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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 הקאריביים על גבי אחת מאניות הפאר הגדולות בעולם.

המחיר כולל: טיסה תל-אביב-לוס אנג'לס - מיאמי -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 | להזמנות עד 31 למרץ 2019.

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. 
נגיע אל אאוטלט ענק לקניות במחירים זולים במיוחד. לינה בלאס וגאס.

  
יום חמישי – לאס וגאס / גרנד קניון. 8

לטיול  לצאת  נוסף  בתשלום  יוכלו  המעוניינים  וגאס.  בלאס  חופשי  יום 
בגראנד קניון, שם נוכל לצפות 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. הדרכה באנגלית. לינה בלאס וגאס.

יום שישי -  המראה למיאמי. 9
והקרוז  למיאמי  טיסה  לטובת  התעופה  שדה  עבר  אל  העברה 

לקאריביים.

יום שבת - טיסה למיאמי ועלייה להפלגה. 10
 Symphony of the SeasSM הבוקר טיסה למיאמי, נעלה על אניית הפאר
ונצא להפלגה בת 7 לילות למערב האיים הקאריביים. האירוח באניה 

על בסיס פנסיון מלא לפי תכנית חברת השייט.

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

יום שני – רואטאן, הונדורס. 12
ברוכים הבאים למפרץ האיים של הונדורס. רואטאן הוא האי המתויר 
ביותר של הונדורס באורך של 65 ק"מ. המקום האולטימטיבי לחופשה. 
מסביבו תמצאו ריפי אלמוגים מרהיבים ואפשרויות צלילה אינסופיות. 

יום שלישי – קוסטה מאיה. 13
קוסטה מאיה מהווה אטרקציה תיירותית מרהיבה. בחוף המאיה מחכה 
אינסופיים  לבנים  חופים  מדהימה,  ארכיטקטורה  מדהים,  ריף  לכם 

והערים הקדושות המסתוריות של המאיה העתיקה.

יום רביעי – קוזומל, מקסיקו. 14
היום נרד באחד המקומות הקסומים במקסיקו שם נוכל לצאת לטיול 

מדהים בארץ המאיה.

יום חמישי - הפלגה בלב ים. 15
יום כיף באניה. החלקה על קרח ומגוון אטרקציות מטורפות על האניה.

Perfect Day at Coco-Cay – יום שישי 
Perfect Day at Coco-Cay הוא אחד מ-130 איים אשר היוו למקלט לאניות 

של שודדי הקאריביים.

יום שבת – מיאמי – תל אביב. 16
הבוקר נרד מהאניה ונצא בערב בטיסת אל על ישירה חזרה לישראל.

יום ראשון - נחיתה  ישראל. 17
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האיים הקאריביים והמערב הפרוע
18 ימים / 16 לילות - יציאה החל מחודש מאי 2019

1 לילה במיאמי. 8 לילות בטיול המטייל. 7 לילות הפלגה לקאריביים.

יום חמישי בלילה -  ת"א - לוס אנג'לס. 1
היום נצא בטיסה ללוס אנג'לס ולאחר מעבר המכס והדרכונים נעלה 

על ההעברה שתיקח אותנו לבית המלון.

יום שישי - סן דייגו / פארק יוניברסל או דיסנילנד. 2
לדיסנילנד  עצמאי  באופן  לצאת  תוכלו  אנג׳לס.  בלוס  חופשי  יום  היום 
נבקר  שם  דייגו,  לסן  נוסף  בתשלום  לצאת  שתוכלו  או  ליוניברסל.  או 
בנמל בו עוגנות ספינות שונות בנות עשרות שנים. נעיף מבט על האניה 
נושאת  נראה את  ״שודדי האיים הקריבים״.  ששימשה לצילומי הסרט 
השנייה  העולם  מלחמת  מימי  המפורסמת  האמריקאית  המטוסים 
״מידוויי״ שסיפונה הוסב  למוזיאון. נטייל ברחבי ״כפר הים״ על הגלריות, 
המסעדות וחנויות המזכרות שבו. נחצה את הגשר המפורסם המוביל 
אל חצי האי קורנדו. נחזור לסיבוב במרכז העיר ברובע פנסי הגז נלך בין 
בתי הקפה והמסעדות. נבקר בעיר העתיקה. נסיים את ביקורנו בבזאר 

הססגוני ״אל מונדו״. לעת ערב נגיע חזרה ללוס אנג׳לס.

יום שבת - יום סיור בלוס אנג'לס. 3
הבוקר נבקר בשדרת הכוכבים בהוליווד, התיאטרון הסיני בו נמצאות 
טביעות הידיים והרגליים של הכוכבים המפורסמים, בוורלי הילס, רודיאו 

דרייב, שוק האיכרים היהודי ועוד. לינה בלוס אנג'לס.

יום ראשון - לוס אנג‘לס / דרך 17 מייל. 4
היום נעזוב את לוס אנג‘לס על כביש 101. נעבור בסנטה ברברה ונבקר 
בעיירה הדנית סולבנג - המשמרת אורח חיים אירופי. נמשיך לביקור 
במוטל ״מדונה״ המוזר והיפה. נבקר בעיירה כרמל, הנמצאת בחצי האי 

מונטריי 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. נגיע עם ערב בואכה סן פרנציסקו.

יום שני - סן פרנציסקו. 5
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 
הדייגים  דוכני  של  הססגונית  מהאוירה  מעט  ונשאף  העיר  אל  בחזרה 
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 
ונצפה על העיר  גייט”,  עיריית סן פרנציסקו, נחצה את פארק ה”גולדן 
בעולם  ביותר  המפורסמת  הסינית  בעיר  נבקר  התאומות.  מהגבעות 

ונסיים בתצפית מאי המטמון או מגשר המפרץ.

יום שלישי – פארק עצי הענק / סקויה וקינגס קניון . 6
היום נבקר בחורשת גרנט בה נמצא העץ השני בגודלו בעולם בגובה של 
כמעט 90 מטרים ועצים בני 2,000 שנה. העצים היו יכולים לעמוד בגאון 
זהו  מטרים.   100 ה-  גובה  את  עוברים  אלו  עצים  עזריאלי.  מגדל  לצד 
ביקור שלא תשכחו לעולם – העצים, החורשות, גושי הגרניט האדירים 
וחיות בר מסתובבות, הם שעשו את  זורמים  וצוקים כבירים, בצד מים 

הפארקים הללו למבוקרים ביותר בעולם. לינה בבייקרספילד.

עשויים  ההפלגות  מסלולי  פנימי.  חדר  ע״ב  המחירים  באניה.  שישולמו  טיפים  כוללים  אינם  המחירים  באניות.  החדרים  זמינות  לפי  להשתנות  עלולים  המחירים 
להשתנות בהתאם לתאריכי היציאה בין מסלול מזרחי ומערבי בקאריביים. בקשו מהנציג את מסלול ההפלגה שלכם. מסלולי הטיולים עשויים להשתנות בהתאם 

לתאריכי ההפלגה.

החל מ- 

$4,950
לאדם בחדר ל-4

החל מ-

$5,650
לאדם בחדר זוגי


