
18  

טיולים מאורגנים בהווי דתי עם אוכל כשר

יום חמישי - ניפגש בנתב"ג,
לקראת טיסת בוקר ישירה לניו יורק.

יום חמישי - אוהל הרבי מלובביץ' / . 1
ניו יורק 

לאחר הנחיתה ניסע אל שכונת "קווינס" 
- בה נמצא "אוהל" הרבי מלובביץ'. בצמוד 

לאוהל ישנו בית חב"ד בו ניתן לצפות 
בקלטות וידאו של הרבי משדר את 

משנתו לכל העולם, וגם להתפלל. לאחר 
ביקור מרגש נעצור למנוחה קצרה במלון. 
הערב נצא לסיור רגלי קצר באזור טיימס 

סקוור וארוחת ערב כשרה, 
לינה במנהטן.

יום שישי - מנהטן כולל הפלגה . 2
סביב פסל החירות / הכנות לשבת

הבוקר נצא לסיור במנהטן. הסיור יתחיל 
בנסיעה ליד לינקולן סנטר, המרכז 

לאומנויות הבמה, ביה"ס ג'וליארד. בית 
הדקוטה אשר לפתחו נרצח הזמר ג'ון לנון 
ונצא לסיור רגלי קצר אל סטרוברי פילדס 

בתוך הסנטרל פארק לחזות בפסיפס 
לזכרו של המוזיקאי שנרצח. 

משם נמשיך אל שדרת המוזיאונים 
בשדרה החמישית ומלון פלאזה היוקרתי. 

ניסע אל בתי הכנסת המרכזיים של 
ניו יורק הידועים ביופיים המרשים. 

נמשיך דרך רוקפלר סנטר, טיימס סקוור 
ושדרת ברודווי, ובנסיעה ל"אמפייר 

סטייט בילדינג", "יוניון סקוור", "גריניץ' 
ווילג'", "הסוהו"  והאזור הסיני המאוכלס 

ביותר בארצות הברית - צ'יינה טאון.  
נצעד אל כנסיית הכבאים ונסיים בבורסה 

האמריקאית - "וול סטריט". 
נעשיר את עצמנו בהיסטוריה על 

המורשת של היהודית בארצות הברית 
ובמנהטן בפרט. נסיים בהפלגה במפרץ 

ניו יורק, נחלוף על פני אי החרות 
ונצלם את הגברת המפורסמת ביותר 

בעולם פסל החרות - מתנת צרפת לעם 
האמריקאי ונחזה במראות קו הרקיע 

המקסים של מנהטן. נתחיל את ההכנות 
לשבת בעצירה בסופרמקט כשר ונגיע 
למלון בלב מנהטן לקראת שבת אותה 

נבלה עם אחת הקהילות היהודיות 
הגדולות והחשובות בעולם. 

נאכל ארוחת ערב בחב"ד מנהטן, 
בו נעביר את תפילות השבת.

יום שבת - מנהטן. 3
באה שבת, באה מנוחה. אחרי תפילות 

שבת קידוש וארוחת צהריים כשרה, 
נצא לסיור רגלי באזור המלון.

יום ראשון - ניו יורק / מפלי . 4
הניאגרה

לאחר ארוחת הבוקר, נצא מ"התפוח 
הגדול" לכיוון מפלי הניאגרה. נחצה את 
מדינת ניו ג'רזי ונחלוף לאורך הגבול, בין 

ניו ג'רזי לפנסילבניה לאורך אפיק נהר 
הדלאוור. ערוץ הנהר חורץ את ההר ויוצר 

תופעות טבע יפהפיות. נחצה את הרי 
האפלאצ'ים ונמשיך צפונה בדרך הנופים 

המשגעת לאזור אגמי האצבעות ובקיץ 
נבקר בקניון ווטקינס גלן ומפלי המים 

הנשפכים לתוכו. נאכל ארוחת צהריים 
ב"דלי" של סופרמרקט ענק וכשר בדרך, 

מווטקינס גלן נמשיך בנסיעה לאורך אגם 
סנקה לכיוון המפלים. 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 כולל . 5
הפלגה מתחת למפלים / טורונטו 
המפלים האדירים "מים רועמים" - כפי 
שקראו להם האינדיאנים - מצפים לנו 
היום. עשרות מליוני ליטרים הניתכים 
בדקה )!( הם המחזה המרהיב והבלתי 

