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כולל טיסות ושייט
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סן  אנג’לס,  לוס  את  הכולל  בעברית,  הברית  ארצות  במערב  המטייל  טיול 
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. 

יום חמישי - פילדלפיה / כת האמיש. 8
הבוקר יתחיל בעולם השוקולד של ״הרשי״ יצרנית השוקולד הגדולה 
נראה  לנקסטר  מחוז  בלב  כאן,  האמיש.  בכת  לביקור  נמשיך  בעולם. 
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 / לוס אנג‘לס . 9
הבוקר נמשיך באופן עצמאי בטיסה ללוס אנג‘לס. עם ההגעה העברה 

מנמל התעופה למלון. 

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.

יום ראשון - לוס אנג‘לס / דרך 17 מייל. 11
ונבקר בעיירה הדנית סולבנג-המשמרת  היום נעזוב את לוס אנג‘לס 
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. 12
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 
רחוב  הוא  לומברד,  ברחוב  נסייר  עוד  הזה.  המופלא  הגשר  את  בנו 
הפרחים -התלול והמפותל, נראה את בנין עיריית סן פרנציסקו, נחצה 
את פארק ה“גולדן גייט“, ונצפה על העיר מהגבעות התאומות. נבקר 
בעיר הסינית המפורסמת ביותר בעולם 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 
נבקר  בעולם!  הגדולים  העצים  מחמשת  שלושה  סקוויה נמצאים 
בחורשת גרנט בה נמצא העץ השני בגודלו בעולם בגובה של כמעט 
90 מטרים ועצים בגילאים מעל 2,000 שנה. עצים נוספים שנמצאים 
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.
 

CRZ32

אמריקה הקסומה וקרוז להוואי
32 ימים / 30 לילות - יציאה בימי חמישי

20 לילות בטיול המטייל. 3 לילות בהונולולו-הוואי. 7 לילות הפלגה להוואי.

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. 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
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 
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. 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.

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- 

$7,950
לאדם בחדר ל-4

החל מ-

$8,650
לאדם בחדר זוגי
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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.

יום רביעי – קליקו / אאוטלט / רמת הקולורדו4 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 קניון 4 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  הנאבאחו,בעקבות  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 פולס4 16
הבוקר נגיע למרכז המורמונים העולמי ואם נספיק נבקר בטמפל ובניין 
ללון  כדי  איידהו  במפל  ונבקר  צפונה  נמשיך  המפורסמים.  הקפיטול 

קרוב לכניסה המערבית לפארק הלאומי ילוסטון. לינה באיידהו פולס.
 

יום שבת – ילוסטון / ג'קסון4 17
את יומנו נקדיש לפארק הלאומי הוותיק ביותר בארצות הברית ובעולם 
כמות  היפייפים,  נופיו  מפליו,  בזכות  מפורסם  הפארק  ילוסטון.  כולו, 
מזלנו,  יתמזל  אם  בפארק.  המשוטטים  חיים  בעלי  של  מאוד  גדולה 
אולי אפילו נראה עדר באפלו דוהר או אפילו דב. נחזה בתופעות טבע 
מופלאות, מפלי מים, קניונים, מעיינות חמים ונבקר בגייזר המפורסם 
בפארק  הביקור  לאחר  הנאמן״.  ״הזקן  הוא   – פייתפול  אולד  בעולם 

נתמקם בג'קסון, עיירת קאובויים אותנטית בה נלון הלילה
 

יום ראשון – גראנד טיטון / סולט לייק סיטי 4 18
ווויאמינג,  איידהו  מדינות  אל  נעמיק  יוטה,  למדינת  החזרה  לפני 
אבל  אנשים  אין  הברית,  בארצות  אוכלוסין  הדלות  מהמדינות  שתיים 
את  נראה  בפארק  טיטון.  גראנד  בפארק  לבקר  ניסע  למכביר.  נופים 
המושלגות,  ופסגותיהם  מטר   4,200 בגובה  המשוננים  הגרניט  מצוקי 
המשתקפים בתוך אגם ג'ני היפייפה ואם יתמזל מזלנו אולי גם נפגוש 
שמסביב  והצוקים  האגם  הסלעים.  בין  מקפצות  איילות  של  בעדר 
ייספקו לנו את התמונה היפה ביותר של הטיול שלנו. נצא דרומה עם 

עצירות לצילום באגמים שבדרך, "פליסיידס״ ו״בלאק-פוט״.
לינה בסולט לייק סיטי.

