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למה המטייל מסורת?
חברת המטייל היא חברת התיירות הישראלית-אמריקאית הגדולה ביותר

לטיולים בעברית בארצות הברית וחוגגת 33 שנות פעילות!

אני גאה להציג בפניכם את ״המטייל מסורת״ אשר תספק את כל הטיולים,
המידע והמוצרים שנוסע עצמאי בצפון אמריקה צריך, כדי להנות מנסיעה מושלמת, 

בתוספת הווי דתי ואוכל כשר. מספר שנים הכנו והתכוננו ליום בו נשיק את
המטייל מסורת, עם צוות מנהלים, אנשי צוות ומדריכים, בחלקם אנשים דתיים,

הרואים באפשרות לטייל בארצות הברית בהווי דתי עם אוכל כשר, שליחות של ממש.

צוות החברה כולל אנשי מקצוע - אזרחים אמריקאיים, בעלי ניסיון אדיר וקשרים 
בארצות הברית ובעלי ידע עצום לצורך   הצלחתו של הטיול שלכם.

נשמח לפגוש אתכם לצורך תכנון המסלול או במהלכו במשרדינו בתל אביב
או בארצות הברית כדי לוודא הפקתו של טיול מושלם.

מאחלים לכם נסיעה טובה!

אייל בר, מנכ״ל



4    5

ההנחות אינן מצטברות ומיועדות למשלמים מחיר מחירון בלבד. ההנחות אינן כוללות טיולים בני יום אחד, או נוסעים שקיבלו הנחות לילד שלישי או רביעי בחדר. הנחות לזוג מבוססות על 2 נוסעים החולקים חדר אחד.
ההנחות למשפחות מבוססות על 4 נוסעים הלנים בחדר אחד. המבצע של תצפית ממגדל אמפייר סטייט ניתן לשימוש בניו יורק בלבד. אין כפל מבצעים והנחות.להזמנות חדשות בלבד. ט.ל.ח.

טיול מסורת מאורגן
למשפחות לניו יורק

 $1,999 בלבד!
מחיר הטיול, לילדים במשפחה של ארבעה בחדר
הרוכשת טיול FM7 החלום האמריקאי אקספרס.

מבוגרים משלמים מחיר מחירון. לנרשמים עד 31 במרץ. 

לילה במלון במנהטן
כולל ארוחת בוקר

 חינם!
לרוכשים רוכשים טיול מקומי של המטייל מעל 5 ימים
ולשוהים מינימום 2 לילות בניו יורק או בלוס אנג׳לס.

המבצע בתוקף לשהות בין 31 במרץ עד 31 באוגוסט בלבד.

כרטיס טיסה ישירה
לניו יורק בקיץ

$999 בלבד!
מחיר כרטיס הטיסה לילד אחד במשפחה הרוכשת

טיסות וטיול מקומי של המטייל 5 ימים ומעלה.
המבצע בתוקף לנרשמים עד 31 במרץ. 

תצפית למגדל
אמפייר סטייט

 מתנה!
בתוקף להרשמות עד 31 למאי,

למשפחה בת 4 נוסעים הלנים בחדר אחד,
הנרשמים לאחד מהטיולים המאורגנים כולל טיסות.

מבצעים ומתנות



טיולי מסורת לנוסע העצמאי
טיולים בעברית בארצות הברית, כולל טיסות, עם מדריכים ישראלים מקומיים,

כולל ארוחה כשרה אחת כל יום ושתי ארוחות כל שבת.
טיולים מובטחים כל שבוע בין 1 במרץ עד 31 באוקטובר.
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להזמנות ופרטים נוספים: www.hametayel-masoret.com  |  1-700-722-700טיולים מאורגנים בהווי דתי עם אוכל כשר

מוצאי שבת - טיסת לילה מתל-אביב
בלילה של מוצאי שבת נגיע אל נתב”ג ונצא בטיסה לניו יורק.

יום ראשון - ניו יורק / מפלי הניאגרה. 	
הבוקר יאסוף אותנו המדריך משדה התעופה ונצא צפונה מניו 
יורק - "התפוח הגדול" - לכיוון מפלי הניאגרה. נחצה את הגבול 

בין ניו ג'רזי לפנסילבניה ונמשיך לאורך אפיק נהר הדלאוור. 
ערוץ הנהר חורץ את ההר ויוצר תופעות טבע יפהפיות. נטפס 

את הרי האפלאצ'ים ונמשיך צפונה בדרך הנופים המשגעת 
ובקיץ נבקר בקניון ווטקינס גלן ובמפלי המים הנשפכים לתוכו. 
מווטקינס גלן נמשיך בנסיעה לאורך אגם סנקה. בשעות הערב 
נגיע למלון שלנו שנמצא בעיר השנייה בגודלה 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 / קנדה. 	
הבוקר נחצה את הגבול לקנדה ונגיע שוב אל המפלים האדירים 

- "מים רועמים" - כפי שקראו להם האינדיאנים. נצפה על 
המפלים מהצד הקנדי ובקיץ נשוט בספינת "עלמת הערפל" 

אל המפלים כדי לחוש את העוצמה האדירה של כמות המים 
הנשפכת ממש מעלינו. בחורף, נבקר במנהרת הרוחות, מסע 
קסום מאחורי המפלים ממש. לאחר ביקור בשעון הפרחים 

נעזוב את איזור המפלים, 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 

נשוב דרומה למלון שלנו באזור מפלי הניאגרה.

יום שלישי - קורנינג / מוזיאון הזכוכית. 	
הבוקר אנחנו יוצאים דרומה דרך האזור הקסום של אגמי 

האצבעות, בינות ליקבים ולכרמים אל העיירה קורנינג והמוזיאון 
המפורסם בעולם בו מייצרים ומייצאים כלי זכוכית לכל 

רחבי העולם. נצפה במקצוענים של המפעל מנפחים זכוכית 
ממש מולנו ונמשיך בדרך הנופים היפה של מדינות ניו יורק 

ופנסילבניה דרומה ונתמקם ללינת הלילה.

יום רביעי - ניו יורק / חצי יום סיור. 	
נתחיל את הטיול שלנו באזור כיכר טיימס, נמשיך דרומה על 
השדרה החמישית המהודרת דרך רוקפלר סנטר ובדרך נראה 
את “אמפייר סטייט בילדינג”, כיכר ג׳ורג׳ וושינגטון, נחצה את 

“גריניץ׳ וויליג", “הסוהו" והאזור הסיני המאוכלס ביותר בארצות 
הברית - צ׳יינה טאון. נצא להפלגה בה נחלוף על פני אי החרות 

ונצלם את הגברת המפורסמת ביותר בעולם - פסל החרות ונסיים 
את הטיול בביקור מרטיט לב באנדרטת הזיכרון לקורבנות 

אסון התאומים. 

יום חמישי - ניו ג’רזי / קניות / טיסה הביתה. 	
מול המלון שלנו יושב הג’רזי גארדנס. קניון ענק ובו חנויות 

אאוטלט רבות של מותגים במחירים מוזלים. בערב טיסת לילה 
הביתה.

יום שישי - נחיתה בתל-אביב לפני כניסת שבת. 	
תם הטיול הקסום.

המחיר כולל: טיסה סדירה דרך יעד ביניים תל אביב-ניו יורק-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, שתי הפלגות במפלי הניאגרה 
ומנהטן • פעמון החרות • מוזיאון התעופה והחלל • גבעת הקפיטול • 

וושינגטון • פילדלפיה • כת האמיש • אאוטלט ענק ״ניו ג׳רזי גארדנס״.

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.

החלום האמריקאי אקספרס
FM7 - 6 ימים / 4 לילות

טיול כולל טיסות - נפגשים בניו יורק
מפלי הניאגרה, טורונטו-קנדה, וושינגטון, פילדלפיה, מנהטן ושתי הפלגות וקניות באאוטלט

אדם בחדר זוגי
כולל אוכל כשר 

החל מ-

$3,750

10.11.19
לכבוד חברת המטייל,

היה לנו העונג לטייל איתכם, כזוג יחידי, ביום האחרון של הטיול, יום 
שבו שאר המטיילים נשארו בניו ג’רסי, אנחנו המשכנו עם המדריך 
משה לעוד יום של טיול בניו יורק. משה עשה את המקסימום והכין 
לנו תכנית אישית ליום זה, כי ברוב המקומות שהיו כלולים בתכנית 
כבר היינו. בזכותו ניצלנו כל רגע לאורך יום זה בהנאה רבה להגשים 

את חלומנו להכיר ולהבין את ניו יורק.
לאה ויאיר ניידורף

שבתות נאכל בבתי חב״ד או במסעדות כשרות שיספקו לנו את האוכל למלון. בימי חול נאכל אחת ליום במסעדות כשרות ברחבי ארצות הברית בהתאם 
למסלול הטיול. במהלך הנסיעות הארוכות נעצור תמיד לאכול ולהצטייד בסופרמרקטים בהם מוצרים כשרים. במהלך ההפלגות בספינות התענוגות יוגש 
אוכל כשר בחמגשיות על פי תפריט חברת השייט. טיולים מאורגנים כולל טיסות, נפגשים בארצות הברית עם המדריך הישראלי המקומי, מלווה ישראלי 

צמוד אשר ידאג לשתי ארוחות כשרות כל יום - ארוחת בוקר קונטיננטלית, ארוחת צהריים או ערב ושלוש ארוחות כל שבת.

טיול חופשי ומאורגן - איפה אוכלים אוכל כשר?
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מוצאי שבת - המראה לאמריקה
נפגש בנתב״ג לאחר צאת השבת ונמריא לטיסת לילה לניו יורק.

יום ראשון - ניו יורק / מפלי הניאגרה. 	
לאחר בידוק הדרכונים ואיסוף המזוודות נצא צפונה מניו יורק 
- "התפוח הגדול" - לכיוון מפלי הניאגרה. נחצה את הגבול בין 

ניו ג'רזי לפנסילבניה ונמשיך לאורך אפיק נהר הדלאוור. ערוץ 
הנהר חורץ את ההר ויוצר תופעות טבע יפהפיות. נטפס את הרי 
האפלאצ'ים ונמשיך צפונה בדרך הנופים המשגעת ובקיץ נבקר 

בקניון ווטקינס גלן ובמפלי המים הנשפכים לתוכו. מווטקינס 
גלן נמשיך בנסיעה לאורך אגם סנקה. בשעות הערב נגיע למלון 

שלנו שנמצא בעיר השנייה בגודלה במדינת ניו יורק - העיר 
באפאלו. לאחר התרעננות קצרה במלון, נצא לסיור ערב ב"אי 

העז" אשר ממנו נצפה במראה הבלתי נתפס של מליוני ליטרים 
של מים הזורמים בשצף קצף ממפל ״הפרסה״ ו״הינומת הכלה״.

יום שני - מפלי הניאגרה / טורונטו / קנדה. 	
הבוקר נחצה את הגבול לקנדה ונגיע שוב אל המפלים האדירים 

- "מים רועמים" - כפי שקראו להם האינדיאנים. נצפה על 
המפלים מהצד הקנדי ובקיץ נשוט בספינת "עלמת הערפל" 

אל המפלים כדי לחוש את העוצמה האדירה של כמות המים 
הנשפכת ממש מעלינו. בחורף, נבקר במנהרת הרוחות, מסע 
קסום מאחורי המפלים ממש. לאחר ביקור בשעון הפרחים 

נעזוב את איזור המפלים, 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 

נשוב דרומה למלון שלנו באזור מפלי הניאגרה.

יום שלישי - קורנינג / מוזיאון הזכוכית. 	
הבוקר אנחנו יוצאים דרומה דרך האזור הקסום של אגמי 

האצבעות, בינות ליקבים ולכרמים אל העיירה קורנינג והמוזיאון 
המפורסם בעולם בו מייצרים ומייצאים כלי זכוכית לכל 

רחבי העולם. נצפה במקצוענים של המפעל מנפחים זכוכית 
ממש מולנו ונמשיך בדרך הנופים היפה של מדינות ניו יורק 

ופנסילבניה דרומה ונתמקם ללינת הלילה.

יום רביעי - וושינגטון / בירת ארצות הברית. 	
הבוקר נצא לוושינגטון ונבקר בעיר הבירה של העולם. נתחיל 

באנדרטת לינקולן, אנדרטת קוריאה וחללי מלחמת ויטנאם. 
נמשיך אל גבעת הקפיטול, שם נמצאים הסנאט ובית הנבחרים. 
נצלם את מדשאות הבית הלבן, שם נחתמו הסכמים היסטורים 
ונלחצו ידי אוייבים. נסיים במוזיאון התעופה והחלל שם נלמד 

על התפתחות התעופה. בשעות הערב נגיע למלון.

יום חמישי - פילדלפיה / כת האמיש. 	
הבוקר יתחיל בעולם השוקולד של “הרשי” יצרנית השוקולד 

הגדולה בעולם. נמשיך לביקור בכת האמיש, כאן עדיין נוסעים 
בעגלה עם סוסים, עושים קניות במרכז קטנטן ומבשלים 

על כיריים בה האש מובערת בגזעי עץ. נסיים בפילדלפיה. 
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.

בערב נגיע ללינת הלילה. 

יום שישי - חצי יום סיור. 	
נתחיל את הטיול שלנו באזור כיכר טיימס, נמשיך דרומה על 

השדרה החמישית המהודרת דרך רוקפלר סנטר ובדרך נראה את 
“אמפייר סטייט בילדינג”, כיכר ג׳ורג׳ וושינגטון, נחצה את “גריניץ׳ 

וויליג", “הסוהו" והאזור הסיני המאוכלס ביותר בארצות הברית - 
צ׳יינה טאון. נצא להפלגה בה נחלוף על פני אי החרות ונצלם את 
הגברת המפורסמת ביותר בעולם - פסל החרות ונסיים את הטיול 

בביקור מרטיט לב באנדרטת הזיכרון לקורבנות אסון התאומים. 
נתחיל בהכנות לשבת בעצירה בסופרמקט כשר ונשוב למלון 

הנמצא בסמוך לבית חב"ד, שם גם נאכל ארוחת ערב ונעביר את 
תפילות השבת. לינה במרחק הליכה קצר מבית חב"ד.

יום שבת - יום חופשי . 	
באה שבת, באה מנוחה. אחרי תפילות שבת קידוש וארוחת 

צהריים כשרה, נצא לסיור רגלי בעיר. 

יום ראשון - אוהל הרבי מלובביץ' / ניו יורק . 	
הבוקר 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. 
בערב טיסה לישראל.

יום שני - נחיתה בתל אביב. 	
תם הטיול הקסום.

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.

החלום האמריקאי וקנדה
FM	 - ימים / 7 לילות 	

טיול כולל טיסות - נפגשים בניו יורק
מפלי הניאגרה, טורונטו, קנדה, וושינגטון, פילדלפיה, מנהטן, שתי הפלגות

אדם בחדר זוגי
כולל אוכל כשר

$4,450
שבתות נאכל בבתי חב״ד או במסעדות כשרות שיספקו לנו את האוכל למלון. בימי חול נאכל אחת ליום במסעדות כשרות ברחבי ארצות הברית בהתאם 
למסלול הטיול. במהלך הנסיעות הארוכות נעצור תמיד לאכול ולהצטייד בסופרמרקטים בהם מוצרים כשרים. במהלך ההפלגות בספינות התענוגות יוגש 
אוכל כשר בחמגשיות על פי תפריט חברת השייט. טיולים מאורגנים כולל טיסות, נפגשים בארצות הברית עם המדריך הישראלי המקומי, מלווה ישראלי 

צמוד אשר ידאג לשתי ארוחות כשרות כל יום - ארוחת בוקר קונטיננטלית, ארוחת צהריים או ערב ושלוש ארוחות כל שבת.

טיול חופשי ומאורגן - איפה אוכלים אוכל כשר?
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מוצאי שבת - המראה לאמריקה
נפגש בנתב״ג לאחר צאת השבת ונמריא לטיסת לילה לניו יורק.

יום ראשון - ניו יורק / מפלי הניאגרה. 	
לאחר בידוק הדרכונים ואיסוף המזוודות נצא צפונה מניו יורק 
- "התפוח הגדול" - לכיוון מפלי הניאגרה. נחצה את הגבול בין 

ניו ג'רזי לפנסילבניה ונמשיך לאורך אפיק נהר הדלאוור. ערוץ 
הנהר חורץ את ההר ויוצר תופעות טבע יפהפיות. נטפס את הרי 
האפלאצ'ים ונמשיך צפונה בדרך הנופים המשגעת ובקיץ נבקר 

בקניון ווטקינס גלן ובמפלי המים הנשפכים לתוכו. מווטקינס 
גלן נמשיך בנסיעה לאורך אגם סנקה. בשעות הערב נגיע למלון 

שלנו שנמצא בעיר השנייה בגודלה במדינת ניו יורק - העיר 
באפאלו. לאחר התרעננות קצרה במלון, נצא לסיור ערב ב"אי 

העז" אשר ממנו נצפה במראה הבלתי נתפס של מליוני ליטרים 
של מים הזורמים בשצף קצף ממפל ״הפרסה״ ו״הינומת הכלה״.

יום שני - מפלי הניאגרה / טורונטו / קנדה. 	
הבוקר נחצה את הגבול לקנדה ונגיע שוב אל המפלים האדירים 

- "מים רועמים" - כפי שקראו להם האינדיאנים. נצפה על 
המפלים מהצד הקנדי ובקיץ נשוט בספינת "עלמת הערפל" 

אל המפלים כדי לחוש את העוצמה האדירה של כמות המים 
הנשפכת ממש מעלינו. בחורף, נבקר במנהרת הרוחות, מסע 
קסום מאחורי המפלים ממש. לאחר ביקור בשעון הפרחים 

נעזוב את איזור המפלים, 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 

נשוב דרומה למלון שלנו באזור מפלי הניאגרה.

יום שלישי - קורנינג / מוזיאון הזכוכית. 	
הבוקר אנחנו יוצאים דרומה דרך האזור הקסום של אגמי 

האצבעות, בינות ליקבים ולכרמים אל העיירה קורנינג והמוזיאון 
המפורסם בעולם בו מייצרים ומייצאים כלי זכוכית לכל 

רחבי העולם. נצפה במקצוענים של המפעל מנפחים זכוכית 
ממש מולנו ונמשיך בדרך הנופים היפה של מדינות ניו יורק 

ופנסילבניה דרומה ונתמקם ללינת הלילה.

יום רביעי - וושינגטון / בירת ארצות הברית. 	
הבוקר נצא לוושינגטון ונבקר בעיר הבירה של העולם. נתחיל 

באנדרטת לינקולן, אנדרטת קוריאה וחללי מלחמת ויטנאם. 
נמשיך אל גבעת הקפיטול, שם נמצאים הסנאט ובית הנבחרים. 
נצלם את מדשאות הבית הלבן, שם נחתמו הסכמים היסטורים 
ונלחצו ידי אוייבים. נסיים במוזיאון התעופה והחלל שם נלמד 

על התפתחות התעופה. בשעות הערב נגיע למלון.

