אנו  ואין 
תכנית הטיול המובטחת כמפורט בכל מסלול. האוטובוסים הינם אוטובוסי תיור נוחים, 
מרווחים וממוזגים. סיורי הערב המובטחים יתבצעו באוטובוס ללא תוספת תשלום. יש 
נהיגה  שעות  מגבלות  הנהגים  על  מוטלות  הנוסעים  לבטיחות  מתוך דאגה  כי  לדעת 
ומנוחה. טיולינו מתוכננים כך שיתאימו למגבלות בטיחות לטובת הנוסעים. ארוחות: 
במהלך הטיול כלולות ארוחות בוקר. סוגי הארוחות ומספרן יופיע בבירור בכל מסלול. 
דמי כניסה: דמי כניסה המפורטים במסלולי הטיולים כלולים במחיר הטיול, אלא אם 
צוין כי הם בתשלום או כאפשרות ביקור. מטען: המטען המותר לנוסע מותנה בתנאים 
ומגבלות של חברות התעופה הפעילות באותו כרטיס. על הנוסע האחריות המלאה 
לוודא את המשקל המותר לו טרם יציאתו מהארץ. יש לזכור כי בחלק מטיסות הפנים 
יהיה על הנוסע לשלם בעבור כבודה במעמד ביצוע צ׳ק אין בנמל התעופה )בהתאם 
לחוקים ולתמחור חברת התעופה ובכפוף לה(. מיסים ותוספות דלק: המיסים ותוספות 
קיים  וגאס  בלאס  מלון  בבתי   .1.3.2015 לתאריך  הידועים  אלו  הם  הכלולים  הדלק 

תשלום מס מקומי - Resort Fees שעל הלקוח לשלם ישירות לבית המלון.

המחירים אינם כוללים - טיולים מאורגנים והמטייל העצמאי
הוצאות אישיות: הנפקת דרכון או הארכתו: על הנוסע להיות מצויד בדרכון בר תוקף 
לשישה חודשים לפחות מיום יציאת הטיול , ובו עמודים ריקים לחותמת מעברי הגבול. 
הנפקת אשרת כניסה: הסדרות אשרות הכניסה באחריות הנוסע ו/או סוכן הנסיעות. 
ביטוח מכל סוג שהוא: אנו ממליצים לנוסעים לרכוש ביטוח מטען וביטוח רפואי לפני 
לצרכיהם,  והתאמתה  הנרכשת  הפוליסה  מגבלות  את  היטב  ולהכיר  מהארץ  צאתם 
גילם ומצבם הבריאותי. המארגנים לא יהיו אחראים לכל נזק או אובדן של מטען הנוסע 
במהלך הטיול או להחזרים כלשהם בגין הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה או סיבה 
אחרת. תוספות דלק כפי שייקבעו ע״י חברות התעופה: תוספות אילו כפופות לשינויים 
עד למועד הכרטוס והנוסע יישא התוספות במידה ותהיינה. הוצאות אישיות מכל סוג 
מלון,  בבתי  אקסטרות  עודף,  מטען  נסיעות,  טלפונים,  כביסה,  כמו  הוצאות  שהוא: 
ישירות ע״י הנוסע. שינויים במסלול טיסות:  וכו׳ תשולמנה  מיני בר, סרטים בתשלום 
נוסע שיבקש לשנות את מועד ו/או יעד טיסותיו ולא ייצא ו/או יחזור עם הקבוצה יחויב 
בתוספת דמי טיפול בשינוי טיסותיו בסך $60 וכן בהפרש בין עלות כרטיס הטיסה שלו 
לכרטיס הקבוצתי. נוסע שאינו יוצא ו/או חוזר עם הקבוצה אינו זכאי להסעות כלשהן 
ו/או שירותים כלשהם שהפסיד עקב כך. סיורים,  ו/או סיורים,  או להחזר בגין הסעות 
בילויים ו/או אתרים אשר לא פורטו בתוכנית הטיול או צוין כי נוכל לבקרם, לראותם, 
הטיול.  במחיר  כלולים  אינם  בתשלום,  לידם  צוין  או  כאפשרות  צוינו  או  לידם  לעבור 
בכל  כמפורט  כולל״  ״המחיר  בסעיף  צוינו  שלא  ארוחות  כולל  אינו  המחיר  ארוחות: 
מסלול. העלאת מחירים: העלאת מחירים עקב שינויים במחירי הטיסות, תוספות דלק, 
מיסי נמל, שערי המטבע, שלאחר תאריך ה 1.3.2015 יחולו על הנוסע בלבד. סבלות: 
במחיר הטיולים לא כללנו טיפ לסבלים בבתי המלון. אנו ממליצים להביא מזוודות עם 
גלגלים. נוסע שירצה יוכל לשלם ישירות לסבלים במלון $5 למזוודה לערך בכל מלון 

טיפים: מחיר הטיולים אינו כולל תשר לנותני שירותים בחו״ל.

גילוי נאות(, התשס"ג -  גילוי נאות החברה פועלת לפי תקנות שירותי תיירות )חובת 
החוק(,  )להלן-   1976  - התשל"ו  תיירות,  שירותי  לחוק   24 ו-  12ג  סעיפים  ולפי   2003
והממונה על הגנת הצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 )להלן – חוק 

הגנת הצרכן(.

טיפים: מומלץ לחשב כ- $3 אמריקאי לנוסע ליום למדריך וסכום זהה לנהג. התשר ישולם ישירות למדריך הטיול ולנהג. אישור טיול: 72 שעות לפני יציאת הטיול 
יש לבצע תאום סופי של נקודת המפגש ושעת האיסוף לטיול. חובה עליכם לאשר השתתפותכם בטלפונים: 1-700-722-700 או 1-888-626-8100



1-700-722-700
מגלים לכם את אמריקה




