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כולל טיסות ושייט טיול המטייל במזרח ארצות הברית בעברית, הכולל את מפלי הניאגרה, טורונטו, 
אלף האיים, וושינגטון, כת האיימיש, פילדלפיה ויציאה להפלגת תענוגות ובילוי 

מענג באיי הבהאמה על גבי אחת מספינות הפאר הגדולות בעולם.

וכת  פילדלפיה  וושינגטון,  הניאגרה,  במפלי  המטייל  טיול   | יורק-אורלנדו-תל-אביב  תל-אביב-ניו  טיסה  כולל:  המחיר 
האמיש | הפלגה באניה | לינה וארוחות בוקר בטיול המטייל | פנסיון מלא במהלך השיט בלבד | העברות הנדרשות | דמי 
כניסה לאתרים המצוינים במסלול | מלווה קבוצה ישראלי בטיולי המטייל בלבד | מיסי נמל והיטלי דלק | המחיר לאדם 

בחדר לארבעה | המחיר לאדם בחדר זוגי $4,550 | להזמנות עד 31 למרץ 2019.

וויליג'", "הסוהו" והאזור הסיני המאוכלס ביותר  "יוניון סקוור", "גריניץ' 
בה  להפלגה  ונצא  סטריט  בוול  נסיים  טאון.  צ'יינה   – הברית  בארצות 
נחלוף על פני אי החרות ונצלם את הגברת המפורסמת ביותר בעולם 
פסל החרות – מתנת צרפת לעם האמריקאי והעיקר, נחזה במראות קו 

הרקיע המקסים של מנהטן.

יום שבת – יום חופשי במנהטן. 7
מוזיאונים,  לעולם.  נגמרת  שאינה  בעיר  לטיול  חופשי  יום  הוא  היום 

הופעות, הפלגות, קניות ומה לא?

יום ראשון – יום חופשי במנהטן. 8
מוזיאונים,  לעולם.  נגמרת  שאינה  בעיר  לטיול  חופשי  יום  הוא  היום 

הופעות, הפלגות, קניות ומה לא?

יום שני - טיסה לאורלנדו והפלגה לאיי הבהאמה. 9
הבוקר נצא לטיסה לאורלנדו ונעלה על הפלגה לאיי הבהאמה. עליה 
על אניית ®Mariner of the Seas של רויאל קריביאן להפלגה מרגשת באיי 

הבהאמה.

יום שלישי - הפלגה בלב ים. 10
קיר טיפוס, מגרש כדורסל, מסלול ריצה, מתחם משחקי וידאו ועוד.

יום רביעי – נאסאו. 11
בירת איי הבהאמה, בה ניתן ליהנות מחופים חלומיים וממגוון פעילויות.

12 .Perfect Day at Coco-Cay – יום חמישי
מבודד,  בחוף  שמסתיים  בטבע  מודרך  בטיול  האי  את  לחקור  ניתן 

קיאקים, שנורקלינג, מצנח, מגרש משחקים צף וממגוון פעילויות.

יום שישי - אורלנדו / ניו יורק. 13
הבוקר נרד מהאניה ונצא לטיסה חזרה לניו יורק.

יום שבת - אאוטלט וטיסה חזרה לישראל. 14
נעבור  שבת  ובמוצאי  יורק  בניו  הגדול  באאוטלט  לקניות  אחרון  יום 

לנמל התעופה לטובת טיסה חזרה לישראל.

יום ראשון - נחיתה בתל-אביב. 15
תם הטיול המושלם.

CRZ8

חלום אמריקאי ואיי הבהאמה
15 ימים / 13 לילות - יציאה החל מחודש מאי 2019

6 לילות בטיול המטייל. 3 לילות בניו יורק. 4 לילות הפלגה לאיי הבהאמה.