יום חמישי - פילדלפיה / כת האמיש. 	
הבוקר יתחיל בעולם השוקולד של “הרשי” יצרנית השוקולד 

הגדולה בעולם. נמשיך לביקור בכת האמיש, כאן עדיין נוסעים 
בעגלה עם סוסים, עושים קניות במרכז קטנטן ומבשלים 

על כיריים בה האש מובערת בגזעי עץ. נסיים בפילדלפיה. 
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.

בערב נגיע ללינת הלילה. 

יום שישי - חצי יום סיור. 	
נתחיל את הטיול שלנו באזור כיכר טיימס, נמשיך דרומה על 

השדרה החמישית המהודרת דרך רוקפלר סנטר ובדרך נראה את 
“אמפייר סטייט בילדינג”, כיכר ג׳ורג׳ וושינגטון, נחצה את “גריניץ׳ 

וויליג", “הסוהו" והאזור הסיני המאוכלס ביותר בארצות הברית - 
צ׳יינה טאון. נצא להפלגה בה נחלוף על פני אי החרות ונצלם את 
הגברת המפורסמת ביותר בעולם - פסל החרות ונסיים את הטיול 

בביקור מרטיט לב באנדרטת הזיכרון לקורבנות אסון התאומים. 
נתחיל בהכנות לשבת בעצירה בסופרמקט כשר ונשוב למלון 

הנמצא בסמוך לבית חב"ד, שם גם נאכל ארוחת ערב ונעביר את 
תפילות השבת. לינה במרחק הליכה קצר מבית חב"ד.

יום שבת - יום חופשי . 	
באה שבת, באה מנוחה. אחרי תפילות שבת קידוש וארוחת 

צהריים כשרה, נצא לסיור רגלי בעיר.

יום ראשון - אוהל הרבי מלובביץ' / ניו יורק . 	
הבוקר 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. בערב טיסה 

עצמאית ללאס וגאס והעברה למלון.

יום שני - לאס וגאס. 	
הבוקר נצא לסיור בלאס וגאס, בבתי המלון השונים שכל אחד 

מהם נבנה על בסיס רעיון מסוים, מלון פריז המשחזר את בירת 
צרפת, מלון "ניו יורק", מלון "ונציה" והגונדולות האמיתיות 

ששטות בו, ומלון "קיסר" בו קיסרי רומא העתיקה משוחחים.

 יום שלישי - לאס וגאס / גראנד קניון / סכר הובר . 	1
הבוקר נצא לגראנד קניון ונוכל לצפות ביצירת הטבע המדהימה 
אשר נוצרה ע"י פילוס דרכו של נהר הקולורדו. שום תצלום או 
הרצאה לא יכולים להכין אותנו למראה האדיר בו נצפה היום. 

צוקים כבירים ואחד הקניונים הקדומים על פני כדור הארץ. 
נעבור לצלם את סכר הובר העצום ונסיים בערב אחרון בלאס 

וגאס לבילוי של הימורים, קניות, הופעות ואטרקציות בלי סוף. 
לינה בלאס וגאס.

 יום רביעי - העברה לשדה התעופה. 11
לאחר ארוחת הבוקר, נוכל להנות מקניות אחרונות באאוטלט 

הכי זול בחוף המערבי, שם נפגוש עשרות חנויות מותגים 
מהגדולות בעולם במחירים מטורפים ומכאן נצא לשדה התעופה 

לקראת טיסה חזרה לישראל. 

 יום חמישי - נחיתה בתל-אביב. 12
נחצה יבשות וימים וננחת בארץ הקודש לאחר טיול מקסים.

החלום האמריקאי ולאס וגאס
FM12 - 1 לילות	12 ימים / 

טיול כולל טיסות
מפלי הניאגרה, טורונטו, קנדה, וושינגטון, פילדלפיה, מנהטן, שתי הפלגות, לאס וגאס, 

גראנד קניון

אדם בחדר זוגי
כולל אוכל כשר

$5,450
שבתות נאכל בבתי חב״ד או במסעדות כשרות שיספקו לנו את האוכל למלון. בימי חול נאכל אחת ליום במסעדות כשרות ברחבי ארצות הברית בהתאם 
למסלול הטיול. במהלך הנסיעות הארוכות נעצור תמיד לאכול ולהצטייד בסופרמרקטים בהם מוצרים כשרים. במהלך ההפלגות בספינות התענוגות יוגש 
אוכל כשר בחמגשיות על פי תפריט חברת השייט. טיולים מאורגנים כולל טיסות, נפגשים בארצות הברית עם המדריך הישראלי המקומי, מלווה ישראלי 

צמוד אשר ידאג לשתי ארוחות כשרות כל יום - ארוחת בוקר קונטיננטלית, ארוחת צהריים או ערב ושלוש ארוחות כל שבת.

טיול חופשי ומאורגן - איפה אוכלים אוכל כשר?

המחיר כולל: טיסה סדירה דרך יעד ביניים תל אביב-ניו יורק-לאס וגאס-
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״ • לאס וגאס והגראנד קניון.

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.
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מוצאי שבת - המראה לאמריקה
נפגש בנתב״ג לאחר צאת השבת ונמריא לטיסת לילה לניו יורק.

יום ראשון - ניו יורק / מפלי הניאגרה. 1
לאחר בידוק הדרכונים ואיסוף המזוודות נצא צפונה מניו יורק 
- "התפוח הגדול" - לכיוון מפלי הניאגרה. נחצה את הגבול בין 

ניו ג'רזי לפנסילבניה ונמשיך לאורך אפיק נהר הדלאוור. ערוץ 
הנהר חורץ את ההר ויוצר תופעות טבע יפהפיות. נטפס את הרי 
האפלאצ'ים ונמשיך צפונה בדרך הנופים המשגעת ובקיץ נבקר 

בקניון ווטקינס גלן ובמפלי המים הנשפכים לתוכו. מווטקינס 
גלן נמשיך בנסיעה לאורך אגם סנקה. בשעות הערב נגיע למלון 

שלנו שנמצא בעיר השנייה בגודלה במדינת ניו יורק - העיר 
באפאלו. לאחר התרעננות קצרה במלון, נצא לסיור ערב ב"אי 

העז" אשר ממנו נצפה במראה הבלתי נתפס של מליוני ליטרים 
של מים הזורמים בשצף קצף ממפל ״הפרסה״ ו״הינומת הכלה״.

יום שני - מפלי הניאגרה / טורונטו / קנדה. 2
הבוקר נחצה את הגבול לקנדה ונגיע שוב אל המפלים האדירים 

- "מים רועמים" - כפי שקראו להם האינדיאנים. נצפה על 
המפלים מהצד הקנדי ובקיץ נשוט בספינת "עלמת הערפל" 

אל המפלים כדי לחוש את העוצמה האדירה של כמות המים 
הנשפכת ממש מעלינו. בחורף, נבקר במנהרת הרוחות, מסע 
קסום מאחורי המפלים ממש. לאחר ביקור בשעון הפרחים 

נעזוב את איזור המפלים, 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 

נשוב דרומה למלון שלנו באזור מפלי הניאגרה.

יום שלישי - קורנינג / מוזיאון הזכוכית. 3
הבוקר אנחנו יוצאים דרומה דרך האזור הקסום של אגמי 

האצבעות, בינות ליקבים ולכרמים אל העיירה קורנינג והמוזיאון 
המפורסם בעולם בו מייצרים ומייצאים כלי זכוכית לכל 

רחבי העולם. נצפה במקצוענים של המפעל מנפחים זכוכית 
ממש מולנו ונמשיך בדרך הנופים היפה של מדינות ניו יורק 

ופנסילבניה דרומה ונתמקם ללינת הלילה.

יום רביעי - וושינגטון / בירת ארצות הברית. 4
הבוקר נצא לוושינגטון ונבקר בעיר הבירה של העולם. נתחיל 

באנדרטת לינקולן, אנדרטת קוריאה וחללי מלחמת ויטנאם. 
נמשיך אל גבעת הקפיטול, שם נמצאים הסנאט ובית הנבחרים. 
נצלם את מדשאות הבית הלבן, שם נחתמו הסכמים היסטורים 
ונלחצו ידי אוייבים. נסיים במוזיאון התעופה והחלל שם נלמד 

על התפתחות התעופה. בשעות הערב נגיע למלון.

יום חמישי - פילדלפיה / כת האמיש. 5
הבוקר יתחיל בעולם השוקולד של “הרשי” יצרנית השוקולד 

הגדולה בעולם. נמשיך לביקור בכת האמיש, כאן עדיין נוסעים 
בעגלה עם סוסים, עושים קניות במרכז קטנטן ומבשלים 

על כיריים בה האש מובערת בגזעי עץ. נסיים בפילדלפיה. 
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.

בערב נגיע ללינת הלילה. 

יום שישי - חצי יום סיור. 6
נתחיל את הטיול שלנו באזור כיכר טיימס, נמשיך דרומה על 

השדרה החמישית המהודרת דרך רוקפלר סנטר ובדרך נראה את 
“אמפייר סטייט בילדינג”, כיכר ג׳ורג׳ וושינגטון, נחצה את “גריניץ׳ 

וויליג", “הסוהו" והאזור הסיני המאוכלס ביותר בארצות הברית - 
צ׳יינה טאון. נצא להפלגה בה נחלוף על פני אי החרות ונצלם את 
הגברת המפורסמת ביותר בעולם - פסל החרות ונסיים את הטיול 

בביקור מרטיט לב באנדרטת הזיכרון לקורבנות אסון התאומים. 
נתחיל בהכנות לשבת בעצירה בסופרמקט כשר ונשוב למלון 

הנמצא בסמוך לבית חב"ד, שם גם נאכל ארוחת ערב ונעביר את 
תפילות השבת. לינה במרחק הליכה קצר מבית חב"ד.

יום שבת - יום חופשי . 7
באה שבת, באה מנוחה. אחרי תפילות שבת קידוש וארוחת 

צהריים כשרה, נצא לסיור רגלי בעיר.

יום ראשון - אוהל הרבי מלובביץ' / ניו יורק . 	
הבוקר 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. בערב טיסה 

עצמאית לאורלנדו והעברה למלון.

יום שני - אורלנדו - אולפני הקולנוע. 	
בבוקר הסעות מסודרות לשדה התעופה לטיסה עצמאית 

לאורלנדו.היום הוא יום ביקור באולפני אמ.ג‘י.אמ, אולפני 
הקולנוע והטלוויזיה של חברת ״דיסני“, שם תצאו למסע מדהים 

ב״מלחמות הכוכבים“, מסעותיו של ״אינדיאנה ג‘ונס“, מופעי 
פעלולנים מדהימים ועוד.

יום שלישי - אורלנדו - וולט דיסני. 	1
הסעה הלוך ושוב מהמלון לעולמו של וולט דיסני. היום תפגשו 
את עולמם הקסום של פיטר פן, סינדרלה, דמבו ומלך האריות. 

תוכלו לשוט בצוללת, לנהוג במכוניות מוקטנות, לרחף ברכבל 
ואף לטוס בחלל. יום נפלא בו תחושו שוב כילדים.

יום רביעי - אורלנדו - אפקוט עולם המחר. 11
הסעה הלוך ושוב מהמלון לאפקוט עולם המחר. בחציו הראשון 

תגלו את נפלאות העתיד בטיסה בתוך גופכם, נהיגה מטורפת 
במכוניות מירוץ מהירות ועוד. את המשכו של היום תבלו 

בביתנים של מדינות מכל רחבי העולם. תוכלו לשוט בספינה 
ויקינגית, גונדולה מקסיקנית ולא נשכח את הביתן היפני 

והחומוס.

יום חמישי - אורלנדו העברה לשדה התעופה. 12
טיסה באופן עצמאי מאורלנדו דרך יעד ביניים לישראל.

יום שישי - נחיתה בתל-אביב לפני כניסת שבת. 13
תם הטיול הקסום.

החלום האמריקאי ואורלנדו
FM11 - 13 ימים / 11 לילות

טיול כולל טיסות
מפלי הניאגרה, טורונטו, קנדה, וושינגטון, פילדלפיה, עולם השוקולד של הרשי, מנהטן,

שתי הפלגות, הפארקים של אורלנדו, דיסנילנד, אפקוט ועולם הקולנוע

אדם בחדר זוגי
כולל אוכל כשר

$5,950
שבתות נאכל בבתי חב״ד או במסעדות כשרות שיספקו לנו את האוכל למלון. בימי חול נאכל אחת ליום במסעדות כשרות ברחבי ארצות הברית בהתאם 
למסלול הטיול. במהלך הנסיעות הארוכות נעצור תמיד לאכול ולהצטייד בסופרמרקטים בהם מוצרים כשרים. במהלך ההפלגות בספינות התענוגות יוגש 
אוכל כשר בחמגשיות על פי תפריט חברת השייט. טיולים מאורגנים כולל טיסות, נפגשים בארצות הברית עם המדריך הישראלי המקומי, מלווה ישראלי 

צמוד אשר ידאג לשתי ארוחות כשרות כל יום - ארוחת בוקר קונטיננטלית, ארוחת צהריים או ערב ושלוש ארוחות כל שבת.

טיול חופשי ומאורגן - נפגשים בניו יורק.
איפה אוכלים אוכל כשר?

המחיר כולל: טיסה סדירה דרך יעד ביניים תל אביב-ניו יורק-לאס וגאס-
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״ • לאס וגאס והגראנד קניון.

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.
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טיולים מאורגנים לשומרי מסורת
טיולים מאורגנים כולל טיסות, עם מדריך צמוד היוצא מישראל, ושתי ארוחות כשרות

כל יום - ארוחת בוקר קונטיננטלית, ארוחת צהריים או ערב ושתי ארוחות כל שבת.
6 תאריכים מובטחים בין 1 ביוני עד 31 באוקטובר.
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מוצאי שבת - המראה לאמריקה
נפגש בנתב״ג לאחר צאת השבת ונמריא לטיסת לילה לניו יורק.

יום ראשון - ניו יורק / מפלי הניאגרה. 	
לאחר בידוק הדרכונים ואיסוף המזוודות נצא צפונה מניו יורק 
- "התפוח הגדול" - לכיוון מפלי הניאגרה. נחצה את הגבול בין 

ניו ג'רזי לפנסילבניה ונמשיך לאורך אפיק נהר הדלאוור. ערוץ 
הנהר חורץ את ההר ויוצר תופעות טבע יפהפיות. נטפס את הרי 
האפלאצ'ים ונמשיך צפונה בדרך הנופים המשגעת ובקיץ נבקר 

בקניון ווטקינס גלן ובמפלי המים הנשפכים לתוכו. מווטקינס 
גלן נמשיך בנסיעה לאורך אגם סנקה. בשעות הערב נגיע למלון 

שלנו שנמצא בעיר השנייה בגודלה במדינת ניו יורק - העיר 
באפאלו. לאחר התרעננות קצרה במלון, נצא לסיור ערב ב"אי 

העז" אשר ממנו נצפה במראה הבלתי נתפס של מליוני ליטרים 
של מים הזורמים בשצף קצף ממפל ״הפרסה״ ו״הינומת הכלה״.

יום שני - מפלי הניאגרה / טורונטו / קנדה. 	
הבוקר נחצה את הגבול לקנדה ונגיע שוב אל המפלים האדירים 

- "מים רועמים" - כפי שקראו להם האינדיאנים. נצפה על 
המפלים מהצד הקנדי ובקיץ נשוט בספינת "עלמת הערפל" 

אל המפלים כדי לחוש את העוצמה האדירה של כמות המים 
הנשפכת ממש מעלינו. בחורף, נבקר במנהרת הרוחות, מסע 
קסום מאחורי המפלים ממש. לאחר ביקור בשעון הפרחים 

נעזוב את איזור המפלים, 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 

נשוב דרומה למלון שלנו באזור מפלי הניאגרה.

יום שלישי - קורנינג / מוזיאון הזכוכית. 	
הבוקר אנחנו יוצאים דרומה דרך האזור הקסום של אגמי 

האצבעות, בינות ליקבים ולכרמים אל העיירה קורנינג והמוזיאון 
המפורסם בעולם בו מייצרים ומייצאים כלי זכוכית לכל 

רחבי העולם. נצפה במקצוענים של המפעל מנפחים זכוכית 
ממש מולנו ונמשיך בדרך הנופים היפה של מדינות ניו יורק 

ופנסילבניה דרומה ונתמקם ללינת הלילה.

יום רביעי - וושינגטון / בירת ארצות הברית. 	
הבוקר נצא לוושינגטון ונבקר בעיר הבירה של העולם. נתחיל 

באנדרטת לינקולן, אנדרטת קוריאה וחללי מלחמת ויטנאם. 
נמשיך אל גבעת הקפיטול, שם נמצאים הסנאט ובית הנבחרים. 
נצלם את מדשאות הבית הלבן, שם נחתמו הסכמים היסטורים 
ונלחצו ידי אוייבים. נסיים במוזיאון התעופה והחלל שם נלמד 

על התפתחות התעופה. בשעות הערב נגיע למלון.

יום חמישי - פילדלפיה / כת האמיש. 	
הבוקר יתחיל בעולם השוקולד של “הרשי” יצרנית השוקולד 

הגדולה בעולם. נמשיך לביקור בכת האמיש, כאן עדיין נוסעים 
בעגלה עם סוסים, עושים קניות במרכז קטנטן ומבשלים 

על כיריים בה האש מובערת בגזעי עץ. נסיים בפילדלפיה. 
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.

בערב נגיע ללינת הלילה. 

יום שישי - חצי יום סיור. 	
נתחיל את הטיול שלנו באזור כיכר טיימס, נמשיך דרומה על 
השדרה החמישית המהודרת דרך רוקפלר סנטר ובדרך נראה 
את “אמפייר סטייט בילדינג”, כיכר ג׳ורג׳ וושינגטון, נחצה את 

“גריניץ׳ וויליג", “הסוהו" והאזור הסיני המאוכלס ביותר בארצות 
הברית - צ׳יינה טאון. נצא להפלגה בה נחלוף על פני אי החרות 

ונצלם את הגברת המפורסמת ביותר בעולם - פסל החרות ונסיים 
את הטיול בביקור מרטיט לב באנדרטת הזיכרון לקורבנות אסון 

התאומים. נתחיל בהכנות לשבת בעצירה בסופרמקט כשר 
ונשוב למלון הנמצא בסמוך לבית חב"ד, שם גם נאכל ארוחת 

ערב ונעביר את תפילות השבת. לינה במרחק הליכה קצר
מבית חב"ד.

יום שבת - יום חופשי . 	
באה שבת, באה מנוחה. אחרי תפילות שבת קידוש וארוחת 

צהריים כשרה, נצא לסיור רגלי בעיר. 

יום ראשון - אוהל הרבי מלובביץ' / ניו יורק . 	
הבוקר 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 נשוב למנוחה במלון.