 
יום שני –קולוב קניון / לאס וגאס4 19

הבוקר ונמשיך לאזור הרם של פארק ״קולוב-קניון", בו התיישבו כבר 
בשנת 1847 חקלאים מורמונים מאזור סולט לייק. נעצור לשעה קלה 
לחזות ביופי ייחודי של מצוקים נישאים, מפלים וצבעים מיוחדים אשר 
לכוכב  ביותר  הקרוב  בכוכב  ״חיים  ל-  המורמונים  בכתובים  תורגמו 
הלכת שבו אלוהים עצמו גר״! הערב נשוב לעיר ההימורים המחשמלת 
לאס וגאס ולאחר התארגנות במלון נצא לסיור לילה רגלי על הסטריפ – 
הרצועה של בתי המלון המרהיבים של לאס וגאס. את טרוף ההימורים 

והחזיונות מחוץ למלונות לא תשכחו זמן רב. לינה בלאס וגאס. 

יום שלישי – גראנד קניון / סכר הובר ואגם מיד / לאס וגאס4 20
יום חופשי בלאס וגאס, המעוניינים יוכלו בתשלום נוסף לצאת לגראנד 
פילוס  ע״י  נוצרה  אשר  המדהימה  הטבע  ביצירת  לצפות  נוכל  קניון. 
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. לינה בלאס וגאס.

יום רביעי – המראה מלאס וגאס להונולולו הוואי 4 21

יום חמישי - הונולולו4 22
היום הוא יום חופשי בו נוכל להנות ולהרגע מחופיה הלבנים של הוואי, 

להתענג על המשקאות הטרופיים והאווירה המקומית המדהימה.

יום שישי - הונולולו יום חופשי4 23
ורומנטית  מקסימה  להפלגה  עלייה  לקראת  בהונולולו  חופשי  יום 
לילה  שהיית  תקבלו  להוואי,  ימים   7 באורך  ייחודי  ההפלגה  במסלול 
במאווי וגם בקוואי, בנוסף לביקורים באוהאו ואי הוואי הגדול. תעברו 
לקצב החיים של האי כשתגלו מפלים מדורגים, הרי געש פעילים, חופי 

חול שחורים, לבנים וירוקים, אתרים היסטוריים וטבע טהור.

יום שבת – הונולולו, אואהו )עלייה לאניה(4 24
האוקיינוס השקט הכחול והגדול, והרי קולאו המרהיבים הם התפאורה 
הד.  הדיאמונד  לפסגת  טפסו  בהוואי.  ביותר  הגדולה  לעיר  דרמטית 
ההיסטוריה  את  ראו  וואיקיקי.  חוף  על  רומנטי  שקיעה  לטיול  צאו 
הלאומי  האמריקאי  עלמין  ובבית  הרבור  בפרל  בביקור  בהתרחשותה 

של האוקינוס השקט.

יום ראשון – קאהולוי, מאווי4 25
יופיו הטבעי, והכנסת האורחים הכנה של תושביו הפכו את מאואי לאי 

השני האהוב ביותר בהוואי. 

יום שני – קאהולוי, מאווי4 26
גלו את ההיסטוריה המרתקת של העיר לאהאינה. השתקעו על חוף 

בתולי, או שחקו באחד ממגרשי הגולף היפים ביותר בעולם.

יום שלישי – הילו, הוואי4 27
העיר הילו כולה היא כמו חממה ענקית ובה פרחים טרופיים מרהיבים 
של  היטב  השמורים  ההיסטוריים  בבניינים  בקרו  ושעל.  צעד  כל  על 
העיר, אשר נבנו בתחילת המאה ומציגים לראווה את הארכיטקטורה 
30 מיילים בלבד נמצא הפארק הלאומי  הייחודית של הוואי. במרחק 

של הרי געש בהוואי, ובו הר הגעש הפעיל קילוואה. 

יום רביעי – קונה, הוואי4 28
המבקרים  את  מפתים  כחולים  ומים  שמש  ושטוף  חם  אוויר  מזג 
לקחת חלק במגוון פעילויות חוף מהנות. צאו לצלילת שנורקל בקרב 
צאו  גלישה,  שיעור  קחו  טרופיים.  ימיים  חיים  בעלי  של  קליידוסקופ 

לטיול קיאקים או הפליגו למים עמוקים יותר לדיג בלב ים. 

יום חמישי – נאילווילי, קאואי4 29
נמל מקסים זה של קוואי, הנקרא על שמם של עצי הוילוילי אשר צמחו 
פעם לאורך המעגן הציורי, הוא השער שלכם לאי, שלדעת רבים, הנו 

היפה ביותר בהוואי.

יום שישי – נאילווילי, קאואי4 30
על ״אי הגן", הטבע הוא באמת הכוכב, מן ההרים הדרמטיים של קוקי 
אל יערות הגשם המגניבים של האנה. ומסורת הלואאו מוסיפה בידור 

תוסס הייחודי להוואי.

יום שבת – הונולולו, אואהו )ירידה מהאניה(4 31
היום נרד מהאניה ונצא לנמל התעופה לטובת טיסה לישראל.

יום ראשון – נחיתה בתל-אביב4 32


