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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 | להזמנות עד 31 למרץ 2019. 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
ביניים  יעד  דרך  אנג'לס  ללוס  ונטוס  התעופה  בשדה  נתייצב  היום 
בארה"ב, לאחר מעבר המכס והדרכונים נעלה על ההעברה שתיקח 

אותנו לבית המלון שלנו שם נוכל לנוח מהטיסה הארוכה.

יום שישי – לוס אנג'לס / סן דייגו / פארק יוניברסל או דיסנילנד. 1
היום יום חופשי בלוס אנג׳לס. תוכלו לצאת באופן עצמאי לדיסנילנד 
או ליוניברסל ולהינות מיום נפלא או שתוכלו לצאת בתשלום נוסף לסן 
דייגו, שם נבקר בנמל בו עוגנות ספינות שונות בנות עשרות שנים. נעיף 
הקריבים״.  האיים  ״שודדי  הסרט  לצילומי  ששימשה  האניה  על  מבט 
מלחמת  מימי  המפורסמת  האמריקאית  המטוסים  נושאת  את  נראה 
העולם השנייה ״מידוויי״ שסיפונה הוסב למוזיאון. נמשיך לטייל ברחבי 
״כפר הים״ על הגלריות, המסעדות וחנויות המזכרות. נחצה את הגשר 
המפורסם המוביל אל חצי האי ״קורנדו״ ונסייר בשטחו של בית המלון 
ועדיין משמש כבית מלון פעיל.   1888 הבנוי כולו מעץ שנבנה בשנת 
נבקר במרכז העיר ברובע פנסי הגז. שמו של הרחוב ניתן לו על שם 
בשנת  שהוקמה  העתיקה  בעיר  נבקר  לאורכו.  המוצבים  הגז  פנסי 
״אל  הססגוני  בבזאר  ביקורנו  את  נסיים  ומיסיון.  צבאי  כמבצר   1769

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

יום שבת – לוס אנג'לס. 2
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.

יום ראשון – לוס אנג‘לס / דרך 17 מייל. 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.

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 לאניה. 
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 

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-

$6,950
לאדם בחדר זוגי
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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, מאווי0 10
יופיו הטבעי של האי מאווי והכנסת האורחים הכנה של תושביו הפכו 

את האי לאחד האיים הכי אהובים בהוואי. 

יום שני – קאהולוי, מאווי0 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, הוואי0 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, הוואי0 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, קאואי0 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, קאואי0 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(0 16
היום נרד מהאניה ונצא לנמל התעופה משם נעלה על טיסה לישראל.

יום ראשון – נחיתה בתל-אביב0 17
תם עוד טיול מושלם.

מה כלול בקרוז שלכם

פנקו את עצמכם באניה
האשראי  כרטיס  באמצעות  תוספות  כמה  על  ולהתענג  עצמכם  את  לפנק  מאוד  קל 
ועל  אלכוהוליים  משקאות  על  לשלם  כדי  באניה  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 שבאניה. 

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 באניה.

שימו לב: אפשרויות הבידור ומיקומן משתנים מאניה לאניה ומסדרה לסדרה.

פעילויות באניה
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.	 

שימו לב: האטרקציות משתנות מאניה לאניה ומסדרה לסדרה.

מתקנים לילדים ולבני-נוער
מדרדקים ועד בני נוער, לתכנית ®Adventure Ocean של חברת השייט לילדים ולנוער 

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.	 
 	.My Family Time Dining ארוחות משפחתיות במסגרת
בית קפה Windjammer ובית קפה Solarium מציעים מנות 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.

ארוחות
יש מגוון רחב של אפשרויות אכילה באניה:

ארוחות מהודרות בחדר האוכל הראשי.	 
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 לאניה 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.