יום שני - ניו ג’רזי / קניות / טיסה הביתה. 	
מול המלון שלנו יושב הג’רזי גארדנס. קניון ענק ובו חנויות 

אאוטלט רבות של מותגים במחירים מוזלים.
בערב טיסת לילה הביתה.

יום שלישי - נחיתה בתל-אביב. 		

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.

החלום האמריקאי וקנדה
FU	 - לילות 	1 ימים / 	

טיול מאורגן כולל מדריך צמוד מישראל
מפלי הניאגרה, טורונטו, קנדה, וושינגטון, פילדלפיה, מנהטן, שתי הפלגות

אדם בחדר זוגי
כולל אוכל כשר

$4,995
שבתות נאכל בבתי חב״ד או במסעדות כשרות שיספקו לנו את האוכל למלון. בימי חול נאכל אחת ליום במסעדות כשרות ברחבי ארצות הברית בהתאם 
למסלול הטיול. במהלך הנסיעות הארוכות נעצור תמיד לאכול ולהצטייד בסופרמרקטים בהם מוצרים כשרים. במהלך ההפלגות בספינות התענוגות יוגש 

אוכל כשר בחמגשיות על פי תפריט חברת השייט.. טיולים מאורגנים כולל טיסות, עם מדריכים צמודים היוצאים מישראל המדריך הישראלי ידאג לשתי 
ארוחות כשרות כל יום - ארוחת בוקר קונטיננטלית, ארוחת צהריים או ערב ושלוש ארוחות כל שבת.

טיולים מאורגנים כולל מדריך צמוד מישראל.
איפה אוכלים אוכל כשר?
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מוצאי שבת - המראה לאמריקה
נפגש בנתב״ג לאחר צאת השבת ונמריא לטיסת לילה לניו יורק.

יום ראשון - ניו יורק / מפלי הניאגרה. 	
לאחר בידוק הדרכונים ואיסוף המזוודות נצא צפונה מניו יורק 
- "התפוח הגדול" - לכיוון מפלי הניאגרה. נחצה את הגבול בין 

ניו ג'רזי לפנסילבניה ונמשיך לאורך אפיק נהר הדלאוור. ערוץ 
הנהר חורץ את ההר ויוצר תופעות טבע יפהפיות. נטפס את הרי 
האפלאצ'ים ונמשיך צפונה בדרך הנופים המשגעת ובקיץ נבקר 

בקניון ווטקינס גלן ובמפלי המים הנשפכים לתוכו. מווטקינס 
גלן נמשיך בנסיעה לאורך אגם סנקה. בשעות הערב נגיע למלון 

שלנו שנמצא בעיר השנייה בגודלה במדינת ניו יורק - העיר 
באפאלו. לאחר התרעננות קצרה במלון, נצא לסיור ערב ב"אי 

העז" אשר ממנו נצפה במראה הבלתי נתפס של מליוני ליטרים 
של מים הזורמים בשצף קצף ממפל ״הפרסה״ ו״הינומת הכלה״.

יום שני - מפלי הניאגרה / טורונטו / קנדה. 	
הבוקר נחצה את הגבול לקנדה ונגיע שוב אל המפלים האדירים 

- "מים רועמים" - כפי שקראו להם האינדיאנים. נצפה על 
המפלים מהצד הקנדי ובקיץ נשוט בספינת "עלמת הערפל" 

אל המפלים כדי לחוש את העוצמה האדירה של כמות המים 
הנשפכת ממש מעלינו. בחורף, נבקר במנהרת הרוחות, מסע 
קסום מאחורי המפלים ממש. לאחר ביקור בשעון הפרחים 

נעזוב את איזור המפלים, 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 

נשוב דרומה למלון שלנו באזור מפלי הניאגרה.

יום שלישי - קורנינג / מוזיאון הזכוכית. 	
הבוקר אנחנו יוצאים דרומה דרך האזור הקסום של אגמי 

האצבעות, בינות ליקבים ולכרמים אל העיירה קורנינג והמוזיאון 
המפורסם בעולם בו מייצרים ומייצאים כלי זכוכית לכל 

רחבי העולם. נצפה במקצוענים של המפעל מנפחים זכוכית 
ממש מולנו ונמשיך בדרך הנופים היפה של מדינות ניו יורק 

ופנסילבניה דרומה ונתמקם ללינת הלילה.

יום רביעי - וושינגטון / בירת ארצות הברית. 	
הבוקר נצא לוושינגטון ונבקר בעיר הבירה של העולם. נתחיל 

באנדרטת לינקולן, אנדרטת קוריאה וחללי מלחמת ויטנאם. 
נמשיך אל גבעת הקפיטול, שם נמצאים הסנאט ובית הנבחרים. 
נצלם את מדשאות הבית הלבן, שם נחתמו הסכמים היסטורים 
ונלחצו ידי אוייבים. נסיים במוזיאון התעופה והחלל שם נלמד 

על התפתחות התעופה. בשעות הערב נגיע למלון.

יום חמישי - פילדלפיה / כת האמיש. 	
הבוקר יתחיל בעולם השוקולד של “הרשי” יצרנית השוקולד 

הגדולה בעולם. נמשיך לביקור בכת האמיש, כאן עדיין נוסעים 
בעגלה עם סוסים, עושים קניות במרכז קטנטן ומבשלים 

על כיריים בה האש מובערת בגזעי עץ. נסיים בפילדלפיה. 
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.

בערב נגיע ללינת הלילה. 

יום שישי - חצי יום סיור. 	
נתחיל את הטיול שלנו באזור כיכר טיימס, נמשיך דרומה על 
השדרה החמישית המהודרת דרך רוקפלר סנטר ובדרך נראה 
את “אמפייר סטייט בילדינג”, כיכר ג׳ורג׳ וושינגטון, נחצה את 

“גריניץ׳ וויליג", “הסוהו" והאזור הסיני המאוכלס ביותר בארצות 
הברית - צ׳יינה טאון. נצא להפלגה בה נחלוף על פני אי החרות 

ונצלם את הגברת המפורסמת ביותר בעולם - פסל החרות ונסיים 
את הטיול בביקור מרטיט לב באנדרטת הזיכרון לקורבנות אסון 

התאומים. נתחיל בהכנות לשבת בעצירה בסופרמקט כשר 
ונשוב למלון הנמצא בסמוך לבית חב"ד, שם גם נאכל ארוחת 

ערב ונעביר את תפילות השבת. לינה במרחק הליכה קצר
מבית חב"ד.

יום שבת - יום חופשי . 	
באה שבת, באה מנוחה. אחרי תפילות שבת קידוש וארוחת 

צהריים כשרה, נצא לסיור רגלי בעיר. 

יום ראשון - אוהל הרבי מלובביץ' / סן פרנציסקו . 	
הבוקר 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 טיסה לסן פרנציסקו והעברה למלון.

יום שני - סן פרנציסקו. 	
את היום כולו נקדיש לעיר שעליה נכתב “השארתי את ליבי בסן 

פרנציסקו“ היום גם נבין מדוע, בהפלגה אל מתחת לגשר שער 
הזהב וסביב כלא אלקטרז. נשאף מעט מהאוירה הססגונית של 

דוכני הדייגים מהעמוסים בעולם, משפע החנויות ומופעי הרחוב 
ב“פישרמנס-וורף“ - רציף הדייגים של סן פרנציסקו. ניסע אל 

גשר “שער הזהב“ ונבין מדוע הוא קרוי כך וכיצד בנו את הגשר 
המופלא הזה. עוד נסייר ברחוב לומברד, הוא רחוב הפרחים - 

התלול והמפותל, נראה את בניין עיריית סן פרנציסקו, נחצה את 
פארק ה“גולדן גייט“, ונצפה על העיר מהגבעות התאומות. נבקר 

בעיר הסינית המפורסמת ביותר בעולם ונסיים בתצפית מאי 
המטמון או מגשר המפרץ. נשוב בערב לבית המלון.

 יום שלישי - פארק עצי הענק / סקויה וקינגס קניון. 		
היום נבקר בחורשת “היער הענק” בו נמצאים שלושה מחמשת 

העצים הגדולים בעולם! נבקר בחורשת גרנט בה נמצא העץ 
השני בגודלו בעולם בגובה של כמעט 90 מטרים ועצים בגילאים 

מעל 2,000 שנה. עצים נוספים שנמצאים במקומות מבודדים 
ובלתי נגישים לקהל הרחב היו יכולים לעמוד בגאון לצד מגדל 

עזריאלי המלבני שגובהו 154 מטר, זהו ביקור שלא תשכחו 
לעולם - העצים, החורשות, גושי הגרניט האדירים וצוקים 

כבירים, בצד מים זורמים וחיות בר מסתובבות, הם שעשו את 
הפארקים הללו למבוקרים ביותר בעולם. לינה בבייקרספילד.

 
 יום רביעי - קליקו / אאוטלט / לאס וגאס. 		

הבוקר נצא לעיירת הרפאים וכורי הזהב - קליקו - שנוסדה בשנת 
1881. נבקר בעיירה המשחזרת ארכיטקטונית את כל חמשת 
המבנים המקוריים שנותרו - בית השריף, בית הכלא המקורי, 
וכמובן הבר אשר בפתחו התנהלו קרבות הרחוב של המערב 
הפרוע. נמשיך אל אאוטלט לקניות במחירים זולים במיוחד 

ובמגוון אדיר של מותגי על. לינה בלאס וגאס.

החלום האמריקאי מחוף לחוף
FU17 - 13 ימים / 11 לילות

טיול מאורגן כולל מדריך צמוד מישראל
מפלי הניאגרה, טורונטו, קנדה, וושינגטון, סן פרנציסקו, לאס וגאס, מנהטן, שלוש הפלגות

אדם בחדר זוגי
כולל אוכל כשר

$6,995
שבתות נאכל בבתי חב״ד או במסעדות כשרות שיספקו לנו את האוכל למלון. בימי חול נאכל אחת ליום במסעדות כשרות ברחבי ארצות הברית בהתאם 
למסלול הטיול. במהלך הנסיעות הארוכות נעצור תמיד לאכול ולהצטייד בסופרמרקטים בהם מוצרים כשרים. במהלך ההפלגות בספינות התענוגות יוגש 

אוכל כשר בחמגשיות על פי תפריט חברת השייט.. טיולים מאורגנים כולל טיסות, עם מדריכים צמודים היוצאים מישראל המדריך הישראלי ידאג לשתי 
ארוחות כשרות כל יום - ארוחת בוקר קונטיננטלית, ארוחת צהריים או ערב ושלוש ארוחות כל שבת.

טיולים מאורגנים כולל מדריך צמוד מישראל.
איפה אוכלים אוכל כשר?

 יום חמישי - המראה מלאס וגאס לישראל. 		
בוקר חופשי אחרון בלאס וגאס וטיסה הביתה.

 יום שישי - נחיתה בתל-אביב לפני כניסת השבת. 		
תם הטיול הקסום.

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.



22    23

להזמנות ופרטים נוספים: www.hametayel-masoret.com  |  1-700-722-700טיולים מאורגנים בהווי דתי עם אוכל כשר

מוצאי שבת - המראה לאמריקה
נפגש בנתב״ג לאחר צאת השבת ונמריא לטיסת לילה לניו יורק.

יום ראשון - ניו יורק / מפלי הניאגרה. 	
לאחר בידוק הדרכונים ואיסוף המזוודות נצא צפונה מניו יורק 
- "התפוח הגדול" - לכיוון מפלי הניאגרה. נחצה את הגבול בין 

ניו ג'רזי לפנסילבניה ונמשיך לאורך אפיק נהר הדלאוור. ערוץ 
הנהר חורץ את ההר ויוצר תופעות טבע יפהפיות. נטפס את הרי 
האפלאצ'ים ונמשיך צפונה בדרך הנופים המשגעת ובקיץ נבקר 

בקניון ווטקינס גלן ובמפלי המים הנשפכים לתוכו. מווטקינס 
גלן נמשיך בנסיעה לאורך אגם סנקה. בשעות הערב נגיע למלון 

שלנו שנמצא בעיר השנייה בגודלה במדינת ניו יורק - העיר 
באפאלו. לאחר התרעננות קצרה במלון, נצא לסיור ערב ב"אי 

העז" אשר ממנו נצפה במראה הבלתי נתפס של מליוני ליטרים 
של מים הזורמים בשצף קצף ממפל ״הפרסה״ ו״הינומת הכלה״.

יום שני - מפלי הניאגרה / טורונטו / קנדה. 	
הבוקר נחצה את הגבול לקנדה ונגיע שוב אל המפלים האדירים 

- "מים רועמים" - כפי שקראו להם האינדיאנים. נצפה על 
המפלים מהצד הקנדי ובקיץ נשוט בספינת "עלמת הערפל" 

אל המפלים כדי לחוש את העוצמה האדירה של כמות המים 
הנשפכת ממש מעלינו. בחורף, נבקר במנהרת הרוחות, מסע 
קסום מאחורי המפלים ממש. לאחר ביקור בשעון הפרחים 

נעזוב את איזור המפלים, 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 

נשוב דרומה למלון שלנו באזור מפלי הניאגרה.

יום שלישי - קורנינג / מוזיאון הזכוכית. 	
הבוקר אנחנו יוצאים דרומה דרך האזור הקסום של אגמי 

האצבעות, בינות ליקבים ולכרמים אל העיירה קורנינג והמוזיאון 
המפורסם בעולם בו מייצרים ומייצאים כלי זכוכית לכל 

רחבי העולם. נצפה במקצוענים של המפעל מנפחים זכוכית 
ממש מולנו ונמשיך בדרך הנופים היפה של מדינות ניו יורק 

ופנסילבניה דרומה ונתמקם ללינת הלילה.

יום רביעי - וושינגטון / בירת ארצות הברית. 	
הבוקר נצא לוושינגטון ונבקר בעיר הבירה של העולם. נתחיל 

באנדרטת לינקולן, אנדרטת קוריאה וחללי מלחמת ויטנאם. 
נמשיך אל גבעת הקפיטול, שם נמצאים הסנאט ובית הנבחרים. 
נצלם את מדשאות הבית הלבן, שם נחתמו הסכמים היסטורים 
ונלחצו ידי אוייבים. נסיים במוזיאון התעופה והחלל שם נלמד 

על התפתחות התעופה. בשעות הערב נגיע למלון.

יום חמישי - פילדלפיה / כת האמיש. 	
הבוקר יתחיל בעולם השוקולד של “הרשי” יצרנית השוקולד 

הגדולה בעולם. נמשיך לביקור בכת האמיש, כאן עדיין נוסעים 
בעגלה עם סוסים, עושים קניות במרכז קטנטן ומבשלים 

על כיריים בה האש מובערת בגזעי עץ. נסיים בפילדלפיה. 
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.

בערב נגיע ללינת הלילה. 

יום שישי - חצי יום סיור. 	
נתחיל את הטיול שלנו באזור כיכר טיימס, נמשיך דרומה על 
השדרה החמישית המהודרת דרך רוקפלר סנטר ובדרך נראה 
את “אמפייר סטייט בילדינג”, כיכר ג׳ורג׳ וושינגטון, נחצה את 

“גריניץ׳ וויליג", “הסוהו" והאזור הסיני המאוכלס ביותר בארצות 
הברית - צ׳יינה טאון. נצא להפלגה בה נחלוף על פני אי החרות 

ונצלם את הגברת המפורסמת ביותר בעולם - פסל החרות ונסיים 
את הטיול בביקור מרטיט לב באנדרטת הזיכרון לקורבנות אסון 

התאומים.
נתחיל הכנות לשבת בעצירה בסופרמקט כשר ונשוב למלון 

הנמצא בסמוך לבית חב"ד, שם גם נאכל ארוחת ערב ונעביר את 
תפילות השבת. לינה במרחק הליכה קצר מבית חב"ד.

יום שבת - יום חופשי . 	
באה שבת, באה מנוחה. אחרי תפילות שבת קידוש וארוחת 

צהריים כשרה, נצא לסיור רגלי בעיר. 

יום ראשון - אוהל הרבי מלובביץ' / סן פרנציסקו . 	
הבוקר 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 טיסה לסן פרנציסקו והעברה למלון.

יום שני - סן פרנציסקו. 	
את היום כולו נקדיש לעיר שעליה נכתב “השארתי את ליבי בסן 

פרנציסקו“ היום גם נבין מדוע, בהפלגה אל מתחת לגשר שער 
הזהב וסביב כלא אלקטרז. נשאף מעט מהאוירה הססגונית של 

דוכני הדייגים מהעמוסים בעולם, משפע החנויות ומופעי הרחוב 
ב“פישרמנס-וורף“ - רציף הדייגים של סן פרנציסקו. ניסע אל 

גשר “שער הזהב“ ונבין מדוע הוא קרוי כך וכיצד בנו את הגשר 
המופלא הזה. עוד נסייר ברחוב לומברד, הוא רחוב הפרחים - 

התלול והמפותל, נראה את בניין עיריית סן פרנציסקו, נחצה את 
פארק ה“גולדן גייט“, ונצפה על העיר מהגבעות התאומות. נבקר 

בעיר הסינית המפורסמת ביותר בעולם ונסיים בתצפית מאי 
המטמון או מגשר המפרץ. נשוב בערב לבית המלון.

 יום שלישי - פארק עצי הענק / סקויה וקינגס קניון. 		
היום נבקר בחורשת “היער הענק” בו נמצאים שלושה מחמשת 

העצים הגדולים בעולם! נבקר בחורשת גרנט בה נמצא העץ 
השני בגודלו בעולם בגובה של כמעט 90 מטרים ועצים בגילאים 

מעל 2,000 שנה. עצים נוספים שנמצאים במקומות מבודדים 
ובלתי נגישים לקהל הרחב היו יכולים לעמוד בגאון לצד מגדל 

עזריאלי המלבני שגובהו 154 מטר, זהו ביקור שלא תשכחו 
לעולם - העצים, החורשות, גושי הגרניט האדירים וצוקים 

כבירים, בצד מים זורמים וחיות בר מסתובבות, הם שעשו את 
הפארקים הללו למבוקרים ביותר בעולם. לינה בבייקרספילד.

 
 יום רביעי - קליקו / אאוטלט / רמת הקולורדו. 		

הבוקר נצא לעיירת הרפאים וכורי הזהב - קליקו - שנוסדה בשנת 
1881. נבקר בעיירה המשחזרת ארכיטקטונית את כל חמשת 
המבנים המקוריים שנותרו - בית השריף, בית הכלא המקורי, 
וכמובן הבר אשר בפתחו התנהלו קרבות הרחוב של המערב 
הפרוע. נמשיך אל אאוטלט לקניות במחירים זולים במיוחד 

ובמגוון אדיר של מותגי על. 

