
טיול חדש!

יום שני - ניו יורק / מפלי הניאגרה. 1
הבוקר נצא צפונה מניו יורק - "התפוח הגדול" – לכיוון מפלי הניאגרה. 
נהר  אפיק  לאורך  ונמשיך  לפנסילבניה  ג'רזי  ניו  בין  הגבול  את  נחצה 
הדלאוור. ערוץ הנהר חורץ את ההר ויוצר תופעות טבע יפהפיות. נטפס 
לאזור  המשגעת  הנופים  בדרך  צפונה  ונמשיך  האפלאצ'ים  הרי  את 
אגמי האצבעות ובקיץ נבקר בקניון ווטקינס גלן ומפלי המים הנשפכים 
לתוכו. מווטקינס גלן נמשיך בנסיעה לאורך אגם סנקה. בשעות הערב 
נגיע למלון שלנו שנמצא בעיר השנייה בגודלה במדינת ניו יורק – העיר 
העז"  ב"אי  ערב  לסיור  נצא  במלון,  קצרה  התרעננות  לאחר  באפאלו. 
ומליוני  הניאגרה,  מפלי  של  נתפס  הבלתי  במראה  נצפה  ממנו  אשר 
ליטרים של מים הזורמים בשצף קצף ממפל ״הפרסה״ ו״הינומת הכלה״.

יום שלישי - מפלי הניאגרה. 2
הבוקר נחצה את הגבול לקנדה ונגיע שוב אל המפלים האדירים - "מים 
רועמים". נצפה על המפלים מהצד הקנדי ובקיץ נשוט בספינת "עלמת 
הערפל" אל המפלים כדי לחוש את העוצמה האדירה של כמות המים 
קסום  מסע  הרוחות,  במנהרת  נבקר  בחורף,  מעלינו.  ממש  הנשפכת 

מאחורי המפלים ממש. נחצה את מדינת ניו יורק ללינת הלילה.

יום רביעי - וושינגטון. 3
נבקר  די.סי.  וושינגטון  הברית,  ארצות  לבירת  יוצאים  אנו  הבוקר 
ג‘פרסון,  מצבת  קוריאה,  ומלחמת  ויטנאם  מלחמת  חללי  באנדרטת 
מהאחים  התעופה  התפתחות  על  נלמד  שם  והחלל  התעופה  מוזיאון 
רייט - שמטוסם תלוי ממש מעל ראשינו, ועד ימי התעופה בחלל ואף 
ניגע בסלע שהובא מהירח. נבקר במוזיאון השואה, שם ניכנס אל ״ביתו 
ולמשפחתו  לו  שעוללו  את  קטן  ילד  של  עיניו  דרך  ונחווה  דניאל״  של 
הנאצים במלחמת העולם השניה. לאחר ביקור מרטיט לב! נעלה אל 
ובית הנבחרים. נסיים בתצפית  גבעת הקפיטול, שם נמצאים הסנאט 

על מדשאות הבית הלבן.

יום חמישי - פילדלפיה / כת האמיש. 4
יצרנית השוקולד הגדולה  ״הרשי״  יתחיל בעולם השוקולד של  הבוקר 
עם  בעגלה  נוסעים  עדיין  כאן  האמיש.  בכת  לביקור  נמשיך  בעולם. 
האש  בה  כיריים  על  ומבשלים  קטנטן  במרכז  קניות  עושים  סוסים, 
האמריקאית,  האומה  של  הולדתה  בעיר  נסיים  עץ.  בגזעי  מובערת 

פילדלפיה. נבקר בפעמון החירות, נראה את בית הכנסת החשוב ביותר 
של פילדלפיה ובפיתחו את האנדרטה לזכרו של יוני נתניהו, תרומתה 

של העיר פילדלפיה לקהילה היהודית בעיר. נגיע ללינת הלילה בערב.

יום שישי - טיסה לאורלנדו / אולפני אמ.ג׳י.אמ. 5
לאורלנדו. עצמאית  לטיסה  התעופה  לשדה  מסודרות  הסעות  בבוקר 
היום הוא יום ביקור באולפני אמ.ג‘י.אמ, אולפני הקולנוע והטלויזיה של 
חברת ״דיסני“, שם תצאו למסע מדהים ב״מלחמות הכוכבים“, מסעותיו 

של ״אינדיאנה ג‘ונס“, מופעי פעלולנים מדהימים ועוד.

יום שבת - אורלנדו - וולט דיסני. 6
את  תפגשו  היום  דיסני.  וולט  של  לעולמו  מהמלון  ושוב  הלוך  הסעה 
עולמם הקסום של פיטר פן, סינדרלה, דמבו ומלך האריות. תוכלו לשוט 
בחלל. לטוס  ואף  ברכבל  לרחף  מוקטנות,  במכוניות  לנהוג  בצוללת, 

יום נפלא בו תחושו שוב כילדים.

יום ראשון - אורלנדו - אפקוט עולם המחר. 7
הסעה הלוך ושוב מהמלון לאפקוט עולם המחר. בחציו הראשון תגלו 
במכוניות  מטורפת  נהיגה  גופכם,  בתוך  בטיסה  העתיד  נפלאות  את 
מדינות  של  בביתנים  תבלו  היום  של  המשכו  את  ועוד.  מהירות  מירוץ 
גונדולה מקסיקנית  ויקינגית,  מכל רחבי העולם. תוכלו לשוט בספינה 

ולא נשכח את הביתן היפני והחומוס.

יום שני - אורלנדו העברה לשדה התעופה. 8
טיסה באופן עצמאי מאורלנדו דרך יעד ביניים לישראל.
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בקש את המחירון המעודכן מסוכן הנסיעות המקצועי שלך. חובה לקרוא את מחירון המטייל ובו חוקי השתתפות, מידע ותנאי הטיולים. דרוש דרכון ישראלי בר תוקף ואשרת 
שהייה חוקית בארה״ב במעבר גבול עם קנדה. משנת 2016 יש צורך באישור כניסה אלקטרוני לקנדה שניתן למלא באתר האינטרנט של ממשלת קנדה.  

טיול ללא טיסות.
נפגשים בניו יורק.

מזרח אקספרס כולל אורלנדו
טיול 8 ימים - מתחיל בניו יורק - יציאה בימי שני

מפלי הניאגרה, וושינגטון, פילדלפיה, שתי הפלגות, הפארקים של אורלנדו ודיסנילנד

לאדם בחדר זוגי
החל מ-

$1,995

מבצע!
הזמינו טיסה במשרדינו לטיול זה

וקבלו הנחה של 100 דולר במחיר הטיול
בתוקף להרשמות עד 31 למרץ 

ההנחה של 100 דולר להזמנה של מינימום 2 נוסעים בחדר אחד.