נתפס אותו נראה מכמה זויות: 

החלום האמריקאי ומיאמי
FM9 - 12 ימים / 10 לילות

טיול כולל טיסות - נפגשים בניו יורק
ניו יורק, מפלי הניאגרה, טורונטו, אלף האיים, וושינגטון, פילדלפיה, פלורידה וארבע הפלגות

אדם בחדר זוגי
כולל אוכל כשר
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נצפה על המפלים מהצד הקנדי. בקיץ - נשוט בספינת "עלמת 
הערפל" אל המפלים ונחוש את העוצמה האדירה של כמות 

המים הנשפכת ממש מעלינו ובחורף,  נבקר במנהרה מאחורי 
המפלים. לאחר ביקור בשעון הפרחים נעזוב את איזור המפלים, 
נקיף את אגם אונטריו שגודלו כמעט כגודל מדינת ישראל ונגיע 

בצהריים לטורונטו הגדולה בערי קנדה. נאכל ארוחת צהריים 
במסעדה כשרה בטורונטו ברובע היהודי, וסיורינו 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. בערב נמשיך מזרחה לכיוון אפיק נהר 
הסן-לורן ונתמקם ללינת לילה באזור אלף האיים.

יום שלישי - הפלגה בין אלף האיים. 6
היום נצא מזרחה, לאורך אפיק הנהר אל אזור אלף האיים 

המפורסם. נעלה על סיפון האוניה ונחזה בבתים המדהימים 
אשר בנו אנשים פרטיים על מאות האיים הפזורים לאורך 

הנהר. מחזה שלא ישכח לעולם! נחצה את מדינת ניו יורק ונאכל 
ארוחת צהריים ב"דלי" של סופרמרקט ענק וכשר בדרך. במידה 

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

יום רביעי - פילדלפיה / כת האמיש. 7
הבוקר נצא לביקור בעיר הולדתה של האומה האמריקאית, 

פילדלפיה, עיר "אחוות האחים". נבקר בפעמון החירות, עותק 
ממנו קיים בירושלים, ונראה את היכל העצמאות בו הוכרזה 

הצהרת העצמאות האמריקאית. נמשיך לבית הכנסת החשוב 
ביותר של פילדלפיה ובפיתחו האנדרטה לזכרו של יוני נתניהו. 

נמשיך לסיור בלב האיזור בו חיה אחת הכתות שהשלימו את 
חזונו של וויליאם פן ובאו לחיות בשלווה והרמוניה במדינת 

פנסילבניה, כת האמיש. כאן, בלב מחוז לנקסטר נראה כיצד 
חיה קהילה במאה ה-21 באמצעים של המאה ה-18. כאן עדיין 

נוסעים בעגלה עם סוסים, עושים קניות במרכז קטנטן ומבשלים 
על כיריים בה האש מובערת בגזעי עץ. נסיים את הטיול במלון 

שלנו בגטיסבורג, פנסילבניה.

יום חמישי - וושינגטון. 8
לאחר ארוחת הבוקר אנו יוצאים לבירת ארצות הברית. נבקר 

במצבת הזכרון ללינקולן, הנשיא בזמן מלחמת האזרחים 
העקובה מדם, בריכת ההשתקפות והמבנה הגבוה ביותר בעיר, 

לזכרו של ג'ורג' וושינגטון. נבקר באנדרטת חללי מלחמת ויטנאם 
ומלחמת קוריאה. נראה את מצבת ג'פרסון, הנשיא ומחבר מגילת 
העצמאות של ארצות הברית. נמשיך למרכז המוזיאונים: מוזיאון 

התעופה והחלל שם נלמד על התפתחות התעופה מהאחים 
רייט - שמטוסם תלוי ממש מעל ראשינו, ועד ימי התעופה 