החלום האמריקאי כולל הקניונים
FU1	 - 16 ימים / 14 לילות

טיול מאורגן כולל מדריך צמוד מישראל
מפלי הניאגרה, טורונטו, וושינגטון, סן פרנציסקו, לאס וגאס, מנהטן, ברייס קניון, שלוש הפלגות

אדם בחדר זוגי
כולל אוכל כשר

$7,995
שבתות נאכל בבתי חב״ד או במסעדות כשרות שיספקו לנו את האוכל למלון. בימי חול נאכל אחת ליום במסעדות כשרות ברחבי ארצות הברית בהתאם 
למסלול הטיול. במהלך הנסיעות הארוכות נעצור תמיד לאכול ולהצטייד בסופרמרקטים בהם מוצרים כשרים. במהלך ההפלגות בספינות התענוגות יוגש 

אוכל כשר בחמגשיות על פי תפריט חברת השייט.. טיולים מאורגנים כולל טיסות, עם מדריכים צמודים היוצאים מישראל המדריך הישראלי ידאג לשתי 
ארוחות כשרות כל יום - ארוחת בוקר קונטיננטלית, ארוחת צהריים או ערב ושלוש ארוחות כל שבת.

טיולים מאורגנים כולל מדריך צמוד מישראל.
איפה אוכלים אוכל כשר?

לקראת ערב נחצה את הגבול מנבאדה ליוטה ונתמקם בסיינט 
ג’ורג’ ללינת הלילה.

 יום חמישי - פארק ציון / ברייס קניון . 		
את יומנו נתחיל בנסיעה לברייס קניון ולקניון האדום ונגיע אל 

אחד המקומות המוזרים ביותר על פני כדור הארץ, הברייס 
קניון, מקום מדהים בו הטבע פיסל את יצירות האומנות 

היפות והמרתקות בגלובוס. נטייל בשביל הנאבאחו, בעקבות 
האינדיאנים ובין צוקים אדומים ואדירים שלא תראו בשום 

מקום אחר בעולם. נמשיך אל אחד הפארקים המרהיבים של 
יוטה- פארק ציון. נערוך תצפיות על מצוקי אבן החול החשופים 
הגדולים בעולם ונצא למסלול הליכה לצד נהר הווירג’ין. נמשיך 

אל מנהרת “הר הכרמל” אשר נחצבה כאן כבר לפני 100 שנים - 
יום שלא יישכח. לאחר הביקור נשוב אל סיינט ג’ורג’.

 יום שישי - לאס וגאס. 		
נרד מרמת הקולורדו ונשוב אל מדינת נבאדה. נגיע אל עיר 

ההימורים המחשמלת לאס וגאס. עם ההגעה נצא לסיור 
בינות לבתי המלון על הרצועה המפורסמת - הסטריפ. ניראה 

את הגונדולות שטות בתעלות בתוך מלון ונציה. נהלך ברחובת 
רומא העתיקה בארמון הקיסר. נחזה במחזה מקסים של מופע 
המזרקות של מלון בלאג’יו המפורסם מהסרט אושן 11. נתחיל 
בהכנות לשבת בעצירה בסופרמקט כשר ונשוב למלון הנמצא 

בסמוך לבית חב"ד, שם גם נאכל ארוחת ערב ונעביר את תפילות 
השבת. לינה בלאס וגאס במרחק הליכה קצר מבית חב"ד.

 יום שבת - יום חופשי . 		
באה שבת, באה מנוחה. אחרי תפילות שבת קידוש וארוחת 

צהריים כשרה, נצא לסיור רגלי בעיר.

 יום ראשון - בוקר אחרון והמראה מלאס וגאס לישראל. 		

 יום שני - נחיתה בתל-אביב. 		
תם הטיול הקסום.

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.
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מוצאי שבת - המראה לאמריקה
נפגש בנתב״ג לאחר צאת השבת ונמריא לסן פרנציסקו.

יום ראשון - לוס אנג‘לס / דרך 17 מייל. 	
נחצה יבשות וימים ולאחר איסוף המזוודות ובדיקת הדרכונים 

נצא לחצי יום טיול אל הכביש היפה ביותר במערב ארה”ב, 
דרך ה-17 מייל. ניראה את סלע הציפורים היפהפה על שלל 

הציפורים וכלבי הים שפוקדים אותו ונעצור לתמונת נוף קסומה 
עם עץ הקפריסין הבודד העומד איתן מול הרוחות והגלים כבר 
למעלה מ-250 שנה. נגיע עם ערב למלון בואכה סן פרנציסקו.

יום שני - סן פרנציסקו. 	
את היום כולו נקדיש לעיר שעליה נכתב “השארתי את ליבי בסן 

פרנציסקו“ היום גם נבין מדוע, בהפלגה אל מתחת לגשר שער 
הזהב וסביב כלא אלקטרז. נשאף מעט מהאוירה הססגונית של 

דוכני הדייגים מהעמוסים בעולם, משפע החנויות ומופעי הרחוב 
ב“פישרמנס-וורף“ - רציף הדייגים של סן פרנציסקו. ניסע אל 

גשר “שער הזהב“ ונבין מדוע הוא קרוי כך וכיצד בנו את הגשר 
המופלא הזה. עוד נסייר ברחוב לומברד, הוא רחוב הפרחים - 

התלול והמפותל, נראה את בניין עיריית סן פרנציסקו, נחצה את 
פארק ה“גולדן גייט“, ונצפה על העיר מהגבעות התאומות. נבקר 

בעיר הסינית המפורסמת ביותר בעולם ונסיים בתצפית מאי 
המטמון או מגשר המפרץ. נשוב בערב לבית המלון.

יום שלישי - פארק עצי הענק / סקויה וקינגס קניון. 	
היום נבקר בחורשת “היער הענק” בו נמצאים שלושה מחמשת 

העצים הגדולים בעולם! נבקר בחורשת גרנט בה נמצא העץ 
השני בגודלו בעולם בגובה של כמעט 90 מטרים ועצים בגילאים 

מעל 2,000 שנה. עצים נוספים שנמצאים במקומות מבודדים 
ובלתי נגישים לקהל הרחב היו יכולים לעמוד בגאון לצד מגדל 

עזריאלי המלבני שגובהו 154 מטר, זהו ביקור שלא תשכחו 
לעולם - העצים, החורשות, גושי הגרניט האדירים וצוקים 

כבירים, בצד מים זורמים וחיות בר מסתובבות, הם שעשו את 
הפארקים הללו למבוקרים ביותר בעולם. לינה בבייקרספילד.

 
יום רביעי - קליקו / אאוטלט / רמת הקולורדו. 	

הבוקר נצא לעיירת הרפאים וכורי הזהב - קליקו - שנוסדה בשנת 
1881. נבקר בעיירה המשחזרת ארכיטקטונית את כל חמשת 
המבנים המקוריים שנותרו - בית השריף, בית הכלא המקורי, 
וכמובן הבר אשר בפתחו התנהלו קרבות הרחוב של המערב 
הפרוע. נמשיך אל אאוטלט לקניות במחירים זולים במיוחד 

ובמגוון אדיר של מותגי על. לקראת ערב נחצה את הגבול 
מנבאדה ליוטה ונתמקם בסיינט ג’ורג’ ללינת הלילה.

 יום חמישי - פארק ציון / ברייס קניון . 	
את יומנו נתחיל בנסיעה לברייס קניון ולקניון האדום ונגיע אל 

אחד המקומות המוזרים ביותר על פני כדור הארץ, הברייס 
קניון, מקום מדהים בו הטבע פיסל את יצירות האומנות 

היפות והמרתקות בגלובוס. נטייל בשביל הנאבאחו, בעקבות 
האינדיאנים ובין צוקים אדומים ואדירים שלא תראו בשום 

מקום אחר בעולם. נמשיך אל אחד הפארקים המרהיבים של 
יוטה- פארק ציון. נערוך במקום תצפיות על מצוקי אבן החול 

החשופים הגדולים בעולם ונצא למסלול הליכה לצד נהר 
הווירג’ין. 

נמשיך אל מנהרת “הר הכרמל” אשר נחצבה כאן כבר לפני 100 
שנים - יום שלא יישכח. לאחר הביקור נשוב אל סיינט ג’ורג’.

יום שישי - לאס וגאס. 	
נרד מרמת הקולורדו ונשוב אל מדינת נבאדה. נגיע אל עיר 

ההימורים המחשמלת לאס וגאס. עם ההגעה נצא לסיור 
בינות לבתי המלון על הרצועה המפורסמת - הסטריפ. ניראה 

את הגונדולות שטות בתעלות בתוך מלון ונציה. נהלך ברחובת 
רומא העתיקה בארמון הקיסר. נחזה במחזה מקסים של מופע 
המזרקות של מלון בלאג’יו המפורסם מהסרט אושן 11. נתחיל 
בהכנות לשבת בעצירה בסופרמקט כשר ונשוב למלון הנמצא 

בסמוך לבית חב"ד, שם גם נאכל ארוחת ערב ונעביר את תפילות 
השבת. לינה בלאס וגאס במרחק הליכה קצר מבית חב"ד.

יום שבת - יום חופשי . 	
באה שבת, באה מנוחה. אחרי תפילות שבת קידוש וארוחת 

צהריים כשרה, נצא לסיור רגלי בעיר.

יום ראשון - בוקר אחרון והמראה מלאס וגאס לישראל. 	

יום שני - נחיתה בתל-אביב. 	
תם הטיול הקסום.

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.

המערב הפרוע
FU1	 - ימים / 7 לילות 	

טיול מאורגן כולל מדריך צמוד מישראל
לוס אנג׳לס, פארק סקויה, סן פרנציסקו, לאס וגאס, כביש מס׳ 1, הפלגה אל גשר שער הזהב

אדם בחדר זוגי
כולל אוכל כשר

$5,995
שבתות נאכל בבתי חב״ד או במסעדות כשרות שיספקו לנו את האוכל למלון. בימי חול נאכל אחת ליום במסעדות כשרות ברחבי ארצות הברית בהתאם 
למסלול הטיול. במהלך הנסיעות הארוכות נעצור תמיד לאכול ולהצטייד בסופרמרקטים בהם מוצרים כשרים. במהלך ההפלגות בספינות התענוגות יוגש 

אוכל כשר בחמגשיות על פי תפריט חברת השייט.. טיולים מאורגנים כולל טיסות, עם מדריכים צמודים היוצאים מישראל המדריך הישראלי ידאג לשתי 
ארוחות כשרות כל יום - ארוחת בוקר קונטיננטלית, ארוחת צהריים או ערב ושלוש ארוחות כל שבת.

טיולים מאורגנים כולל מדריך צמוד מישראל.
איפה אוכלים אוכל כשר?
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מוצאי שבת - המראה לאמריקה
נפגש בנתב״ג לאחר צאת השבת ונמריא לטיסת לילה לסן 

פרנציסקו.

יום ראשון - לוס אנג‘לס / דרך 17 מייל. 	
נחצה יבשות וימים ולאחר איסוף המזוודות ובדיקת הדרכונים 

נצא לחצי יום טיול אל הכביש היפה ביותר במערב ארה”ב, 
דרך ה-17 מייל. ניראה את סלע הציפורים היפהפה על שלל 

הציפורים וכלבי הים שפוקדים אותו ונעצור לתמונת נוף קסומה 
עם עץ הקפריסין הבודד העומד איתן מול הרוחות והגלים כבר 
למעלה מ-250 שנה. נגיע עם ערב למלון בואכה סן פרנציסקו.

יום שני - סן פרנציסקו. 	
את היום כולו נקדיש לעיר שעליה נכתב “השארתי את ליבי בסן 

פרנציסקו“ היום גם נבין מדוע, בהפלגה אל מתחת לגשר שער 
הזהב וסביב כלא אלקטרז. נשאף מעט מהאוירה הססגונית של 

דוכני הדייגים מהעמוסים בעולם, משפע החנויות ומופעי הרחוב 
ב“פישרמנס-וורף“ - רציף הדייגים של סן פרנציסקו. ניסע אל 

גשר “שער הזהב“ ונבין מדוע הוא קרוי כך וכיצד בנו את הגשר 
המופלא הזה. עוד נסייר ברחוב לומברד, הוא רחוב הפרחים - 

התלול והמפותל, נראה את בניין עיריית סן פרנציסקו, נחצה את 
פארק ה“גולדן גייט“, ונצפה על העיר מהגבעות התאומות. נבקר 

בעיר הסינית המפורסמת ביותר בעולם ונסיים בתצפית מאי 
המטמון או מגשר המפרץ. נשוב בערב לבית המלון.

יום שלישי - פארק עצי הענק / סקויה וקינגס קניון. 	
היום נבקר בחורשת “היער הענק” בו נמצאים שלושה מחמשת 

העצים הגדולים בעולם! נבקר בחורשת גרנט בה נמצא העץ 
השני בגודלו בעולם בגובה של כמעט 90 מטרים ועצים בגילאים 

מעל 2,000 שנה. עצים נוספים שנמצאים במקומות מבודדים 
ובלתי נגישים לקהל הרחב היו יכולים לעמוד בגאון לצד מגדל 

עזריאלי המלבני שגובהו 154 מטר, זהו ביקור שלא תשכחו 
לעולם - העצים, החורשות, גושי הגרניט האדירים וצוקים 

כבירים, בצד מים זורמים וחיות בר מסתובבות, הם שעשו את 
הפארקים הללו למבוקרים ביותר בעולם. לינה בבייקרספילד.

 
יום רביעי - קליקו / אאוטלט / רמת הקולורדו. 	

הבוקר נצא לעיירת הרפאים וכורי הזהב - קליקו - שנוסדה בשנת 
1881. נבקר בעיירה המשחזרת ארכיטקטונית את כל חמשת 
המבנים המקוריים שנותרו - בית השריף, בית הכלא המקורי, 
וכמובן הבר אשר בפתחו התנהלו קרבות הרחוב של המערב 
הפרוע. נמשיך אל אאוטלט לקניות במחירים זולים במיוחד 

ובמגוון אדיר של מותגי על. לקראת ערב נחצה את הגבול 
מנבאדה ליוטה ונתמקם בסיינט ג’ורג’ ללינת הלילה.

 יום חמישי - פארק ציון / ברייס קניון . 	
את יומנו נתחיל בנסיעה לברייס קניון ולקניון האדום ונגיע אל 

אחד המקומות המוזרים ביותר על פני כדור הארץ, הברייס 
קניון, מקום מדהים בו הטבע פיסל את יצירות האומנות 

היפות והמרתקות בגלובוס. נטייל בשביל הנאבאחו, בעקבות 
האינדיאנים ובין צוקים אדומים ואדירים שלא תראו בשום 

מקום אחר בעולם. נמשיך אל אחד הפארקים המרהיבים של 
יוטה- פארק ציון. נערוך במקום תצפיות על מצוקי אבן החול 

החשופים הגדולים בעולם ונצא למסלול הליכה לצד נהר 

הווירג’ין. נמשיך אל מנהרת “הר הכרמל” אשר נחצבה כאן כבר 
לפני 100 שנים - יום שלא יישכח. לאחר הביקור נשוב אל סיינט 

ג’ורג’.

יום שישי - לאס וגאס. 	
נרד מרמת הקולורדו ונשוב אל מדינת נבאדה. נגיע אל עיר 

ההימורים המחשמלת לאס וגאס. עם ההגעה נצא לסיור 
בינות לבתי המלון על הרצועה המפורסמת - הסטריפ. ניראה 

את הגונדולות שטות בתעלות בתוך מלון ונציה. נהלך ברחובת 
רומא העתיקה בארמון הקיסר. נחזה במחזה מקסים של מופע 
המזרקות של מלון בלאג’יו המפורסם מהסרט אושן 11. נתחיל 
בהכנות לשבת בעצירה בסופרמקט כשר ונשוב למלון הנמצא 

בסמוך לבית חב"ד, שם גם נאכל ארוחת ערב ונעביר את תפילות 
השבת. לינה בלאס וגאס במרחק הליכה קצר מבית חב"ד.

יום שבת - יום חופשי . 	
באה שבת, באה מנוחה. אחרי תפילות שבת קידוש וארוחת 

צהריים כשרה, נצא לסיור רגלי בעיר.

יום ראשון - גראנד קניון / אגם פאוול / סכר גלן. 	
הבוקר אנו עוזבים את לאס וגאס. נצא בדרך המדברית, ניכנס 

למדינת אריזונה ונגיע אל הקניון הגדול ביבשת אמריקה והשני 
בגודלו בעולם - הגרנד קניון. נחזה במראה המרהיב של חציבתו 

של נהר הקולורדו בסלע במשך שנים רבות שיצר את הקניון 
המדהים בעומק מירבי של למעלה מ 1,800 מטר ובאורך של 

קרוב ל 450 ק”מ. נטייל לאורך הגדה הצפונית של הקניון 
ונחזה במראה המדהים. גווני הסלעים והצורות המיוחדות לא 
יישכחו לעולם.. נמשיך אל האגם המלאכותי המרהיב - אגם 

פאוול. ניצפה על האגם וניראה את סכר גלן העצום שיוצר את 
האגם ע”י סכירת נהר הקולורדו. נמשיך אל פייג’ ונבקר בעיקול 

הפרסה, יצירת מופת של הטבע שנוצרה על פיסול דרכו של 
הנהר בסלע. לאחר הביקור נתמקם ללינת הלילה. לינה בפייג’. 

יום שני - מוניומנט ואלי / מואב. 	
את יומנו נתחיל בנסיעה אל אחד העמקים המצולמים בעולם - 
מוניומנט ואלי. כאן ניראה איך הטבע עיצב אנדרטאות עצומות 

של אבן בצורות וגדלים שונים. האבן האדומה ניראית כאילו 
יצאה מהכיבשן. שמות מוזרים נתנו להם המקומיים - גבעת 

הפיל, 3 האחיות, גבעת הגמל ונקודת האמנים הם רק חלק מהם. 
לאחר הביקור נצפין אל מדינת אנשי ההרים ונתמקם ללינת 

הלילה בעיירה עם שם תנכי מעניין, מואב.
 

 יום שלישי - פארק הקשתות / קניונלנדס. 		
הבוקר אנחנו הולכים לראות את הטבע במלוא הדרו. נבקר 
בשניים מהפארקים הלאומיים הידועים באמריקה . נתחיל 
בקניונלנדס וניראה איך הנהרות הגדולים חצבו ויצרו צורות 

מוזרות ויפהפיות בהרים. האי שבשמיים, המחטים והמבוך הם 
רק חלק מהשמות היצירתיים שנתנו המורמונים לחלקי הפארק 

השונים. נמשיך אל פארק הקשתות. כאן הטבע יצר למעלה 
מ-2,000 קשתות בצורות וגוונים שונים. מראה מדהים. בתום 

הביקור נשוב למלוננו במואב.
 

