
המטייל חוגגת 30 שנים 20www.hametayel.com |21המטייל חוגגת 30 שנים | www.hametayel.com

כולל טיסות ושייט

CRZ22

מחוף לחוף ומערב הקאריביים
26 ימים / 24 לילות - יציאה בחמישי

17 לילות בטיול המטייל ובניו יורק. 7 לילות הפלגה למערב הקאריביים.

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 
ועוד. ובו מעליות זכוכית, בתי קפה, חנויות, מזרקות  תת-קרקעי אדיר 

טיול המטייל למפלי הניאגרה, טורונטו, וושינגטון, פילדלפיה, ניו יורק, מנהטן,
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 הקאריביים 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 | להזמנות עד 31 למרץ 2019.

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 

המעוניינים יוכלו לצאת לסיור ערב קצר בתוספת תשלום.

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.

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- 

$5,950
לאדם בחדר ל-4

החל מ-

$6,650
לאדם בחדר זוגי


