
יום רביעי - בוסטון. 	
אמריקה,  של  אתונה  החירות,  ערש   – בוסטון  אל  יוצאים  אנו  הבוקר 
הים  חיל  בנמל  בביקור  נתחיל  כינויים.  הרבה  לה  יש  היקום,  מרכז  או 
הישן, כאן עוגנת אוניית הקרב קונסטיטושן שהושקה ב-1797, האניה 
בשירות פעיל הותיקה בעולם שמעולם לא הפסידה קרב. נמשיך אל 
השוק המשוחזר קווינסי עם עשרות הדוכנים שלו, בסמוך לשוק נבקר 
גם באנדרטת השואה המרגשת של בוסטון. נהלך בנתיב החירות ונלמד 
מהמאה  עוד  חלקם  הישנים,  המבנים  דרך  האמריקאית  המהפכה  על 
ברובע  בביקור  נקנח  לחירות.  המאבק  סיפור  את  המספרים  ה-17, 

קיימברידג’ בו שוכנות האוניברסיטאות MIT הרווארד. 

יום חמישי – ניופורט / מיסטיק. 	
הבוקר נצא אל רוד איילנד – המדינה הקטנה בארה”ב. נצא לטיול רגלי 
קסום על קו המים ונראה את הקליף ווק )CLIFF WALK(, רצועת בתי 
 .19 ה-  המאה  ובסוף  הקודמת  במאה  באמריקה  העשירים  האנשים 
אל  נדרים  באמריקה.  ביותר  הוותיק  הפעיל  הכנסת  בית  אל  נמשיך 
מדינת קונטיקט השכנה ונצא לטיול רגלי נחמד על הטיילת של מיסטיק, 
בין השאר נפגוש גם את הפיצרייה שהתחילה את קריירת הקולנוע של 

ג’וליה רוברטס בסרט המפורסם מיסטיק פיצה.
בשעות הערב נגיע חזרה לניו יורק. 

תם הטיול הקסום.

בוסטון וניופורט
טיול 	 ימים - מתחיל בניו יורק 

בוסטון, נתיב החירות, קיימברידג’, ניופורט, מיסטיק

הטיולים מתבצעים ביולי ואוגוסט בלבד. הטיולים בנויים כטיולי לגו ומורכבים ממספר קבוצות נוסעים המאפשרים ביצוע טיולים ללא קשר למספר הנוסעים. יציאת הטיולים 
מובטחת. למשרדי המטייל בניו יורק צוות ותיק המשרת את נוסעי החברה כבר 33 שנים. לרשותכם מספר טלפון חינם לשעת חירום בזמן שהייתכם באמריקה ונציגות בישראל 
הנותנת לנוסעים מענה 24 שעות ביממה ואת השקט הנפשי הנדרש. מחיר הטיול לנרשמים עד 31 במאי - לאחר תאריך זה תהיה תוספת מחיר. אין כפל מבצעים. המסלול 

מתאר את הביקור באתרים אך לעיתים יוחלף סדר ימי הטיול - האתרים, ההפלגות ובתי המלון לא ישתנו. ט.ל.ח.

E3

טיול ללא טיסות.
נפגשים בניו יורק.

לאדם בחדר זוגי
החל מ-

$450

למידע נוסף סרקו את הברקוד.

תצפית ממגדל 
אמפייר סטייט 

בילדינג

חינם!
בתוקף להרשמות עד 	3 למאי, למשפחה בת 4 נוסעים

הלנים בחדר אחד, הנרשמים לאחד מהטיולים המאורגנים
כולל טיסות. אין כפל מבצעים. ט.ל.ח.