המערב הפרוע כולל פארק ילוסטון
FU15 - 16 ימים / 14 לילות

טיול מאורגן כולל מדריך צמוד מישראל
לוס אנג׳לס, פארק סקויה, סן פרנציסקו, לאס וגאס, פארק ילוסטון, הפלגה אל גשר שער הזהב

אדם בחדר זוגי
כולל אוכל כשר

$7,995
שבתות נאכל בבתי חב״ד או במסעדות כשרות שיספקו לנו את האוכל למלון. בימי חול נאכל אחת ליום במסעדות כשרות ברחבי ארצות הברית בהתאם 
למסלול הטיול. במהלך הנסיעות הארוכות נעצור תמיד לאכול ולהצטייד בסופרמרקטים בהם מוצרים כשרים. במהלך ההפלגות בספינות התענוגות יוגש 

אוכל כשר בחמגשיות על פי תפריט חברת השייט.. טיולים מאורגנים כולל טיסות, עם מדריכים צמודים היוצאים מישראל המדריך הישראלי ידאג לשתי 
ארוחות כשרות כל יום - ארוחת בוקר קונטיננטלית, ארוחת צהריים או ערב ושלוש ארוחות כל שבת.

טיולים מאורגנים כולל מדריך צמוד מישראל.
איפה אוכלים אוכל כשר?

 יום רביעי - סולט לייק סיטי / ג’קסון. 		
היום אנו עוזבים את מואב. נצפין אל עיר הבירה והעיר המרכזית 

ביוטה - סולט לייק סיטי. נבקר בטמפל סקוור ובמרכזו מקדש 
המורמונים המרהיב. ניראה את בניין הממשל ממנו מתנהל 

מדינת יוטה כולה. ניצפה על אגם המלח העצום. לאחר הביקור 
נמשיך וניכנס אל מדינת ויומינג - המדינה עם האוכלוסיה 

הקטנה בארה”ב . אין אנשים אבל נופים נפלאים בלי סוף. 
לאורך פיתוליו של נהר הנחש אל עיירת הבוקרים ג’קסון. לינה 

בג’קסון. 

 יום חמישי - ילוסטון . 		
 את יומנו נקדיש לפארק הלאומי הוותיק ביותר בארצות 

הברית ובעולם כולו, ילוסטון. הפארק מפורסם בזכות מפליו, 
נופיו היפייפים, כמות גדולה מאוד של בעלי חיים המשוטטים 
בפארק. אם יתמזל מזלנו, אולי אפילו נראה עדר באפלו דוהר 

או אפילו דב. נחזה בתופעות טבע מופלאות, מפלי מים, קניונים, 
מעיינות חמים ונבקר בגייזר המפורסם בעולם אולד פייתפול - 

הוא “הזקן הנאמן”. לאחר הביקור בפארק נשוב למלוננו בג’קסון. 

 יום שישי - גראנד טיטון / הכנות לשבת. 		
הבוקר ניסע לבקר בפארק גראנד טיטון. בפארק נראה את 

מצוקי הגרניט המשוננים בגובה 4200 מטר לפסגותיהם 
המושלגות, המשתקפים בתוך אגם ג’ני היפיפיה ואם יתמזל 

מזלנו אולי גם נפגוש בעדר של איילות מקפצות בין הסלעים. 
האגם והצוקים שמסביב ייספקו לנו את התמונה היפה ביותר 

של הטיול שלנו. נתחיל הכנות לשבת בעצירה בסופרמקט כשר 
ונשוב למלון. נפגש עם הרבי בבית חב״ד המקומי ואיתו נעביר 

את תפילות השבת. 

 יום שבת - יום חופשי . 		
באה שבת, באה מנוחה. אחרי תפילות שבת קידוש וארוחת 

צהריים כשרה, נצא לסיור רגלי בעיר הקאובואים המקומית כולל 
מופע של דו-קרב מערב פרוע אמיתי שיערך במוצאי שבת.

 יום ראשון - בוקר אחרון והמראה מלאס וגאס לישראל. 		

 יום שני - נחיתה בתל-אביב. 		
תם הטיול הקסום.

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.
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מוצאי שבת - טיסת לילה מתל-אביב
בלילה של מוצ״ש נגיע אל נתב”ג ונצא בטיסה לקנדה.

יום ראשון - טורונטו ואלף האיים. 	
נחצה יבשות וימים ועם הנחיתה, לאחר מעבר הדרכונים והמכס 

ולאחר איסוף המזוודות אנו מגיעים לעיר הגדולה והמרכזית 
בקנדה - טורונטו. לאחר הנחיתה נצא מזרחה אל קינגסטון - העיר 

היושבת על אלף האיים. בערב נצא להפלגה על נהר הסיינט 
לוריין לראות את בתי המיליונרים הפזורים על מאות איים 

פרטיים לאורך הנהר. לינה באזור קינגסטון.

יום שני - מונטריאול / המבצר והנמל. 	
היום נצא לעיר השנייה בגודלה בקנדה, מונטריאול. נתחיל את 
הביקור בתצפית עוצרת נשימה על העיר ממאונט רויאל. נבקר 

בקתדרלת ״נוטרדאם״ המרהיבה, נצעד על הטיילת של הנמל 
הישן עם חנויות ונוף מקסים. נטייל לאורך רחוב ״שרברוק״ 

ונראה שניים מבתי הכנסת החשובים בעיר, טמפל עמנואל בית 
שלום וקהילת שער שמים. הערב נצא לרחוב סנטה קטרינה, 

אטרקציית התיירים הפופולרית ביותר לכל אוהבי הקניות, 
הופעות הרחוב, חובבי השווקים והדוכנים, זהו המקום בשבילכם, 
מפירות וירקות ועד ארנקים ומוצרי יוקרה, ריחות, טעמים וחוויות 

ממש במרכז העיר. לינה במונטריאול.

יום שלישי - קוויבק סיטי / בירת קוויבק. 	
היום אנו יוצאים אל העיר אשר חומות סביב לה, ממש כמו 

ירושלים. נגיע בצהריים לבירת המחוז הגדול בקנדה - קוויבק. 
נתחיל בעיר העתיקה שהיא אחת מהערים הוותיקות ביבשת 

צפון אמריקה ולשם הגיע הגנרל הצרפתי ז׳אק קרטייה בשליחות 
הצרפתים בתחילת המאה ה-17. נעלה לתצפית על חומות העיר 

העתיקה ונסייר ברחובותיה הישנים והססגוניים, בשלל הדוכנים, 
החנויות ובית העירייה המרשים. נטייל לצד בניין הפרלמנט של 
מחוז קוויבק השוכן בלב מדשאות וגינות מקסימות ובו השפה 
השולטת היא צרפתית. נצפין לנהר מונטמורנסי ונבקר במפל 

המדהים. בערב נשוב ללינה במונטריאול.

יום רביעי - אוטווה בירת קנדה. 	
הבוקר אנו יוצאים לבירת קנדה, השוכנת על גדותיו של נהר 
אוטווה. נטייל על גבעת הפרלמנט כאן בוערת להבת המאה 

שהודלקה בשנת 1967 לכבוד יום הולדתה ה 100 של קנדה. 
אם נספיק נחזה בהחלפת המשמרות המושפעת מהמורשת 

האנגלית, ניראה את הפרלמנט הקנדי הצופה על הנהר, בו 
שוכנים בתי הנבחרים על 413 חבריהם, המנהלים את הרשות 

המחוקקת של המדינה השנייה בגודלה בעולם. ניראה את 
המעון הרשמי של ראש הממשלה ואת המבנה המרשים של 

בית המשפט העליון. נבקר באנדרטה הלאומית לזכר קורבנות 
השואה, ונסיים בקניות באאוטלט זול לקניות למשפחה שבבית 

לקראת הטיסה הביתה מחר. בערב נגיע ללינה באזור נהר 
הסיינט לוריין בדרך לטורונטו.

יום חמישי - טורונטו. 	
היום נטייל בבירת המחוז המאוכלס ביותר בקנדה. נצא אל 

כיכר ״פיליפס״, בה נראה את בנייני העירייה המרשימים ונדבר 
על ״פארק השלום״, על העיר התחתית, ונצלם מרחוק את 

ה״אמפייר-סטייט״ הקנדי - המגדל הענק של CN ולא נפספס את 

מרכז הקניות הענק מהידועים בעולם, איטון סנטר. נצא לראות 
את אחד מבתי הכנסת המרשימים ביותר בקנדה, נמשיך לבניין 

הפרלמנט הממוקם בפארק המלכה, כאן יושבים 124 חברי בית 
המחוקקים. לינה בטורונטו.

יום שישי - מפלי הניאגרה קנדה. 	
הבוקר נצא לכיוון מפלי הניאגרה ומייד עם ההגעה נצא לסיור 

על הטיילת המפורסמת בעולם - אותה רואים רק מהצד הקנדי. 
בחורף, נרד למנהרות מתחת למפלים לראות את המפל מתוך 

הכוכים של המצוק ממש. בקיץ, נצא עם המדריך להפלגה 
באנייה אשר תיקח אותנו לסיור בלתי נשכח ובלתי נתפס מתחת 
למפלים עצמם - שייט שלא יישכח לעולם. נצפה במראה הבלתי 

נתפס של מפלי הניאגרה, ומליוני ליטרים של מים הזורמים 
בשצף קצף ממפל ״הפרסה״ ו״הינומת הכלה״. נחזה בתחנת 

הכוח ונלמד על ייצור החשמל מעוצמת המפלים וכמובן נצטלם 
ליד שעון הפרחים. נשוב ללינה בטורונטו ונתחיל הכנות לשבת 

בעצירה בסופרמקט כשר.

יום שבת - טורונטו - יום חופשי . 	
באה שבת, באה מנוחה. אחרי תפילות שבת קידוש וארוחת 

צהריים כשרה, נצא לסיור רגלי בעיר.

יום ראשון - טורונטו - תל-אביב. 	
העברה אל אנקורג', העיר הגדולה באלסקה.

נחצה יבשות וימים בדרך אל ישראל.

יום שני - נחיתה בתל-אביב. 	

המחיר כולל: טיסה תל אביב-קלגרי-אנקורג׳-תל אביב • בתי מלון בדרגת 
תיירות טובה • לינות על בסיס לינה וארוחת בוקר • העברות • דמי כניסה לכל 

האתרים המפורטים • מיניבוס תיירים ממוזג • מלווה קבוצה ישראלי • מיסי 
נמל והיטלי דלק. • ארוחות כשרות לפי פרוט המסלול.

האטרקציות הכלולות בטיול:  הפלגה לאלסקה • עלייה ברכבל של באנף • 
נסיעה בחתול השלג של קרחון קולומביה • מפלי טאקאקאו • אגם לואיז • 

אגם אמרלד • מפלי אטאבאסקה • קניון ג׳ונסטון.

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.

שייט: 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 לתאריכי ההפלגה.

מזרח קנדה כולל מפלי הניאגרה
FC2	 - ימים / 7 לילות 	טיול 

טיול מאורגן כולל מדריך צמוד מישראל
טורונטו, אלף האיים, מונטריאול, מפלי הניאגרה, קוויבק סיטי, אוטווה, הפלגה ורכבל

אדם בחדר זוגי
כולל אוכל כשר 

$6,995
שבתות נאכל בבתי חב״ד או במסעדות כשרות שיספקו לנו את האוכל למלון. בימי חול נאכל אחת ליום במסעדות כשרות ברחבי ארצות הברית בהתאם 
למסלול הטיול. במהלך הנסיעות הארוכות נעצור תמיד לאכול ולהצטייד בסופרמרקטים בהם מוצרים כשרים. במהלך ההפלגות בספינות התענוגות יוגש 

אוכל כשר בחמגשיות על פי תפריט חברת השייט.. טיולים מאורגנים כולל טיסות, עם מדריכים צמודים היוצאים מישראל המדריך הישראלי ידאג לשתי 
ארוחות כשרות כל יום - ארוחת בוקר קונטיננטלית, ארוחת צהריים או ערב ושלוש ארוחות כל שבת.

טיולים מאורגנים כולל מדריך צמוד מישראל.
איפה אוכלים אוכל כשר?
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מוצאי שבת - טיסת לילה מתל-אביב
בלילה של מוצ״ש נגיע אל נתב”ג ונצא בטיסה לקנדה.

יום ראשון - טורונטו ואלף האיים. 	
נחצה יבשות וימים ועם הנחיתה, לאחר מעבר הדרכונים והמכס 

ולאחר איסוף המזוודות אנו מגיעים לעיר הגדולה והמרכזית 
בקנדה - טורונטו. לאחר הנחיתה נצא מזרחה אל קינגסטון - העיר 

היושבת על אלף האיים. בערב נצא להפלגה על נהר הסיינט 
לוריין לראות את בתי המיליונרים הפזורים על מאות איים 

פרטיים לאורך הנהר. לינה באזור קינגסטון.

יום שני - מונטריאול / המבצר והנמל. 	
היום נצא לעיר השנייה בגודלה בקנדה, מונטריאול. נתחיל את 
הביקור בתצפית עוצרת נשימה על העיר ממאונט רויאל. נבקר 

בקתדרלת ״נוטרדאם״ המרהיבה, נצעד על הטיילת של הנמל 
הישן עם חנויות ונוף מקסים. נטייל לאורך רחוב ״שרברוק״ 

ונראה שניים מבתי הכנסת החשובים בעיר, טמפל עמנואל בית 
שלום וקהילת שער שמים. הערב נצא לרחוב סנטה קטרינה, 

אטרקציית התיירים הפופולרית ביותר לכל אוהבי הקניות, 
הופעות הרחוב, חובבי השווקים והדוכנים, זהו המקום בשבילכם, 
מפירות וירקות ועד ארנקים ומוצרי יוקרה, ריחות, טעמים וחוויות 

ממש במרכז העיר. לינה במונטריאול.

יום שלישי - קוויבק סיטי / בירת קוויבק. 	
היום אנו יוצאים אל העיר אשר חומות סביב לה, ממש כמו 

ירושלים. נגיע בצהריים לבירת המחוז הגדול בקנדה - קוויבק. 
נתחיל בעיר העתיקה שהיא אחת מהערים הוותיקות ביבשת 

צפון אמריקה ולשם הגיע הגנרל הצרפתי ז׳אק קרטייה בשליחות 
הצרפתים בתחילת המאה ה-17. נעלה לתצפית על חומות העיר 

העתיקה ונסייר ברחובותיה הישנים והססגוניים, בשלל הדוכנים, 
החנויות ובית העירייה המרשים. נטייל לצד בניין הפרלמנט של 
מחוז קוויבק השוכן בלב מדשאות וגינות מקסימות ובו השפה 
השולטת היא צרפתית. נצפין לנהר מונטמורנסי ונבקר במפל 

המדהים. בערב נשוב ללינה במונטריאול.

יום רביעי - אוטווה בירת קנדה. 	
הבוקר אנו יוצאים לבירת קנדה, השוכנת על גדותיו של נהר 
אוטווה. נטייל על גבעת הפרלמנט כאן בוערת להבת המאה 

שהודלקה בשנת 1967 לכבוד יום הולדתה ה 100 של קנדה. 
אם נספיק נחזה בהחלפת המשמרות המושפעת מהמורשת 

האנגלית, ניראה את הפרלמנט הקנדי הצופה על הנהר, בו 
שוכנים בתי הנבחרים על 413 חבריהם, המנהלים את הרשות 

המחוקקת של המדינה השנייה בגודלה בעולם. ניראה את 
המעון הרשמי של ראש הממשלה ואת המבנה המרשים של 

בית המשפט העליון. נבקר באנדרטה הלאומית לזכר קורבנות 
השואה, ונסיים בקניות באאוטלט זול לקניות למשפחה שבבית 

לקראת הטיסה הביתה מחר. בערב נגיע ללינה באזור נהר 
הסיינט לוריין בדרך לטורונטו.

יום חמישי - טורונטו. 	
היום נטייל בבירת המחוז המאוכלס ביותר בקנדה. נצא אל 

כיכר ״פיליפס״, בה נראה את בנייני העירייה המרשימים ונדבר 
על ״פארק השלום״, על העיר התחתית, ונצלם מרחוק את 

ה״אמפייר-סטייט״ הקנדי - המגדל הענק של CN ולא נפספס את 

מרכז הקניות הענק מהידועים בעולם, איטון סנטר. נצא לראות 
את אחד מבתי הכנסת המרשימים ביותר בקנדה, נמשיך לבניין 

הפרלמנט הממוקם בפארק המלכה, כאן יושבים 124 חברי בית 
המחוקקים. לינה בטורונטו.

יום שישי - מפלי הניאגרה קנדה. 	
הבוקר נצא לכיוון מפלי הניאגרה ומייד עם ההגעה נצא לסיור 

על הטיילת המפורסמת בעולם - אותה רואים רק מהצד הקנדי. 
בחורף, נרד למנהרות מתחת למפלים לראות את המפל מתוך 

הכוכים של המצוק ממש. בקיץ, נצא עם המדריך להפלגה 
באנייה אשר תיקח אותנו לסיור בלתי נשכח ובלתי נתפס מתחת 
למפלים עצמם - שייט שלא יישכח לעולם. נצפה במראה הבלתי 

נתפס של מפלי הניאגרה, ומליוני ליטרים של מים הזורמים 
בשצף קצף ממפל ״הפרסה״ ו״הינומת הכלה״. נחזה בתחנת 

הכוח ונלמד על ייצור החשמל מעוצמת המפלים וכמובן נצטלם 
ליד שעון הפרחים. נשוב ללינה בטורונטו ונתחיל הכנות לשבת 

בעצירה בסופרמקט כשר.

יום שבת - טורונטו - יום חופשי . 	
באה שבת, באה מנוחה. אחרי תפילות שבת קידוש וארוחת 

צהריים כשרה, נצא לסיור רגלי בעיר.

יום ראשון - קלגרי . 	
נגיע בטיסה  ישירה לקלגרי. לאחר הנחיתה ואיסוף המזוודות 

נצא לעבר המלון וננוח מטיסה הארוכה. סיור ערב בבאנף ועלייה 
ברכבל להר הגופרית - לינה באזור באנף.

יום שני - אגם לואיז / באנף והפארק הלאומי. 	
הבוקר ניסע לאגם לואיז, ונצא למסלול הליכה מעל האגם 

המפורסם ביותר בהרי הרוקי שבקצהו קרחון נאה הגולש במורד. 
הליכה ארוכה ומרתקת בקצה ימתין לנו בית התה המפורסם. 

לינה באזור באנף.

 יום שלישי - קניון ג’ונסטון / הפארק הלאומי יוהו. 		
היום נבקר בקניון ג’ונסטון שהמים זורמים במורדו, ונטפס 

במעלה השביל עד למערה שממנה נובע המפל התחתון. נמשיך 
לכיוון הפארק הלאומי יוהו ונעבור דרך מעבר ההרים קיקינג 

הורס, נעצור בגשר טבעי שחצבו המים בסלע ונבקר באגם 
אמרלד הניחן גם הוא במים בגוון הברקת. לינה באזור באנף. 

