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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 – יוניברסל סטודיו. 10
את סיורנו נתחיל בסיור באולפני הסרטים יוניברסל סטודיו שם ״קינג 
קונג״ ינסה לנער אותנו מעל קרונית רכבת, נמריא עם אי.טי. לשמים, 
"שדרת  עם  הוליווד  אל  נמשיך  ועוד.  פוטר״  ״הארי  חוויית  את  נראה 
רחוב  דרייב  ורודיאו  הילס"  "בוורלי  לכיוון  המפורסמת  הכוכבים" 

הקניות היוקרתי של לוס אנג'לס ואחד מהיקרים בעולם. 

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- 

$5,995
לאדם בחדר ל-4

החל מ-

$6,795
לאדם בחדר זוגי
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יום ראשון - לוס אנג‘לס / דרך ה-17 מייל1 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 פרנציסקו1 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 1 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 / רמת הקולורדו1 14
בשנת  שנוסדה   – קליקו   – הזהב  וכורי  הרפאים  לעיירת  נצא  הבוקר 
1881. נבקר בעיירה המשחזרת ארכיטקטונית את כל חמשת המבנים 
הבר  וכמובן  המקורי,  הכלא  בית  השריף,  בית   – שנותרו  המקוריים 
אל  נמשיך  הפרוע.  המערב  של  הרחוב  קרבות  התנהלו  בפתחו  אשר 
ובמגוון אדיר של מותגי על.  זולים במיוחד  אאוטלט לקניות במחירים 
לקראת ערב נחצה את הגבול מנבאדה לעבר יוטה ו״סידר סיטי״ בה 
נלון - עיירת מורמונים קטנה ומקסימה לרגלי הרי הקולורדו העצומים.

 
יום חמישי – פארק ציון / ברייס קניון1 15

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 פולס1 16
הבוקר נשים פעמינו חזרה ללאס ווגאס - עיר ההימורים המחשמלת 
וגאס. לאחר התארגנות במלון תוכלו לצאת לסיור על הסטריפ  לאס 
של בתי המלון המרהיבים של לאס וגאס. את טרוף ההימורים והחזיונות 
מחוץ למלונות לא תשכחו זמן רב. הערב תהיו חופשיים להסתער על 
מכונות הכסף המצלצלות ללילה שכולו הימורים בעיר שאינה נרדמת 

לעולם. לינה בלאס ווגאס.

יום שבת – לאס וגאס / גרנד קניון1 17
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. שום תצלום או הרצאה 
לא יכולים להכין אתכם למראה האדיר בו תצפו היום!!! משם תמשיכו 
אל אגם "מיד" וסכר הובר המדהים. טיול זה יודרך באנגלית. עם ערב 

נשוב אל בית המלון בלאס וגאס.

יום ראשון – לאס וגאס / גלבסטון, טקסס1 18
יוצאות  ממנו  לנמל  נעבור  שם  טקסס  לגלבסטון,  נטוס  הבוקר 
ההפלגות, נעלה על אניית הפאר ®Liberty of the Seas ונצא להפלגה בת 
7 לילות למערב הקאריביים. האירוח באניה ע״ב פנסיון מלא לפי תכנית 

חברת השייט.

יום שני - הפלגה בלב ים1 19
יום כיף באניה. בריכות, חדרי ספורט ומסאג'ים, אוכל, קזינו ומה לא?

יום שלישי – קוזומל, מקסיקו1 20
היום נרד באחד המקומות הקסומים במקסיקו שם נוכל לצאת לטיול 

מדהים בארץ המאיה.

יום רביעי – ג'ורג' טאון וגרנד קיימן1 21
המקומות  לאחד  ונחשבת  הבריטי  הכתר  מושבת  היא  קיימן  גרנד 
לבנים,  חולות  תמצאו  כאן  הקאריביים.  באיים  לנופש  ביותר  הטובים 

מים כחולים וצלולים וקניות מקומיות לרוב.

יום חמישי – פלמות', ג'מאיקה1 22
באיים בתוליים על מפרץ חלומי ניתן למצוא מוזיאונים, קניות ומסעדות.

יום שישי - הפלגה בלב ים1 23
יום כיף באניה. בריכות, חדרי ספורט ומסאג'ים, אוכל, קזינו ומה לא?

יום שבת - הפלגה בלב ים1 24
יום כיף באניה. בריכות, חדרי ספורט ומסאג'ים, אוכל, קזינו ומה לא?

יום ראשון – טקסס - ישראל1 25
הבוקר נרד מהאניה, נעבור לשדה התעופה באופן עצמאי ונצא בטיסה 

לישראל.

יום שני - נחיתה בתל-אביב1 26

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.


