
המטייל חוגגת 30 שנים 52www.hametayel.com |

יום חמישי - תל-אביב - ניו יורק. 1
טיסה באופן עצמאי. עם ההגעה, איסוף והעברה למלון במנהטן. ערב 

חופשי להיכרות עם העיר המרהיבה ואורות הניאון. לינה במנהטן.

יום שישי - סיור מקיף באי הגבעות וגורדי השחקים. 2
ליד לינקולן סנטר, המרכז לאומנויות  היום נצא לסיור במנהטן. נסיעה 
ג’ון  הזמר  נרצח  לפיתחו  אשר  הדקוטה  בית  ג’וליארד.  ביה״ס  הבמה, 
פארק  הסנטרל  בתוך  פילדס  סטרוברי  אל  קצר  רגלי  לסיור  ונצא  לנון 
לחזות בפסיפס לזכרו של המוזיקאי שנרצח. נחצה את הסנטרל פארק, 
שדרת המוזיאונים ומלון פלאזה היוקרתי. נמשיך על השדרה החמישית 
המהודרת ונגיע לכיוון, “אמפייר סטייט בילדינג”, “הסוהו״ והאזור הסיני 
המאוכלס ביותר בארצות הברית - צ’יינה טאון. נסיים בוול סטריט ונצא 

להפלגה מסביב לגברת המפורסמת ביותר בעולם פסל החרות. 

יום שבת - ניו יורק - יום חופשי. 3
היום תוכלו להנות ממגוון עצום של המוזיאונים המפורסמים בעיר כמו 
המטרופוליטן, מוזיאון הטבע, מוזיאון מומה ועוד. תוכלו לצאת לקניות 
היפה  כמו  ברודווי  הצגות  במגוון  ולקנח  באזור  הגדולים  באאוטלטים 

והחיה, פאנטום האופרה, מאמא מיה ועוד.

יום ראשון - ניו יורק / מפלי הניאגרה. 4
הבוקר נצא צפונה מניו יורק - "התפוח הגדול" – לכיוון מפלי הניאגרה. 
נטפס את הרי האפלאצ'ים ונמשיך צפונה בדרך הנופים המשגעת לאזור 
אגמי האצבעות ובקיץ נבקר בקניון ווטקינס גלן ומפלי המים הנשפכים 
בגודלה  השנייה  בעיר  שנמצא  שלנו  למלון  נגיע  הערב  בשעות  לתוכו. 
במדינת ניו יורק – העיר באפאלו. לאחר התרעננות קצרה במלון, נצא 
לסיור ערב ב"אי העז" אשר ממנו נצפה במראה הבלתי נתפס של מפלי 
הניאגרה, ומליוני ליטרים של מים הזורמים בשצף קצף ממפל ״הפרסה״ 

ו״הינומת הכלה״.

יום שני - מפלי הניאגרה / טורונטו / אלף האיים. 5
הבוקר נחצה את הגבול לקנדה ונצפה על המפלים מהצד הקנדי. בקיץ 
העוצמה  את  לחוש  כדי  המפלים  אל  הערפל"  "עלמת  בספינת  נשוט 
האדירה של כמות המים הנשפכת ממש מעלינו. בחורף, נבקר במנהרת 
לטורונטו  בצהריים  נגיע  ממש.  המפלים  מאחורי  קסום  מסע  הרוחות, 
הגדולה בערי קנדה. סיורינו בעיר יכלול את בניני העיריה המפורסמים, 
בנין הפרלמנט וכמובן מרכז איטון, מרכז תת-קרקעי אדיר ובו מעליות 
זכוכית, בתי קפה, חנויות, מזרקות, מפלי מים ועוד. לפנות ערב נתמקם 

ללינת לילה באזור אלף האיים.

יום שלישי - אלף האיים . 6
הבוקר נעלה על סיפון האניה ונחזה בבתים המדהימים אשר בנו אנשים 
פרטיים על מאות האיים הפזורים לאורך הנהר. מחזה שלא ישכח לעולם!

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.

יום חמישי - פילדלפיה / כת האמיש. 8
הגדולה  השוקולד  יצרנית  ״הרשי״  של  השוקולד  בעולם  יתחיל  הבוקר 
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. 

חלום אמריקאי בקאריביים כולל לאס וגאס
21 ימים / 19 לילות - יציאה בימי חמישי

7 לילות בטיול המטייל ובניו יורק. 3 לילות בלאס וגאס. 7 לילות הפלגה לקאריביים.
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יום שישי - קניות באאוטלט של ניו יורק. 9
היום נערוך קניות באאוטלט הכי גדול בניו יורק, שם תמצאו 200 חנויות 

ענק מהמותגים הגדולים בעולם במבצעים מטורפים.