 יום רביעי - דרך שדות הקרח / חתולי שלג / ג‘אספר. 		
היום ניפרד מבאנף הציורית ונעלה על אחת הדרכים היפות 

בעולם, הלא היא דרך שדות הקרח העוברת בין שרשרת הרים 
שפסגתם מושלגות, לאורך אגמים, יערות, נהרות ופינות חמד 

כולל אגם פייטו המדהים ביופיו. נגיע לשדה הקרח קולומביה, 
ה”מפרנס” ומשמש מקור לכמויות הקרח האדירות הזורמות 

במספר קרחונים באזור. על אחד מהם, קרחון את’באסקה נעלה 
ברכבים מיוחדים ונוכל לחוות צעידה על גוש קרח בעובי של 

300 מטרים - חוויה שונה ומיוחדת. נמשיך למפל את’באסקה 
שכמויות המים בו עצומות. לינה באזור ג’אספר.

 יום חמישי - הפארק הלאומי ג’אספר / פארק וולס גריי. 		
נפתח את היום בפארק הלאומי ג’אספר. נתחיל בטיול רגלי נינוח 

ולא קשה בקניון מאלין המוצל והיפה ונצא לקראת הנקודה בה 

קנדה מחוף לחוף ורוקים קנדיים
FC5	 - טיול 16 ימים / 14 לילות

טיול מאורגן כולל מדריך צמוד מישראל
טורונטו, אלף האיים, מונטריאול, מפלי הניאגרה, קוויבק סיטי, אוטווה, הפלגה ורכבל,

באנף, אגם לואיז, קרחון קולומביה, מפלי טאקאקאו המדורגים, קמלופס, וונקובר

אדם בחדר זוגי
כולל אוכל כשר 

$7,995
נעבור את הגבול המפריד בין אלברטה לבין פרובינציית בריטיש 

קולומביה - ומשם לחציית רכס ההרים. קצת לפני החצייה נעבור 
ליד ההר הגבוה בהרי הרוקי, מאונט רובסון המרשים המתנשא 

לגובה של 3954 מ’. אחר כך נעבור במעבר ההרים ילו-הד. 
כשנגיע לעיירה קלירווטר, נצא לטיול בפארק וולס גריי הציורי. 

לינה באזור קמלופס.

 יום שישי - סיור בוונקובר. 		
הבוקר נצא אל וונקובר. נבקר בגאז-טאון, מקום היווסדה של 

העיר וונקובר לפני כ- 150 שנים. זהו אזור עתיק ומשוחזר 
בסגנון המאה הקודמת, כולל פנסי הרחוב העתיקים ושעון 

הקיטור המשמיע את קולו מידי רבע שעה. נסייר בפארק סטנלי 
ובו עמודי טוטם אינדיאנים מפורסמים. נמשיך אל נקיק הנהר 

שם נטפס על גשר חבלים מפורסם מעל שביל צמרות עצים 
מרהיב, נבקר בשוק הצבעוני בגרנוויל איילנד, שאפשר למצוא 
בו  מבגדים ועד מסעדות אתניות ומגלריות ועד מזכרות. לינה 

בוונקובר. נתחיל הכנות לשבת בעצירה בסופרמקט כשר ונבקר 
בבית חב״ד.

 יום שבת - וונקובר - יום חופשי . 		
באה שבת, באה מנוחה. אחרי תפילות שבת קידוש וארוחת 

צהריים כשרה, נצא לסיור רגלי בעיר.

 יום ראשון - וונקובר - תל-אביב. 		
העברה אל אנקורג', העיר הגדולה באלסקה.

נחצה יבשות וימים בדרך אל ישראל.

יום שני - נחיתה בתל-אביב. 		

המחיר כולל: טיסה תל אביב-קלגרי-אנקורג׳-תל אביב • בתי מלון בדרגת 
תיירות טובה • לינות על בסיס לינה וארוחת בוקר • העברות • דמי כניסה לכל 

האתרים המפורטים • מיניבוס תיירים ממוזג • מלווה קבוצה ישראלי • מיסי 
נמל והיטלי דלק. • ארוחות כשרות לפי פרוט המסלול.

האטרקציות הכלולות בטיול:  הפלגה לאלסקה • עלייה ברכבל של באנף • 
נסיעה בחתול השלג של קרחון קולומביה • מפלי טאקאקאו • אגם לואיז • 

אגם אמרלד • מפלי אטאבאסקה • קניון ג׳ונסטון.

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.

שייט: 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 לתאריכי ההפלגה.

שבתות נאכל בבתי חב״ד או במסעדות כשרות שיספקו לנו את האוכל למלון. בימי חול נאכל אחת ליום במסעדות כשרות ברחבי ארצות הברית בהתאם 
למסלול הטיול. במהלך הנסיעות הארוכות נעצור תמיד לאכול ולהצטייד בסופרמרקטים בהם מוצרים כשרים. במהלך ההפלגות בספינות התענוגות יוגש 

אוכל כשר בחמגשיות על פי תפריט חברת השייט.. טיולים מאורגנים כולל טיסות, עם מדריכים צמודים היוצאים מישראל המדריך הישראלי ידאג לשתי 
ארוחות כשרות כל יום - ארוחת בוקר קונטיננטלית, ארוחת צהריים או ערב ושלוש ארוחות כל שבת.

טיולים מאורגנים כולל מדריך צמוד מישראל.
איפה אוכלים אוכל כשר?
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מוצאי שבת - טיסת לילה מתל-אביב
בלילה של מוצ״ש נגיע אל נתב”ג ונצא בטיסה לקנדה.

יום ראשון - קלגרי . 	
נגיע בטיסה לקלגרי. לאחר הנחיתה ואיסוף המזוודות נצא לעבר 

המלון וננוח מטיסה הארוכה. סיור ערב בבאנף ועלייה ברכבל 
להר הגופרית - לינה באזור באנף.

יום שני - אגם לואיז / באנף והפארק הלאומי. 	
הבוקר ניסע לאגם לואיז, ונצא למסלול הליכה מעל האגם 

המפורסם ביותר בהרי הרוקי שבקצהו קרחון נאה הגולש במורד. 
הליכה ארוכה ומרתקת בקצה ימתין לנו בית התה המפורסם. 

לינה באזור באנף.

יום שלישי - קניון ג’ונסטון / הפארק הלאומי יוהו. 	
היום נבקר בקניון ג’ונסטון שהמים זורמים במורדו, ונטפס 

במעלה השביל עד למערה שממנה נובע המפל התחתון. נמשיך 
לכיוון הפארק הלאומי יוהו ונעבור דרך מעבר ההרים קיקינג 

הורס, נעצור בגשר טבעי שחצבו המים בסלע ונבקר באגם 
אמרלד הניחן גם הוא במים בגוון הברקת. לינה באזור באנף. 

יום רביעי - דרך שדות הקרח / סיור בחתולי שלג / ג‘אספר. 	
היום ניפרד מבאנף הציורית ונעלה על אחת הדרכים היפות 

בעולם, הלא היא דרך שדות הקרח העוברת בין שרשרת הרים 
שפסגתם מושלגות, לאורך אגמים, יערות, נהרות ופינות חמד 

כולל אגם פייטו המדהים ביופיו. נגיע לשדה הקרח קולומביה, 
ה”מפרנס” ומשמש מקור לכמויות הקרח האדירות הזורמות 

במספר קרחונים באזור. על אחד מהם, קרחון את’באסקה נעלה 
ברכבים מיוחדים ונוכל לחוות צעידה על גוש קרח בעובי של 

300 מטרים - חוויה שונה ומיוחדת. נמשיך למפל את’באסקה 
שכמויות המים בו עצומות. לינה באזור ג’אספר.

יום חמישי - הפארק הלאומי ג’אספר / פארק וולס גריי. 	
נפתח את היום בפארק הלאומי ג’אספר. נתחיל בטיול רגלי נינוח 

ולא קשה בקניון מאלין המוצל והיפה ונצא לקראת הנקודה בה 
נעבור את הגבול המפריד בין אלברטה לבין פרובינציית בריטיש 

קולומביה - ומשם לחציית רכס ההרים. קצת לפני החצייה נעבור 
ליד ההר הגבוה בהרי הרוקי, מאונט רובסון המרשים המתנשא 

 לגובה של 3954 מ’.
אחר כך נעבור במעבר ההרים ילו-הד. כשנגיע לעיירה קלירווטר, 

נצא לטיול בפארק וולס גריי הציורי. לינה באזור קמלופס.

יום שישי - סיור בוונקובר. 	
הבוקר נצא אל וונקובר. נבקר בגאז-טאון, מקום היווסדה של 

העיר וונקובר לפני כ- 150 שנים. זהו אזור עתיק ומשוחזר 
בסגנון המאה הקודמת, כולל פנסי הרחוב העתיקים ושעון 

הקיטור המשמיע את קולו מידי רבע שעה. נסייר בפארק סטנלי 
ובו עמודי טוטם אינדיאנים מפורסמים. נמשיך אל נקיק הנהר 

שם נטפס על גשר חבלים מפורסם מעל שביל צמרות עצים 
מרהיב, נבקר בשוק הצבעוני בגרנוויל איילנד, שאפשר למצוא 
בו  מבגדים ועד מסעדות אתניות ומגלריות ועד מזכרות. לינה 

בוונקובר. נתחיל הכנות לשבת בעצירה בסופרמקט כשר ונבקר 
בבית חב״ד.

יום שבת - וונקובר - יום חופשי . 	
באה שבת, באה מנוחה. אחרי תפילות שבת קידוש וארוחת 

צהריים כשרה, נצא לסיור רגלי בעיר.

יום ראשון - וונקובר / עלייה לשייט תענוגות לאלסקה. 	
הבוקר נטייל במרכז וונקובר ואחר הצהריים נעלה לאניה 

התארגנות בחדרים והפלגה מקסימה לכיוון אלסקה. לינה 
בספינה.

יום שני - שייט במעבר הפנימי. 	
היום ייכנס השייט אל "המעבר הפנימי", נתיב שייט ימי החולף 

לאורך חופים הרריים, בין אלפי איים ופיורדים. לינה בספינה.

יום שלישי - קטצ'יקן, אלסקה. 		
קטצ'יקן, עיירה חביבה זו מתבססת על דייג, על תעשיית העץ 
ועל ענף התיירות, ובמידה רבה אופייה הוא כשל עיירת ספר. 

נקיים סיור רכוב ומודרך בעיר. לינה בספינה.

יום רביעי - אייסי סטרייט פוינט. 		
הכפר הקטן ממוקם על האי צ'יצ'אגוף. החווייה במקום הזה 

משלבת תרבות אזורית אותנטית עם טבע יפהפה ומיוחד. אחר 
הצהריים נשוב לספינה ונפליג ליעד הבא. לינה בספינה.

יום חמישי - ג'ונו בירת אלסקה. 		
לבירתה המרהיבה של אלסקה רחובות צרים, קו מים שוקק 

פעילות ותפאורה של הרים מושלגים ברקע. למעוניינים, ניתן 
לעלות ברכבל להר רוברטס, לטייל בגנים הבוטניים היפים 

וליהנות מאווירת המקום במסבאה המפורסמת ביותר בסביבה. 
לינה בספינה.

יום שישי - סקאגוויי. 		
סקאגוויי, העיירה הצפונית ביותר על האינסייד פאסג', הייתה 
במשך שנים רבות שער הכניסה של מחפשי הזהב לאלסקה 

וליוקון - וגם נקודת המוצא שלהם בדרכם הארוכה והמסוכנת 
אל אזור הקלונדייק. נצא לסיור מודרך ברחובותיה של העיר 
המשומרת ובין השאר נצטלם ליד חנותו של ג'פרסון "סופי" 
סמית', מנהיג הפשע המאורגן בעיר. נשוב אל הספינה לפני 
כניסת השבת ונקבל את שבת המלכה בחדר תפילה משותף.

יום שבת - קרחון הבארד. 		
נעביר את השבת על הספינה אל מול קרחון האברד, שבו נצפה 
מהספינה, הוא נהר הקרח הארוך ביותר בצפון אמריקה והוא גם 

אחד הקרחונים הפעילים ביותר מסוגו באלסקה כולה. הקרח 
הכחול שלו משתרע על פני כמאתיים קמ"ר.

יום ראשון - אנקורג' / סיור במוזיאון האינדיאנים. 		
היום ניפרד מהספינה שלקחה אותנו למסע המדהים, ונרד אל 

סיוארד. נצא הערב לסיור משותף בעיר כולל ארוחת ערב.
 

 יום שני - סיור אנקורג'. 		
הבוקר נצא יחד אל טיילת החוף )Coastal Trail(, נמשיך אל 

דאונטאון אנקורג' וביקור במוזיאונים, כולל מוזיאון ההיסטוריה 
והאמנות והמרכז למורשת ילידית - לינה באנקוראג'.

הרוקים הקנדיים כולל אלסקה
FC4	 - 1 לילות	2 ימים / 	טיול 

טיול מאורגן כולל מדריך צמוד מישראל
בנף, אגם לואיז, קרחון קולומביה, מפלי טאקאקאו המדורגים, קמלופס, וונקובר, 

ג׳ונו, אייסי סטרייט פוינט, קטצ'יקן, סקאגוויי, אנקורג', קרחון הבארד

אדם בחדר זוגי
כולל אוכל כשר 

$8,995
 יום שלישי - אנקורג' - דנאלי. 		

הבוקר נצא צפונה לכיוון פארק דנאלי. השמורה היא 
האטרקציות הפופולארית באלסקה, ונקראת על שמו של ההר 

הגבוה ביותר בצפון אמריקה )6,000 מ'(, הנמצא בתחומה. בדרך 
 Alaska( נעצור לטיולים ותצפיות בהרי טלקיטנה וברכס אלסקה
Range(. הגעה לאזור שמורת דנאלי בשעות אחה"צ המאוחרות 

ולינה בכניסה לשמורה.

 יום רביעי - שמורת דנאלי. 		
הפארק מתפרש על שטח של 25 אלף קמ"ר - כשטחה של 

ישראל כולה בתום מלחמת העצמאות. הטיול היום יאפשר לנו 
מפגש עם עולם החי העשיר של אלסקה. דרך עפר אחת בלבד 

חוצה את השמורה לרוחבה, והיום יוקדש לנסיעה לאורך דרך 
זו. הנסיעה באוטובוסים של הפארק מאפשרת צפייה בדובים, 

איילי צפון, איילים קוראים, כבשי הרים, זאבים ועוד. הנופים 
ההרריים הדרמטיים, כולל הסיכוי לראות את פסגת הדנאלי, 

מספקים אפשרויות צילום נהדרות. נשוב ללינה בשעות אחה"צ 
המאוחרות בכניסה לשמורה.

 יום חמישי - אנקורג' - תל-אביב. 		
העברה אל אנקורג', העיר הגדולה באלסקה.

נחצה יבשות וימים בדרך אל ישראל.

יום שישי - נחיתה בתל-אביב לפני כניסת השבת. 		

המחיר כולל: טיסה תל אביב-קלגרי-אנקורג׳-תל אביב • בתי מלון בדרגת 
תיירות טובה • לינות על בסיס לינה וארוחת בוקר • העברות • דמי כניסה לכל 

האתרים המפורטים • מיניבוס תיירים ממוזג • מלווה קבוצה ישראלי • מיסי 
נמל והיטלי דלק. • ארוחות כשרות לפי פרוט המסלול.

האטרקציות הכלולות בטיול:  הפלגה לאלסקה • עלייה ברכבל של באנף • 
נסיעה בחתול השלג של קרחון קולומביה • מפלי טאקאקאו • אגם לואיז • 

אגם אמרלד • מפלי אטאבאסקה • קניון ג׳ונסטון.

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.

שייט: 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 לתאריכי ההפלגה.

שבתות נאכל בבתי חב״ד או במסעדות כשרות שיספקו לנו את האוכל למלון. בימי חול נאכל אחת ליום במסעדות כשרות ברחבי ארצות הברית בהתאם 
למסלול הטיול. במהלך הנסיעות הארוכות נעצור תמיד לאכול ולהצטייד בסופרמרקטים בהם מוצרים כשרים. במהלך ההפלגות בספינות התענוגות יוגש 

אוכל כשר בחמגשיות על פי תפריט חברת השייט.. טיולים מאורגנים כולל טיסות, עם מדריכים צמודים היוצאים מישראל המדריך הישראלי ידאג לשתי 
ארוחות כשרות כל יום - ארוחת בוקר קונטיננטלית, ארוחת צהריים או ערב ושלוש ארוחות כל שבת.

טיולים מאורגנים כולל מדריך צמוד מישראל.
איפה אוכלים אוכל כשר?
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הגבול המפריד בין אלברטה לבין פרובינציית בריטיש קולומביה 
- ומשם לחציית רכס ההרים. לפני החצייה נעבור ליד ההר הגבוה 

בהרי הרוקי, מאונט רובסון המרשים המתנשא לגובה של 3954 מ’. 
נעבור במעבר ההרים ילו-הד. כשנגיע לעיירה קלירווטר, נצא לטיול 

בפארק וולס גריי הציורי. לינה באזור קמלופס.

 יום שישי - סיור בוונקובר. 		
נצא אל וונקובר. נבקר בגאז-טאון, מקום היווסדה של העיר 

וונקובר לפני כ- 150 שנים. זהו אזור עתיק ומשוחזר בסגנון המאה 
הקודמת, כולל פנסי הרחוב העתיקים ושעון הקיטור המשמיע 
את קולו מידי רבע שעה. נסייר בפארק סטנלי ובו עמודי טוטם 

אינדיאנים מפורסמים. נמשיך אל נקיק הנהר שם נטפס על 
גשר חבלים מפורסם מעל שביל צמרות עצים מרהיב, נבקר 

בשוק הצבעוני בגרנוויל איילנד, שאפשר למצוא בו  מבגדים ועד 
מסעדות אתניות ומגלריות ועד מזכרות. לינה בוונקובר. הכנות 

לשבת בעצירה בסופרמקט כשר ונבקר בבית חב״ד.

 יום שבת - וונקובר - יום חופשי . 		
באה שבת, באה מנוחה. אחרי תפילות שבת קידוש וארוחת 

צהריים כשרה, נצא לסיור רגלי בעיר.

יום ראשון - וונקובר / עלייה לשייט תענוגות לאלסקה. 		
הבוקר נטייל במרכז וונקובר ואחר הצהריים נעלה לאניה. 

התארגנות בחדרים והפלגה מקסימה לכיוון אלסקה.

יום שני - שייט במעבר הפנימי. 		
היום ייכנס השייט אל "המעבר הפנימי", נתיב שייט ימי החולף 

לאורך חופים הרריים, בין אלפי איים ופיורדים. 

יום שלישי - קטצ'יקן, אלסקה. 		
קטצ'יקן, עיירה חביבה זו מתבססת על דייג, על תעשיית העץ 
ועל ענף התיירות, ובמידה רבה אופייה הוא כשל עיירת ספר. 

עם רדתנו מהספינה, נקיים סיור רכוב ומודרך בעיר. 

