
יום ראשון - ניו יורק / מפלי הניאגרה. 1
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 
נגיע למלון שלנו שנמצא בעיר השנייה בגודלה  לתוכו. בשעות הערב 
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. 2
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 . 3
היום נעלה על סיפון האניה ונחזה בבתים המדהימים אשר בנו אנשים 
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. 4
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. 5
הגדולה  השוקולד  יצרנית  ״הרשי״  של  השוקולד  בעולם  יתחיל  הבוקר 
בעולם. נמשיך לביקור בכת האמיש. כאן עדיין נוסעים בעגלה עם סוסים, 
עושים קניות במרכז קטנטן ומבשלים על כיריים בה האש מובערת בגזעי 
נבקר  פילדלפיה.  האמריקאית,  האומה  של  הולדתה  בעיר  נסיים  עץ. 
ביותר של פילדלפיה  בפעמון החירות, נראה את בית הכנסת החשוב 
העיר  של  תרומתה  נתניהו,  יוני  של  לזכרו  האנדרטה  את  ובפיתחו 
פילדלפיה לקהילה היהודית בעיר. נגיע עם ערב ללינת הלילה בניו ג‘רזי.

למסיימים את הטיול הלינה אינה כלולה.

יום שישי - מנהטן - סיור מקיף באי הגבעות וגורדי השחקים . 6
סנטר,  לינקולן  ליד  בנסיעה  יתחיל  הסיור  במנהטן.  לסיור  נצא  היום 
המרכז לאומנויות הבמה, ביה״ס ג׳וליארד. בית הדקוטה אשר לפיתחו 
ונצא לסיור רגלי קצר אל סטרוברי פילדס בתוך  ג׳ון לנון  נרצח הזמר 
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 
סקוור״,  “יוניון  בילדינג״,  סטייט  “אמפייר  לכיוון,  נגיע  דרכה  ברודווי 
בארצות  ביותר  המאוכלס  הסיני  והאזור  “הסוהו״  וויליג׳״,  “גריניץ׳ 
טאון  לדאון  נקדיש  הסיור  של  השני  חלקו  את  טאון.  צ׳יינה   - הברית 
מנהטן. נראה את האנדרטה המדהימה שנפתחה בשנת 2012, כנסיית 
הכבאים ונסיים בוול סטריט. נצא להפלגה בת שעה במפרץ ניו יורק, 
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. 
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ההפלגות בטיול זה מתבצעות בין אפריל לאוקטובר בלבד, על-פי שינויים במזג האויר והחלטת חברות השיט. לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה - טיולים מסוימים ישהו 
שני לילות באזור מפלי הניאגרה ולא יבקרו באלף האיים.  לעיתים יוחלף סדר הטיול: ביום הראשון נבקר באלף האיים וביום האחרון באזור אגמי האצבעות - האתרים, ההפלגות 
ובתי המלון לא ישתנו. דרוש דרכון ישראלי בר תוקף ואשרת שהייה חוקית רבת כניסות בארה״ב במעבר גבול עם קנדה. משנת 2016 יש צורך באישור כניסה אלקטרוני לקנדה 

שניתן למלא באתר האינטרנט של ממשלת קנדה. אין כפל מבצעים. 

טיול ללא טיסות.
נפגשים בניו יורק.

מזרח מושלם
טיול 5 או 6 ימים - מתחיל בניו יורק - יציאה בימי ראשון

מפלי הניאגרה, טורונטו, וושינגטון, פילדלפיה, הבית הלבן, כת האמיש, מוזיאון השואה, מנהטן ושלוש הפלגות

5 ימים / 4 לילות
לאדם בחדר זוגי

החל מ-

$895

תוספת לטיול 6 ימים - 150 דולר