בחלל. נבקר במוזיאון השואה, שם ניכנס אל "ביתו של דניאל" 
ונחווה דרך עיניו של ילד קטן את שעוללו לו ולמשפחתו הנאצים 

במלחמת העולם השניה. ביקור מרטיט לב! נראה את גבעת 
הקפיטול, הסנאט ובית הנבחרים ונסיים בתצפית על המדשאות 

בהן נחתמו הסכמים חשובים ונלחצו ידי אויבים, הבית הלבן. 
נאכל ארוחה כשרה באזור וושינגטון ונעלה על טיסה למיאמי, 

עיר מהמאה התשע-עשרה, אז 12 מתוך 16 בתי העסק 
הראשונים, היו שייכים ליהודים! העברה לבית המלון.

יום שישי - סיור במיאמי / הפלגה בין תנינים . 9
באברגליידס / הכנות לשבת

הבוקר נצא לסיור במיאמי, וניתן דגש על יופיה של העיר ורובע 
האמנות וגם על בתי הכנסת והקהילה היהודית כמובן. נסיים 

בהפלגה מטורפת בביצות פלורידה המפורסמות – בין תנינים 
אשר יחלפו מתחת לסירה שלנו ממש, ציפורי בר וטבע מופלא. 

נתחיל הכנות לשבת בעצירה בסופרמקט כשר ונשוב למלון 
הנמצא ממש מול בית חב"ד במיאמי, שם גם נאכל ארוחת ערב 

ונעביר את תפילות השבת.

יום שבת - מיאמי. 10
באה שבת, באה מנוחה. אחרי תפילות שבת קידוש וארוחת 

צהריים כשרה, נצא לסיור רגלי אל מיאמי ביץ, התוססת 
והצבעונית, המזכירה מאד את חופי תל אביב.

יום ראשון - מיאמי / תל אביב. 11
לאחר ארוחת הבוקר, נוכל להנות מקניות אחרונות באאוטלט, 
שם נפגוש עשרות חנויות מותגים מהגדולות בעולם במחירים 

מטורפים ומכאן נצא לשדה התעופה לקראת הטיסה חזרה 
ארצה. נחצה יבשות וימים וננחת בארץ הקודש לאחר טיול 

מקסים.

יום שני - נחיתה בתל אביב. 12
היום ננחת בישראל. תם לו עוד טיול מושלם.

המחיר כולל: טיסה סדירה דרך יעד ביניים תל אביב-ניו יורק-מיאמי-
תל אביב • בתי מלון בדרגת תיירות טובה • לינות על בסיס לינה וארוחת 
בוקר • העברות • דמי כניסה לכל האתרים המפורטים • אוטובוס תיירים 
ממוזג • מלווה קבוצה ישראלי • מיסי נמל והיטלי דלק. • ארוחות כשרות 

לפי המסלול.

האטרקציות הכלולות בטיול: מפל הפרסה, שלוש הפלגות במפלי הניאגרה, 
אלף האיים ומנהטן • פעמון החרות • מוזיאון התעופה והחלל • גבעת 

הקפיטול • וושינגטון • פילדלפיה • כת האמיש • אאוטלט ענק ״ניו ג׳רזי 
גארדנס״ • סיור במיאמי כולל הפלגה בין תנינים באברגליידס.

הערות: המחירים לאדם בחדר זוגי. מותנים בזמינות • הטיולים מתבצעים 
בין יוני עד אוקטובר ובנויים כטיולי לגו ומורכבים ממספר קבוצות נוסעים 
המאפשרים ביצוע טיולים ללא קשר למספר המטיילים • יציאת הטיולים 

מובטחת • דרוש דרכון ישראלי בר תוקף ואשרת שהייה חוקית רבת כניסות 
בארה״ב במעבר גבול עם קנדה • המסלול מתאר את הביקור באתרים 

ולעיתים יוחלף סדר ימי הטיול - ללא פגיעה באתרים ובאטרקציות • המחיר 
לנרשמים עד 31 במרץ ולאחר ה- 1 באפריל תהיה תוספת מחיר. ט.ל.ח.