יום רביעי - אייסי סטרייט פוינט. 		
הכפר הקטן ממוקם על האי צ'יצ'אגוף. החווייה במקום הזה 

משלבת תרבות אזורית אותנטית עם טבע יפהפה ומיוחד. אחר 
הצהריים נשוב לספינה ונפליג ליעד הבא. 

יום חמישי - ג'ונו בירת אלסקה. 		
לבירתה המרהיבה של אלסקה רחובות צרים, קו מים שוקק 

פעילות ותפאורה של הרים מושלגים ברקע. למעוניינים, ניתן 
לעלות ברכבל להר רוברטס, לטייל בגנים הבוטניים היפים 

וליהנות מאווירת המקום במסבאה המפורסמת ביותר בסביבה. 

יום שישי - סקאגוויי. 		
סקאגוויי, העיירה הצפונית ביותר על האינסייד פאסג', הייתה 
במשך שנים רבות שער הכניסה של מחפשי הזהב לאלסקה 

וליוקון - וגם נקודת המוצא שלהם בדרכם הארוכה והמסוכנת 
אל אזור הקלונדייק. נצא לסיור מודרך ברחובותיה של העיר 
המשומרת ובין השאר נצטלם ליד חנותו של ג'פרסון "סופי" 
סמית', מנהיג הפשע המאורגן בעיר. נשוב אל הספינה לפני 
כניסת השבת ונקבל את שבת המלכה בחדר תפילה משותף.

יום שבת - קרחון הבארד. 		
נעביר את השבת על הספינה אל מול קרחון האברד, שבו נצפה 
מהספינה, הוא נהר הקרח הארוך ביותר בצפון אמריקה והוא גם 

אחד הקרחונים הפעילים ביותר מסוגו באלסקה כולה. הקרח 
הכחול שלו משתרע על פני כמאתיים קמ"ר.

יום ראשון - אנקורג' / סיור במוזיאון האינדיאנים. 		
היום ניפרד מהספינה שלקחה אותנו למסע המדהים, ונרד אל 

סיוארד. נצא הערב לסיור משותף בעיר כולל ארוחת ערב.
 

 יום שני - סיור אנקורג'. 		
הבוקר נצא יחד אל טיילת החוף )Coastal Trail(, נמשיך אל 

דאונטאון אנקורג' וביקור במוזיאונים, כולל מוזיאון ההיסטוריה 
והאמנות והמרכז למורשת ילידית - לינה באנקוראג'.

 יום שלישי - אנקורג' - דנאלי. 		
הבוקר נצא צפונה לכיוון פארק דנאלי. השמורה היא 

האטרקציות הפופולארית באלסקה, ונקראת על שמו של ההר 
הגבוה ביותר בצפון אמריקה )6,000 מ'(, הנמצא בתחומה נעצור 

לטיולים ותצפיות בהרי טלקיטנה וברכס אלסקה. הגעה לאזור 
שמורת דנאלי בשעות אחה"צ המאוחרות ולינה בכניסה לשמורה.

 יום רביעי - שמורת דנאלי. 		
הפארק מתפרש על שטח של 25 אלף קמ"ר - כשטחה של 

ישראל כולה בתום מלחמת העצמאות. הטיול היום יאפשר לנו 
מפגש עם עולם החי העשיר של אלסקה. דרך עפר אחת בלבד 

חוצה את השמורה לרוחבה, והיום יוקדש לנסיעה לאורך דרך 
זו. הנסיעה באוטובוסים של הפארק מאפשרת צפייה בדובים, 

איילי צפון, איילים קוראים, כבשי הרים, זאבים ועוד. הנופים 
ההרריים הדרמטיים, כולל הסיכוי לראות את פסגת הדנאלי, 

מספקים אפשרויות צילום נהדרות. נשוב ללינה בשעות אחה"צ 
המאוחרות בכניסה לשמורה.

 יום חמישי - אנקורג' - טיסה חזרה לישראל. 		
העברה אל אנקורג'. נחצה יבשות וימים בדרך לישראל.

יום שישי - נחיתה בתל-אביב לפני כניסת השבת. 		

המחיר כולל: טיסה תל אביב-קלגרי-אנקורג׳-תל אביב • בתי מלון בדרגת 
תיירות טובה • לינות על בסיס לינה וארוחת בוקר • העברות • דמי כניסה לכל 

האתרים המפורטים • מיניבוס תיירים ממוזג • מלווה קבוצה ישראלי • מיסי 
נמל והיטלי דלק. • ארוחות כשרות לפי פרוט המסלול.

האטרקציות הכלולות בטיול:  הפלגה לאלסקה • עלייה ברכבל של באנף • 
נסיעה בחתול השלג של קרחון קולומביה • מפלי טאקאקאו • אגם לואיז • 

אגם אמרלד • מפלי אטאבאסקה • קניון ג׳ונסטון.

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.

שייט: המחירים עלולים להשתנות לפי זמינות החדרים באניות. המחירים 
אינם כוללים טיפים שישולמו באניה. המחירים ע״ב חדר פנימי. מסלולי 

שבתות נאכל בבתי חב״ד או במסעדות כשרות שיספקו לנו את האוכל למלון. בימי חול נאכל אחת ליום במסעדות כשרות ברחבי ארצות הברית בהתאם 
למסלול הטיול. במהלך הנסיעות הארוכות נעצור תמיד לאכול ולהצטייד בסופרמרקטים בהם מוצרים כשרים. במהלך ההפלגות בספינות התענוגות יוגש 

אוכל כשר בחמגשיות על פי תפריט חברת השייט.. טיולים מאורגנים כולל טיסות, עם מדריכים צמודים היוצאים מישראל המדריך הישראלי ידאג לשתי 
ארוחות כשרות כל יום - ארוחת בוקר קונטיננטלית, ארוחת צהריים או ערב ושלוש ארוחות כל שבת.

טיולים מאורגנים כולל מדריך צמוד מישראל.
איפה אוכלים אוכל כשר?

מוצאי שבת - טיסת לילה מתל-אביב
בלילה של מוצ״ש נגיע אל נתב”ג ונצא בטיסה לקנדה.

יום ראשון - טורונטו ואלף האיים. 	
נחצה יבשות וימים ועם הנחיתה, לאחר מעבר הדרכונים והמכס 

ולאחר איסוף המזוודות אנו מגיעים לעיר הגדולה והמרכזית 
בקנדה - טורונטו. לאחר הנחיתה נצא מזרחה אל קינגסטון - העיר 

היושבת על אלף האיים. בערב נצא להפלגה על נהר הסיינט 
לוריין לראות את בתי המיליונרים הפזורים על מאות איים 

פרטיים לאורך הנהר. לינה באזור קינגסטון.

יום שני - מונטריאול / המבצר והנמל. 	
היום נצא לעיר השנייה בגודלה בקנדה, מונטריאול. נתחיל את 
הביקור בתצפית עוצרת נשימה על העיר ממאונט רויאל. נבקר 

בקתדרלת ״נוטרדאם״ המרהיבה, נצעד על הטיילת של הנמל 
הישן עם חנויות ונוף מקסים. נטייל לאורך רחוב ״שרברוק״ 

ונראה שניים מבתי הכנסת החשובים בעיר, טמפל עמנואל בית 
שלום וקהילת שער שמים. הערב נצא לרחוב סנטה קטרינה, 

אטרקציית התיירים הפופולרית ביותר לכל אוהבי הקניות, 
הופעות הרחוב, חובבי השווקים והדוכנים, זהו המקום בשבילכם, 
מפירות וירקות ועד ארנקים ומוצרי יוקרה, ריחות, טעמים וחוויות 

ממש במרכז העיר. לינה במונטריאול.

יום שלישי - קוויבק סיטי / בירת קוויבק. 	
היום אנו יוצאים אל העיר אשר חומות סביב לה, ממש כמו 

ירושלים. נגיע בצהריים לבירת המחוז הגדול בקנדה - קוויבק. 
נתחיל בעיר העתיקה שהיא אחת מהערים הוותיקות ביבשת 

צפון אמריקה ולשם הגיע הגנרל הצרפתי ז׳אק קרטייה בשליחות 
הצרפתים בתחילת המאה ה-17. נעלה לתצפית על חומות העיר 

העתיקה ונסייר ברחובותיה הישנים והססגוניים, בשלל הדוכנים, 
החנויות ובית העירייה המרשים. נטייל לצד בניין הפרלמנט של 
מחוז קוויבק השוכן בלב מדשאות וגינות מקסימות ובו השפה 
השולטת היא צרפתית. נצפין לנהר מונטמורנסי ונבקר במפל 

המדהים. בערב נשוב ללינה במונטריאול.

יום רביעי - אוטווה בירת קנדה. 	
הבוקר אנו יוצאים לבירת קנדה, השוכנת על גדותיו של נהר 
אוטווה. נטייל על גבעת הפרלמנט כאן בוערת להבת המאה 

שהודלקה בשנת 1967 לכבוד יום הולדתה ה 100 של קנדה. 
אם נספיק נחזה בהחלפת המשמרות המושפעת מהמורשת 

האנגלית, ניראה את הפרלמנט הקנדי הצופה על הנהר, בו 
שוכנים בתי הנבחרים על 413 חבריהם, המנהלים את הרשות 

המחוקקת של המדינה השנייה בגודלה בעולם. ניראה את 
המעון הרשמי של ראש הממשלה ואת המבנה המרשים של 

בית המשפט העליון. נבקר באנדרטה הלאומית לזכר קורבנות 
השואה, ונסיים בקניות באאוטלט זול לקניות למשפחה שבבית 

לקראת הטיסה הביתה מחר. בערב נגיע ללינה באזור נהר 
הסיינט לוריין בדרך לטורונטו.

יום חמישי - טורונטו. 	
היום נטייל בבירת המחוז המאוכלס ביותר בקנדה. נצא אל 

כיכר ״פיליפס״, בה נראה את בנייני העירייה המרשימים ונדבר 
על ״פארק השלום״, על העיר התחתית, ונצלם מרחוק את 

ה״אמפייר-סטייט״ הקנדי - המגדל הענק של CN ולא נפספס את 

מרכז הקניות הענק מהידועים בעולם, איטון סנטר. נצא לראות 
את אחד מבתי הכנסת המרשימים ביותר בקנדה, נמשיך לבניין 

הפרלמנט הממוקם בפארק המלכה, כאן יושבים 124 חברי בית 
המחוקקים. לינה בטורונטו.

יום שישי - מפלי הניאגרה קנדה. 	
הבוקר נצא לכיוון מפלי הניאגרה ומייד עם ההגעה נצא לסיור 

על הטיילת המפורסמת בעולם - אותה רואים רק מהצד הקנדי. 
בחורף, נרד למנהרות מתחת למפלים לראות את המפל מתוך 

הכוכים של המצוק ממש. בקיץ, נצא עם המדריך להפלגה 
באנייה אשר תיקח אותנו לסיור בלתי נשכח ובלתי נתפס מתחת 
למפלים עצמם - שייט שלא יישכח לעולם. נצפה במראה הבלתי 

נתפס של מפלי הניאגרה, ומליוני ליטרים של מים הזורמים 
בשצף קצף ממפל ״הפרסה״ ו״הינומת הכלה״. נחזה בתחנת 

הכוח ונלמד על ייצור החשמל מעוצמת המפלים וכמובן נצטלם 
ליד שעון הפרחים. נשוב ללינה בטורונטו ונתחיל הכנות לשבת 

בעצירה בסופרמקט כשר.

יום שבת - טורונטו - יום חופשי . 	
אחרי תפילות שבת קידוש וארוחת צהריים כשרה, נצא לסיור 

רגלי בעיר.

יום ראשון - קלגרי . 	
נגיע בטיסה  ישירה לקלגרי. לאחר הנחיתה ואיסוף המזוודות 

נצא לעבר המלון וננוח מטיסה הארוכה. סיור ערב בבאנף ועלייה 
ברכבל להר הגופרית - לינה באזור באנף.

יום שני - אגם לואיז / באנף והפארק הלאומי. 	
הבוקר ניסע לאגם לואיז, ונצא למסלול הליכה מעל האגם 

המפורסם ביותר בהרי הרוקי שבקצהו קרחון נאה הגולש במורד. 
הליכה ארוכה ומרתקת בקצה ימתין לנו בית התה המפורסם. 

לינה באזור באנף.

 יום שלישי - קניון ג’ונסטון / הפארק הלאומי יוהו. 		
היום נבקר בקניון ג’ונסטון שהמים זורמים במורדו, ונטפס 

במעלה השביל עד למערה שממנה נובע המפל התחתון. נמשיך 
לכיוון הפארק הלאומי יוהו ונעבור דרך מעבר ההרים קיקינג 

הורס, נעצור בגשר טבעי שחצבו המים בסלע ונבקר באגם 
אמרלד הניחן גם הוא במים בגוון הברקת. לינה באזור באנף. 

 יום רביעי - דרך שדות הקרח / חתולי שלג / ג‘אספר. 		
היום ניפרד מבאנף הציורית ונעלה על אחת הדרכים היפות 

בעולם, הלא היא דרך שדות הקרח העוברת בין שרשרת הרים 
שפסגתם מושלגות, לאורך אגמים, יערות, נהרות ופינות חמד 

כולל אגם פייטו המדהים ביופיו. נגיע לשדה הקרח קולומביה, 
ה”מפרנס” ומשמש מקור לכמויות הקרח האדירות הזורמות 

במספר קרחונים באזור. על אחד מהם, קרחון את’באסקה נעלה 
ברכבים מיוחדים ונוכל לחוות צעידה על גוש קרח בעובי של 

300 מטרים - חוויה שונה ומיוחדת. נמשיך למפל את’באסקה 
שכמויות המים בו עצומות. לינה באזור ג’אספר.

 יום חמישי - הפארק הלאומי ג’אספר / פארק וולס גריי. 		
נפתח את היום בפארק הלאומי ג’אספר. טיול רגלי נינוח ולא קשה 

בקניון מאלין המוצל והיפה ונצא לקראת הנקודה בה נעבור את 

קנדה מחוף לחוף כולל אלסקה
FC7	 - טיול 27 ימים / 25 לילות

טיול מאורגן כולל מדריך צמוד מישראל
טורונטו, אלף האיים, מונטריאול, מפלי הניאגרה, קוויבק סיטי, אוטווה, הפלגה ורכבל,

באנף, אגם לואיז, קרחון קולומביה, מפלי טאקאקאו, קמלופס, וונקובר והפלגה לאלסקה

אדם בחדר זוגי
כולל אוכל כשר 

$9,995



המחיר כולל: טיסה 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 פרוט המסלול.

האטרקציות הכלולות בטיול: שלוש הפלגות במפלי הניאגרה, אלף האיים ומנהטן • פעמון החרות • מוזיאון התעופה והחלל • גבעת הקפיטול • טורונטו • 
וושינגטון • פילדלפיה • כת האמיש • סיור במיאמי הכולל הפלגת תנינים בביצות אברגליידס

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.

שייט: 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 לתאריכי ההפלגה.
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להזמנות ופרטים נוספים: www.hametayel-masoret.com  |  1-700-722-700טיולים מאורגנים בהווי דתי עם אוכל כשר

מוצאי שבת - טיסת לילה מתל-אביב
בלילה של מוצאי שבת נגיע אל נתב”ג ונצא בטיסה לניו יורק.

יום ראשון - ניו יורק / מפלי הניאגרה. 	
הבוקר יאסוף אותנו המדריך משדה התעופה ונצא צפונה 
מניו יורק - "התפוח הגדול" - לכיוון מפלי הניאגרה. נחצה 
את הגבול בין ניו ג'רזי לפנסילבניה ונמשיך לאורך אפיק 

נהר הדלאוור. ערוץ הנהר חורץ את ההר ויוצר תופעות טבע 
יפהפיות. נטפס את הרי האפלאצ'ים ונמשיך צפונה בדרך 

הנופים המשגעת ובקיץ נבקר בקניון ווטקינס גלן ובמפלי המים 
הנשפכים לתוכו. מווטקינס גלן נמשיך בנסיעה לאורך אגם 

סנקה. בשעות הערב נגיע למלון שלנו שנמצא בעיר השנייה 
בגודלה 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 / קנדה. 	
הבוקר נחצה את הגבול לקנדה ונגיע שוב אל המפלים האדירים 

- "מים רועמים" - כפי שקראו להם האינדיאנים. נצפה על 
המפלים מהצד הקנדי ובקיץ נשוט בספינת "עלמת הערפל" 

אל המפלים כדי לחוש את העוצמה האדירה של כמות המים 
הנשפכת ממש מעלינו. בחורף, נבקר במנהרת הרוחות, מסע 
קסום מאחורי המפלים ממש. לאחר ביקור בשעון הפרחים 

נעזוב את איזור המפלים, 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 נשוב דרומה למלון שלנו באזור מפלי הניאגרה.

יום שלישי - קורנינג / מוזיאון הזכוכית. 	
הבוקר אנחנו יוצאים דרומה דרך האזור הקסום של אגמי 

האצבעות, בינות ליקבים ולכרמים אל העיירה קורנינג 
והמוזיאון המפורסם בעולם בו מייצרים ומייצאים כלי זכוכית 

לכל רחבי העולם. נצפה במקצוענים של המפעל מנפחים 
זכוכית ממש מולנו ונמשיך בדרך הנופים היפה של מדינות 

ניו יורק ופנסילבניה דרומה ונתמקם ללינת הלילה.

יום רביעי - ניו יורק / חצי יום סיור. 	
נתחיל את הטיול שלנו באזור כיכר טיימס, נמשיך דרומה על 

השדרה החמישית המהודרת דרך רוקפלר סנטר ובדרך נראה את 
“אמפייר סטייט בילדינג”, כיכר ג׳ורג׳ וושינגטון, נחצה את “גריניץ׳ 
וויליג", “הסוהו" והאזור הסיני המאוכלס ביותר בארצות הברית - 

צ׳יינה טאון. נצא להפלגה בה נחלוף על פני אי החרות ונצלם את 
הגברת המפורסמת ביותר בעולם - פסל החרות ונסיים את הטיול 

בביקור מרטיט לב באנדרטת הזיכרון לקורבנות אסון התאומים. 

יום חמישי - ניו ג’רזי / קניות / טיסה למיאמי. 	
מול המלון שלנו יושב הג’רזי גארדנס. קניון ענק ובו 
חנויות אאוטלט רבות של מותגים במחירים מוזלים. 

יום שישי - סיור במיאמי / הפלגה בין תנינים . 6
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 בדאונטאון- מיאמי, שם גם נאכל 
ארוחת ערב ונעביר את תפילות השבת.

יום שבת - מיאמי. 7
אחרי תפילות שבת קידוש וארוחת צהריים כשרה, נצא לסיור 

רגלי אל מיאמי ביץ, התוססת והצבעונית.

