
לאדם בחדר זוגי
החל מ-

$3,750

F8

LOW COST!

הטיסות אינן מובטחות בחברת אל-על והחברה רשאית להחליף את הטיסות לכל חברת תעופה סדירה. דרוש דרכון ישראלי בר תוקף ואשרת שהייה חוקית רבת כניסות 
בארה״ב במעבר גבול עם קנדה. המסלול מתאר את הביקור באתרים אך לעיתים יוחלף סדר ימי הטיול - האתרים, ההפלגות ובתי המלון לא ישתנו.

טיול חופשי ומאורגן
כולל טיסות סדירות

יום ראשון - תל-אביב - ניו יורק. 1
איסוף   - יורק  בניו  התעופה  לנמל  ההגעה  עם  עצמאי.  באופן  טיסה 
והעברה למלון במנהטן. ערב חופשי להיכרות עם העיר המרהיבה, גורדי 

השחקים, המוניות הצהובות ואורות הניאון. לינה במנהטן.

יום שני - ניו יורק / מפלי הניאגרה. 2
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. 3
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. 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 
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 - סיור מקיף במנהטן / טיסה ללאס וגאס. 6
הסיור יתחיל ליד לינקולן סנטר, הסנטרל פארק, ומלון פלאזה היוקרתי. 
המאוכלס  הסיני  האזור  דרך  המהודרת  החמישית  השדרה  על  נמשיך 
ביותר בארצות הברית - צ׳יינה טאון. את חלקו השני של הסיור נקדיש 
בשנת  שנפתחה  המדהימה  האנדרטה  את  נראה  מנהטן.  טאון  לדאון 
שעה  בת  להפלגה  נצא  סטריט.  בוול  ונסיים  הכבאים  כנסיית   ,2012
במפרץ ניו יורק, נחלוף על פני אי החרות ונצלם את הגברת המפורסמת 
ביותר בעולם פסל החרות, מתנת צרפת לעם האמריקאי והעיקר, נחזה 
באופן  בטיסה  נצא  הלילה  מנהטן.  של  המקסים  הרקיע  קו  במראות 
עצמאי ללאס וגאס. עם ההגעה העברה לבית המלון. לינה בלאס וגאס.

יום שבת - לאס וגאס. 7
היום תוכלו לבקר באופן עצמאי בבתי המלון השונים שכל אחד מהם 
״ניו  מלון  העיר,  את  מלון Paris המשחזר  מסוים,  רעיון  בסיס  על  נבנה 

יורק״, ״ונציה״ או ״קיסר״. לינה בלאס וגאס.

יום ראשון - לאס וגאס / גראנד קניון. 8
יום חופשי בלאס וגאס, המעוניינים יוכלו בתשלום נוסף לצאת לגראנד 
פילוס  ע״י  נוצרה  אשר  המדהימה  הטבע  ביצירת  לצפות  נוכל  קניון. 
דרכו של נהר הקולורדו. שום תצלום או הרצאה לא יכולים להכין אותנו 
למראה האדיר בו נצפה היום. טיולים בהם יהיו פחות מעשרים נוסעים 

יודרכו בשפה האנגלית ע"י חברה מקומית. לינה בלאס וגאס.

יום שני - העברה לשדה התעופה, טיסה לישראל. 9

יום שלישי - נחיתה בתל אביב. 10

חלום אמריקאי אקספרס ולאס וגאס
טיול 10 ימים / 8 לילות - נפגשים בניו יורק - יציאה בימי ראשון

מפלי הניאגרה, וושינגטון, פילדלפיה, מנהטן ושתי הפלגות וסופשבוע בלאס וגאס


