ניו יורק וקרוז למזרח קנדה
 18ימים  16 /לילות  -יציאה בימי חמישי

החל מ-

3,950

$

 3לילות בניו יורק 6 .לילות בטיול המטייל 7 .לילות הפלגה למזרח קנדה.

לאדם בחדר ל4-
החל מ-

ל0אדם5ב4,5

CRZ2

$

חדר זוגי

1 .1יום חמישי  -תל-אביב  -ניו יורק
טיסה באופן עצמאי .עם ההגעה לנמל התעופה בניו יורק  -איסוף
והעברה למלון במנהטן .ערב חופשי להיכרות עם העיר המרהיבה,
גורדי השחקים ,המוניות הצהובות ואורות הניאון .לינה במנהטן.
2 .2יום שישי  -סיור מקיף באי הגבעות וגורדי השחקים
היום נצא לסיור במנהטן .נסיעה ליד לינקולן סנטר ,המרכז לאומנויות
הבמה ,ביה"ס ג’וליארד .בית הדקוטה אשר לפיתחו נרצח הזמר ג’ון
לנון ונצא לסיור רגלי קצר אל סטרוברי פילדס בתוך הסנטרל פארק
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
לכיוון“ ,אמפייר סטייט בילדינג”“ ,יוניון סקוור”“ ,גריניץ’ וויליג"“ ,הסוהו"
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.
3 .3יום שבת  -ניו יורק יום חופשי להמשך ההכרות עם עיר מרתקת זו
4 .4יום ראשון  -ניו יורק  /מפלי הניאגרה
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
לתוכו .בשעות הערב נגיע למלון שלנו שנמצא בעיר השנייה בגודלה
במדינת ניו יורק – העיר באפאלו .לאחר התרעננות קצרה במלון ,נצא
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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״.
5 .5יום שני  -מפלי הניאגרה  /טורונטו  /אלף האיים
הבוקר נחצה את הגבול לקנדה ונצפה על המפלים מהצד הקנדי .נגיע
בצהריים לטורונטו 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.
6 .6יום שלישי  -אלף האיים
נעלה על סיפון האניה ונחזה בבתים המדהימים אשר בנו אנשים פרטיים
על מאות האיים הפזורים לאורך הנהר .מחזה שלא ישכח לעולם!
7 .7יום רביעי  -קניות באאוטלט  -ניו ג'רזי גארדנס
היום נערוך קניות באאוטלט הכי גדול בניו יורק שנמצא צמוד למלון ,שם
תמצאו  200חנויות ענק מהמותגים הגדולים בעולם במבצעים מטורפים
8 .8יום חמישי  -ניו יורק  -עליה להפלגה
בבוקר הסעה מסודרת לנמל ונעלה על אחת מאניות הפאר
® Adventure of the Seasלהפלגה בת  6לילות למזרח קנדה.

טיול המטייל במזרח ארצות הברית בעברית ,הכולל את מפלי הניאגרה ,טורונטו,
אלף האיים ,וושינגטון ,כת האיימיש ,פילדלפיה ויציאה להפלגת תענוגות ובילוי
מענג במזרח קנדה על גבי אחת מאניות הפאר הגדולות בעולם.

כולל טיסות ושייט

המחיר כולל טיסות אלעל ושייט של רויאל קריביאן .טיסה תל-אביב-ניו-יורק-תל-אביב | טיול המטייל במזרח 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  30ליוני .2020

9.9יום שישי  -הפלגה בלב ים
יום כיף באניה .בריכות ,חדרי ספורט ומסאג’ים ,אוכל ,קזינו ומה לא?
1010יום שבת  -בוסטון
היום נעגון בעיר המענת בתוכה את ההיסטוריה של האומה
האמריקאית .נוכל לצאת לסייר בעיר המרהיבה ולראות מאיפה
התחילה מלחמת העצמאות האמריקאית .נוכל לבקר בפרידום טרייל
המפורסם ,בוסטון קומון ,צ'יינה טאון ועוד ועוד
1111יום ראשון – פורטלנד/מיין
היום נעגון בפורטלנד ,מיין המהווה את הנמל הגדול ביותר בניו אינגלנד.
כאן נמצא עיר שהיא חוויה תיירותית לכולם

1414יום רביעי  -האליפקס
האליפקס ,נובה סקוטיה היא עיר נמל מודרנית עם תרבות ומורשת
והמקום המושלם לחופשה הבאה שלכם .עם מגוון מרשים של בידור,
מוזיאונים ,גלריות ,אתרים היסטוריים ,מסעדות משובחות ,גנים
צבעוניים וחיי לילה תוססים .עיירות חוף מקסימות ,חופים שטופי שמש,
מפרצונים נוצצים וקילומטרים של קו חוף מחוספס הנשמר על ידי
מגדלורים חינניים.
1515יום חמישי  -בר הארבור
בר הארבור מציעה שפע של של ביקורים בעיירה של  4500תושבים
היושבת על  28,800דונם יפהפיים ונהנית מקו חוף בערך זמן רב .מגשר
טרנטון ועד אוטר קריק ומזח העיירה.
1616יום שישי  -הפלגה בלב ים
יום כיף באניה .בריכות ,חדרי ספורט ומסאג’ים ,אוכל ,קזינו ומה לא?

1212יום שני  -סנט ג'ון  /ניו ברונסוויק
סנט ג'ון מוקפת משלושה צדדים על ידי החופים ,עם אגמים רבים וחיות
בר בפארק הטבע אירווינג .כאן כמעט כל השנה היא עונת הפסטיבלים,
אז קחו את נעלי הריקוד שלכם וצאו במחול לצלילי מוזיקה אותנטית
השוטפת את העיר.

1717יום שבת  -עגינה בניו יורק
ירידה מהאניה והעברה לשדה התעופה לקראת המראה חזרה לישראל.

1313יום שלישי  -הפלגה בלב ים
יום כיף באניה .בריכות ,חדרי ספורט ומסאג’ים ,אוכל ,קזינו ומה לא?

1818יום ראשון  -נחיתה בתל-אביב
תם הטיול המושלם.

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
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לתאריכי ההפלגה.
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