יום שבת – הערב נצא לנמל התעופה לטיסת לילה לניו יורק

יום ראשון – ניו יורק / מפלי הניאגרה. 1
ואיסוף המזוודות,  יורק, נעבור את ביקורת הגבולות  הבוקר ננחת בניו 
יורק שם נבקר בקניון  ניו  וניסע בכיוון צפון מדינת  ניפגש עם המדריך 
ווטקינס גלן ומפלי המים הנשפכים לתוכו. עם ההגעה נטייל בין אשדות 
המים הרועשים, הם מפלי הניאגרה. נחצה את הגבול לקנדה ונגיע עם 
מרהיבה  אורות  בתצוגת  ונצפה  המפלים  אל  נצא  בלילה  למלון.  ערב 
הבוקר  אור  עד  לבלות  יוכלו  המעוניינים  הזורמים.  המים  על  וצבעונית 

בקזינו של העיירה הקנדית.

יום שני – מפלי הניאגרה / טורונטו / אלף האיים. 2
האינדיאנים  להם  שקראו  כפי   – רועמים"  "מים  האדירים  המפלים 
הם   )!( דקה  מדי  הניתכים  ליטרים  מליוני  עשרות  היום.  לנו  מצפים   –
על  נצפה  זויות:  מכמה  נראה  אותו  נתפס  והבלתי  המרהיב  המחזה 
בספינת  נשוט  יאפשר  האוויר  ומזג  במידה  הקנדי.  מהצד  המפלים 
כמות  של  האדירה  העוצמה  את  ונחוש  המפלים  אל  הערפל"  "עלמת 
בערי  הגדולה  לטורונטו  נצא  בצהריים  מעלינו.  ממש  הנשפכת  המים 
קנדה. לפנות ערב נמשיך מזרחה לכיוון אפיק נהר הסן-לורן ונתמקם 

ללינת לילה באזור אלף האיים.

יום שלישי – אלף האיים. 3
בבתים  ונחזה  האניה  סיפון  על  נעלה  יאפשר,  האוויר  ומזג  במידה 
המדהימים אשר בנו אנשים פרטיים על מאות האיים הפזורים לאורך 

נהר סיינט-לוריין. מחזה שלא ישכח לעולם!

יום רביעי – וושינגטון. 4
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. 
נראה את מצבת ג'פרסון, הנשיא ומחבר מגילת העצמאות של ארצות 
מוזיאון  והחלל,  התעופה  מוזיאון  המוזיאונים:  למרכז  נמשיך  הברית. 
השואה. לאחר ביקור מרטיט לב! נעלה אל גבעת הקפיטול, שם נמצאים 

הסנאט ובית הנבחרים. נסיים בתצפית על מדשאות הבית הלבן.

יום חמישי – פילדלפיה / כת האמיש. 5
הגדולה  השוקולד  יצרנית  "הרשי"  של  השוקולד  בעולם  יתחיל  הבוקר 
נראה  לנקסטר  מחוז  בלב  כאן,  האמיש.  בכת  לביקור  נמשיך  בעולם. 
כיצד חיה קהילה במאה ה-21 באמצעים של המאה ה-18. נסיים בעיר 
החירות,  בפעמון  נבקר  פילדלפיה,  האמריקאית,  האומה  של  הולדתה 
נצפה על היכל העצמאות בו הוכרזה ונחתמה הצהרת העצמאות של 

ארצות הברית.

יום שישי – ניו יורק – יום סיור במנהטן. 6
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 
הסנטרל פארק לחזות בפסיפס לזכרו של המוזיקאי שנרצח. נחצה את 

הסנטרל פארק, שדרת המוזיאונים ומלון פלאזה היוקרתי.
טיימס  סנטר,  רוקפלר  דרך  המהודרת  החמישית  השדרה  על  נמשיך 
בילדינג",  סטייט  "אמפייר  לכיוון,  נגיע  דרכה  ברודווי  ושדרת  סקוור 

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- 

$3,950
לאדם בחדר ל-4

החל מ-

$4,250
לאדם בחדר זוגי