יום שבת - טיסה לפלורידה ועלייה להפלגה. 10
 Symphony of the SeasSM הבוקר טיסה לפלורידה, נעלה על אניית הפאר
ונצא להפלגה בת 7 לילות למערב האיים הקאריביים. האירוח באניה 

על בסיס פנסיון מלא לפי תכנית חברת השייט.

יום ראשון - הפלגה בלב ים. 11
יום כיף באניה. בריכות, חדרי ספורט ומסאג'ים, אוכל, קזינו ומה לא?

 
יום שני – רואטאן, הונדורס. 12

ברוכים הבאים למפרץ האיים של הונדורס. רואטאן הוא האי המתויר 
ביותר של הונדורס באורך של 65 ק"מ. המקום האולטימטיבי לחופשה. 

מסביבו תמצאו ריפי אלמוגים מרהיבים ואפשרויות צלילה אינסופיות 

יום שלישי – קוסטה מאיה. 13
ומהווה  מקסיקו  של  הקאריביים  מהאיים  אחד  הוא  מאיה  קוסטה 
מדהים,  ריף  לכם  מחכה  המאיה  בחוף  מרהיבה.  תיירותית  אטרקציה 

ארכיטקטורה מדהימה, חופים לבנים אינסופיים וערי המאיה.

יום רביעי – קוזומל, מקסיקו. 14
היום נרד באחד המקומות הקסומים במקסיקו שם נוכל לצאת לטיול 

מדהים בארץ המאיה.

יום חמישי - הפלגה בלב ים. 15
מגוון  ועוד  בריכות  טיפוס,  קיר  קרח,  על  החלקה  באניה.  כיף  יום 

אטרקציות מטורפות על האניה.

16 .Perfect Day at CocCay – יום שישי 
Perfect Day at CocoCay אחד מ-130 איים אשר היוו מקלט לאניות של 

שודדי הקאריביים.  

יום שבת – מיאמי – לאס וגאס. 17
הבוקר נרד מהאניה ונצא בטיסה באופן עצמאי ללאס וגאס. בהמשך 
היום הימורים, קניות, הופעות ואטרקציות בלי סוף. לינה בלאס וגאס.

 
יום ראשון – לאס וגאס. 18

נוכל לבקר באופן עצמאי בבתי המלון השונים שכל אחד מהם  היום 
נבנה על בסיס רעיון מסוים. לינה בלאס וגאס.

 
יום שני – לאס וגאס / גראנד קניון. 19

לטיול  לצאת  נוסף  בתשלום  יוכלו  המעוניינים  וגאס.  בלאס  חופשי  יום 
בגראנד קניון, שם נוכל לצפות ביצירת הטבע המדהימה אשר נוצרה ע״י 
פילוס דרכו של נהר הקולורדו. שום תצלום או הרצאה לא יכולים להכין 
אותנו למראה האדיר בו נצפה היום. הדרכה באנגלית. לינה בלאס וגאס.

 
יום שלישי – העברה לנמל התעופה וטיסה חזרה לישראל. 20

יום רביעי – נחיתה בתל-אביב.. 21

יציאה  פילדלפיה,  האיימיש,  כת  וושינגטון,  האיים,  אלף  טורונטו,  הניאגרה,  מפלי  את  הכולל  בעברית,  המטייל  טיול 
להפלגת תענוגות ובילוי מענג באיים הקאריביים על גבי אחת מאניות הפאר הגדולות בעולם ולאס וגאס.

המחיר כולל: טיסה תל אביב-ניו יורק-מיאמי-לאס וגאס-תל אביב. הפלגה באניה. פנסיון מלא במהלך השייט בלבד. העברות הנדרשות. דמי כניסה לאתרים המצויינים במסלול. 
מיסי נמל והיטלי דלק. ליציאות עד 31 במרץ 2020. המחירים עלולים להשתנות לפי זמינות החדרים באניות. המחירים אינם כוללים טיפים שישולמו באניה. המחירים ע״ב חדר 
פנימי. מסלולי ההפלגות עשויים להשתנות בהתאם לתאריכי היציאה בין מסלול מזרחי ומערבי בקאריביים. בקשו מהנציג את מסלול ההפלגה שלכם. מסלולי הטיולים עשויים 

להשתנות בהתאם לתאריכי ההפלגה. בבתי מלון בלאס וגאס קיים תשלום מס מקומי - Resort Fees אשר על הלקוח לשלם ישירות לבית המלון ואינו כלול במחיר. ט.ל.ח.