יום ראשון - פורט לודרדייל ועלייה להפלגה. 	
הבוקר נצא לפורט-לודרדייל ונעלה על אחת מאניות הפאר 

הגדולות בעולם של רויאל קריביאן להפלגה בת 7 לילות למערב 
האיים הקאריביים. האירוח באניה על בסיס פנסיון מלא כשר 

לפי תכנית חברת השייט.

יום שני - הפלגה בלב ים. 	
יום כיף באניה. בריכות, חדרי ספורט ומסאג’ים, קזינו ומה לא...

 יום שלישי - לבאדי, האיטי. 	1
ברוכים הבאים לאחד האיים הקסומים בקאריביים, כאן מצא 

כריסטופר קולומבוס מקלט במסע הראשון שלו לגילוי אמריקה. 
בלבאדי תמצאו את צבי הים הגדולים והמפורסמים, חופים 

מדהימים ושווקים נפלאים.

 יום רביעי - פלמות', ג'מאיקה. 11
הבוקר נעגון בג׳מאיקה החלומית, באיים הבתוליים על מפרץ 

החלומי ניתן למצוא מוזיאונים, קניות, מסעדות והיסטוריה.

 יום חמישי - הפלגה בלב ים. 12
יום כיף באניה. אומגה, סימולטור גלישת גלים, תיאטרון מים 

ושלל פעילויות מדהימות.

 יום שישי - קוזומל, מקסיקו. 13
היום נרד באחד המקומות הקסומים במקסיקו, קילומטרים 
של חופים לבנים, לגונות כחולות, נגלה את העולם התת ימי 

של שוניות אלמוגים ודגים אקזוטיים ונוכל לצאת לטיול בארץ 
המאיה.

 יום שבת - הפלגה בלב ים. 14
יום כיף באניה. החלקה על קרח, קיר טיפוס, בריכות ועוד מגוון 

אטרקציות מטורפות על האניה.

 יום ראשון - פורט לודרדייל. 15
ירידה מהאניה. העברה לנמל התעופה לטובת טיסה חזרה 

לישראל דרך יעד ביניים.

 יום שני - נחיתה בתל-אביב. 16
תם הטיול הנפלא.

החלום האמריקאי וקרוז לקאריביים
CRM	 - 16 ימים / 14 לילות

טיול מאורגן כולל מדריך צמוד מישראל
ניו יורק, מפלי הניאגרה, טורונטו, אלף האיים, וושינגטון, פילדלפיה, פלורידה,

מיאמי וארבע הפלגות כולל שייט לקאריביים

אדם בחדר זוגי
כולל אוכל כשר 

החל מ-

$7,995
שבתות נאכל בבתי חב״ד או במסעדות כשרות שיספקו לנו את האוכל למלון. בימי חול נאכל אחת ליום במסעדות כשרות ברחבי ארצות הברית בהתאם 
למסלול הטיול. במהלך הנסיעות הארוכות נעצור תמיד לאכול ולהצטייד בסופרמרקטים בהם מוצרים כשרים. במהלך ההפלגות בספינות התענוגות יוגש 

אוכל כשר בחמגשיות על פי תפריט חברת השייט.. טיולים מאורגנים כולל טיסות, עם מדריכים צמודים היוצאים מישראל המדריך הישראלי ידאג לשתי 
ארוחות כשרות כל יום - ארוחת בוקר קונטיננטלית, ארוחת צהריים או ערב ושלוש ארוחות כל שבת.

טיולים מאורגנים כולל מדריך צמוד מישראל.
איפה אוכלים אוכל כשר?
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אין החברה אחראית לנזקי מטען הנוסעים והוא על אחריות בעליו בלבד. הזכות נשמרת לצאת, לקבל, לעכב או להחזיר כל אדם המשתתף בכל טיול 
שהוא בכל זמן שהוא. החברה מודיעה בזאת במפורש כי היא פועלת כמתווכת בין נוסעי הטיולים לנותני השירותים השונים, לפיכך החברה אינה 
רואה עצמה אחראית לתקלות ונזקים שעלולים להיווצר עקב אי ביצוע התחייבות של נותני השירותים השונים ומי שפועל מטעמם. הנוסע מקבל 

עותק התנאים והמידע הכללי דלעיל, המהווים חלק בלתי נפרד מן החוברת. 

ארוחות: ארוחות הבוקר הינן ארוחות  קונטיננטליות, מבוססת על מוצרים מותרים. מוגשת בבתי המלון וכוללות משקה חם, לחמניה או לחם, חמאה 
ישירות  ארוזות  תוגשנה  הבוקר  וארוחות  יתכן  במקרים מסוימים  צהריים(.   או  )ערב  עיקרית  ארוחה   + בוקר  ארוחת  חצי פנסיון משמעו:  וריבה. 
לחדרים. ארוחות הבוקר וכן ארוחות ערב בבתי המלון מוגשות לעיתים באולם מיוחד המשמש קבוצות בטיולים מאורגנים בלבד. הארוחות והסעודות 
המפורטות, הכלולות במחיר, תוגשנה במסעדות כשרות או באמצעות חברות קייטרינג העומדות תחת השגחות נוספות המקובלות במדינות השונות 
)בית דין, כדתיא, חב״ד ועוד(. במקומות בהם אין מסעדות עליהן ניתן לסמוך מבחינת כשרות, יסופקו סלי מזון כשרים או ארוחות צמחוניות שהוכנו 
במיוחד עבור הקבוצה בהתאם להוראותינו. תפריט הארוחות שונה ממקום למקום כך גם סוג האוכל, טעמו, גיוונו, כמותו ואופן הגשתו. הזמנת 

משקאות, או מנות נוספות כרוכה בתשלום נוסף.

 ארוחות מיוחדות: נוסעים המעוניינים בארוחות צמחוניות חייבים להזמינן מראש בארץ, בעת ההרשמה לטיול. הזמנת ארוחות צמחוניות אינה כרוכה 
בתשלום נוסף, אולם המארגנים אינם מתחייבים כי יהיה באפשרותם לספק במהלך הטיול או בחלק ממנו ארוחות צמחוניות כמבוקש. נוסע המזמין 
אוכל צמחוני חייב לקחת בחשבון כי ארוחה צמחונית כוללת בדרך כלל סלט חסה או ירקות, ביצים או תפו״א וכיו״ב, אין אפשרות לגוון את הארוחות, 
לא תמיד ניתן לקבל דגים ולעיתים כרוך הדבר בתשלום נוסף, ישירות לבית המלון או למסעדה. קיימת אפשרות שהארוחות בשבת תהיינה קרות 
עקב אי אפשרות של חימום המזון בשבת. “המטייל מסורת״ אינם מתחייבים לספק ארוחות טבעוניות או כל סוג של ארוחות דיאטטיות, גם כאשר 
הנוסע מבקש להזמין ארוחות מסוג זה מראש. )מלבד בטיסות מסויימות ובאחריות חברות התעופה(. הארוחות במהלך הטיסות הינן באחריות חברות 
התעופה בלבד והמארגנים אינם אחראיים לסוג, טיב, כשרות הארוחות, או לקבלת ארוחות מיוחדות שהוזמנו ע״י הנוסע או לאי קבלת ארוחה בכלל. 

 מלווה הקבוצה: מלווה הקבוצה הינו איש קשר בין “המטייל מסורת״ לנוסעים וישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי לקבוצה במשך כל ימי הטיול. אין 
“המטייל מסורת״ מתחייבת למלווה קבוצה מסוים גם אם נקבע מראש ובאפשרותה על פי שיקול דעתה להחליפו. במסגרת תפקידו יטפל המלווה 
בין היתר בארגון סידורים שונים, בניהולו התקין של הטיול, האוטובוס, מדריכים מקומיים, בתי מלון, מסעדות, מעבורות וכיו״ב. יתכנו מקרים בהם 
המלווה ימתין לקבוצה בחו״ל. כמו כן, במקרים מסוימים יתכן והמלווה יאלץ להיפרד מהקבוצה בחו״ל, ובמקרה זה יועמד לרשות הקבוצה נציג 

מקומי בעת ההעברה לנמל התעופה.  

המחירים כוללים:
בתי מלון: בתי המלון בטיול יהיו מדרגת תיירות, תיירות טובה או ראשונה, אלא אם צויין אחרת בתוכנית הטיול. ארוחת בוקר קונטיננטלית. מדריך 

דובר עברית/אנגלית. רכבים ממוזגים, מתאימים לגודל הקבוצה. כניסות וביקורים באתרי הטיול. מטען יד - מזוודה לנוסע.

המחירים אינם כוללים:
טיסות: )למעט בטיולים בהם הדבר מפורט(.

הוצאות אישיות: כמו כלכלה, שתייה, טלפונים כביסות וכדומה )אלה אם צויין אחרת(.
ביטוחים: כל נוסע מחוייב לקנות ביטוח אישי וביטוח מטען לפני היציאה מישראל.

דמי ת.ש.ר )טיפ(: נהוג לחשב $5 למדריך הקבוצה, $3 לנהג. התשלום יתבצע ישירות מול המדריך והנהג.
המחירים עלולים להשתנות ללא התראה מראש. המחיר הקובע של הטיולים הוא באתרי האינטרנט של החברות.

חובה לאשר השתתפות במשרדי החברה בארה״ב 72 שעות לפני יציאת הטיול ולבצע תאום סופי של נקודת המפגש ושעת האיסוף.

 עישון: חל איסור על עישון בחדרי המלונות / מוטלים - כל קנס שיתקבל הלקוח יחוייב בסך $250 ! “ המטייל מסורת״ מבקשים להזכיר לנוסעים כי חל 
איסור עישון במהלך הטיסות ובזמן הנסיעה באוטובוס ואף בחלק מהמלונות בהם ישתכנו הנוסעים. בכל מקרה “המטייל מסורת״ לא תהיה אחראית 
לנזק כלשהו שיגרם לנוסע, כתוצאה מסירוב של מי ממשתתפי הטיול ו/או נהג האוטובוס להימנע מעישון. “המטייל מסורת״ אינה מתחייבת לשבץ 
בחדר משותף נוסע שנרשם כבודד עם נוסע שאינו מעשן, גם אם תתבקש לעשות כן. נוסע בודד שיסרב לקבל חדר משותף עם נוסע אחר מעשן, 

לפני היציאה לטיול ו/או במהלכו יחויב בתוספת תשלום עבור חדר ליחיד בהתאם לתנאים דלעיל )ראה פרק “נוסע בודד״ לעיל (.  

במסגרת הטיולים מציעה “המטייל מסורת״ מגוון רחב של בתי מלון, חלקם במרכזי הערים או בפרברי הערים וחלקם מחוץ לערים. “המטייל מסורת״ 
תעשה ככל יכולתה לאכסן את הנוסעים בבתי המלון המופיעים ברשימת המלונות שתועבר באמצעות סוכנות הנסיעות לנוסע לפני היציאה לטיול, 
אולם יתכנו שינויים בשל הזמנת יתר שביצע המלון. במקרה כזה שומרת “המטייל מסורת״ לעצמה את הזכות להסדיר מלון חלופי באזור או לעתים 
מחוץ לאזור. בתי המלון יהיו ברמה דומה לאלו המפורסמים בחוברת לגבי כל טיול וטיול. ברם, מודגש בזאת כי זהות בתי המלון להבדיל מרמתם 
המובטחת איננה חלק מהתחייבות “המטייל מסורת״, מאחר ויתכנו שינויים של “הרגע האחרון״ גם לאחר יציאת הקבוצה מהארץ מסיבות שאין 
“להמטייל מסורת״ שליטה עליהן. “המטייל מסורת״ תיידע את הנוסע או את סוכנות הנסיעות, ככל האפשר, בדבר כל שינוי כאמור, עם היוודע לה 
הדבר. שעת הכניסה לחדרים ופינויים הנה עפ״י מדיניות כל מלון ומלון, ולרוב הכניסה הינה החל מהשעה 15:00 ופינוי לפני השעה 10:00 וזאת על 
מנת לאפשר לעובדי המלון לארגן את החדרים עבור האורחים הבאים - זאת בלי קשר למועדי הטיסות.  יתכנו מקרים שבהם תאלץ הקבוצה להמתין 
עד לקבלת החדרים או לאחר פינוי החדרים, בהתאם לשעות הנ״ל. הגעה מאוחרת למלון ו/או עזיבה מוקדמת של המלון עשויות להביא להפסד 

ארוחה/ארוחות ו/או לקבלת ארוחה/חות מסוג שונה והכל בהתאם לנוהגי המלון ואחריותו. 

טיולי חברות מקומיות: ביצוע הזמנות טיולים של חברות אלה, שינוין ו/או ביטולן, הינו בכפוף לתנאים של חברות אלו ובאחריותן.

הדרכת הסיורים המקומיים: הדרכת הסיורים המקומיים תבוצע באמצעות מדריך מקומי דובר עברית או אנגלית. ניתן לבקש הדרכה בשפות נוספות 
באופן מיוחד ואין המטייל מתחייבת לספק הדרכה בשפה שאינה אנגלית. אי אישור הדרכה בשפה שאינה אנגלית לא תהווה עילה לביטול נסיעת 
הלקוח. על אישור הדרכה בשפה שאינה אנגלית תיתכן תוספת תשלום על מחיר הטיול. ביעדים מסוימים הסיורים מודרכים על ידי הנהג שהוא גם 

המדריך בהתאם לנהוג בכל יעד ועל פי שיקול דעתם הבלעדי של המארגנים.

מטען: המטען המותר לנוסע מותנה בתנאים ומגבלות של חברות התעופה הפעילות באותו כרטיס. על הנוסע האחריות המלאה לוודא את המשקל 
המותר לו טרם יציאתו מהארץ. יש לזכור כי בחלק מטיסות הפנים יהיה על הנוסע לשלם בעבור כבודה במעמד ביצוע צ׳ק אין בנמל התעופה )בהתאם 
לחוקים ולתמחור חברת התעופה ובכפוף לה(. מיסים ותוספות דלק: המיסים ותוספות הדלק הכלולים הם אלו הידועים לתאריך 1.3.2015. בבתי 

מלון בלאס וגאס קיים תשלום מס מקומי - Resort Fees שעל הלקוח לשלם ישירות לבית המלון.

גילוי נאות החברה פועלת לפי תקנות שירותי תיירות )חובת גילוי נאות(, התשס"ג - 2003 ולפי סעיפים 12ג ו- 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו - 
1976 )להלן- החוק(, והממונה על הגנת הצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 )להלן - חוק הגנת הצרכן(.

אישור טיול: 72 שעות לפני יציאת הטיול יש לבצע תאום סופי של נקודת המפגש ושעת האיסוף לטיול.
חובה עליכם לאשר השתתפותכם בטלפונים: 		722-7-		1-7 או 		1	-626-			-1

על הנוסע להביע הסכמתו בחתימתו על טופס ההרשמה וכן עובדת היות תנאים והוראות אלו מקובלים עליו.

כללי: חוברת זו מציעה טיולים ו/או שירותי תיירות בארה״ב ובקנדה. פירוט תכניות הטיולים מהווה מידע ותכנית מסגרת אשר כפופים לשינויים 
אפשריים. בכל מקרה של שינוי בין המידע המופיע בחוברת המודפסת, לבין המידע המופיע באתר החברה - המחיר, תנאי ההשתתפות וקיום הטיול, 

ייקבעו לפי המידע המופיע באתר האינטרנט של החברה.

לא תותר כניסה ללא ויזות כניסה לארה״ב / קנדה בתוקף. כל בירור ו/או טענה יהיו בשטח השיפוט של בתי המשפט בניו יורק. כל נרשם 
יקבל טופס הרשמה, שאותו עליו למלא בדייקנות עם כל הפרטים הנדרשים, כולל חתימת הנרשם/הנוסע. החברה רשאית לבטל הרשמת 
הנוסע, במידה ולא מולאו תנאים אלו במלואם. משנת 16	2 יש צורך באישור כניסה אלקטרוני לקנדה שניתן למלא באתר האינטרנט של 
ממשלת קנדה. אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע שיגרמו עקב אי טיפול באשרות מתאימות, טרם יציאתו מהארץ או בחו״ל או יציאתו 
עם דרכון מוגבל, או אי התרת כניסתו לארץ זו או אחרת מכל סיבה שהיא. באחריות סוכן הנסיעות לוודא כי אכן ברשות הנוסע דרכון בתוקף 
ו/או ויזה לחו״ל ו/או כל מסמך דרוש אחר )כמו מקרה של אישה בהריון( - הוצאתם לרבות תשלום האגרות ותוקפם באחריות הנוסע בלבד, 
כל הוצאה ו/או הנזק הנגרמים בגין דרכון שלא בתוקף ו/או אשרות כניסה לא תקינות, המונעות כניסת הנוסע למדינה כלשהיא, תחול על 

הנוסע בלבד. תוקף הדרכון של הנוסע חייב להיות לשישה חודשים מיום היציאה.

הטיולים מיועדים לכל קהל, ללא הבדלי גיל/מין/דת. לא תתקבל תלונה ו/או הערות בנושא גיל/מין/דת. אין באפשרות החברה לוודא באופן מוחלט 
התאמת הגיל ולא תתקבלנה טענות על חריגה מהגבלת הגיל. החברה רשאית להפסיק השתתפות נוסע בטיול, אם יש בהשתתפות זו משום פגיעה 

או הפרעה למהלכו התקין של הטיול על פי שיקול דעתן הבלעדית. 

מדריכי הטיול, סוכנים, או נציגי המארגנים, אינם מוסמכים למסור אישורים בכתב או בעל-פה ולהבטיח החזר כספי כלשהוא. עם יציאת המשתתף 
לטיול לא יוחזרו כספים עבור כל קטע של טיול, או אתר של טיול שלא נוצל כולל בתי מלון שלא נוצלו במהלך הטיול. כל בקשה להחזר עקב אי 
הגעה לטיול, הפסקתו באמצע או תלונה מכל סוג שהיא צריכה להגיע למשרדי החברה בכתב, עד 60 ימים מסיום הטיול. בקשות שתתקבלנה לאחר 

מועד לא ייענו.

המחירים מפורטים בכל טיול וטיול כאשר המחיר הקובע הוא זה שמעודכן באתר האינטרנט של החברה וכוללים: מזוודה לנוסע ותיק יד אחד )על 
מזוודות נוספות יהיה חיוב נוסף(. מלונות / מוטלים בדרגת תיירות טובה. החדרים ניתנים על פי הקיים במאגר החדרים ואין אנו יכולים להבטיח 
סוג מסוים של חדר לנוסע. תחבורה והסעות באוטובוס / במיניבוס / בוואן / במיני וואן חדישים וממוזגי אויר. על הנוסעים לדעת שעל הנהגים / 
מדריכים חלה, על-פי חוק, הגבלה במספר שעות הנהיגה המותרות ומספר שעות המנוחה, זאת תוך דאגה לבטיחות הנוסעים. הטיולים מתוכננים כך 
שיתאימו להגבלות אלו. ההדרכה על ידי מדריך דובר עברית ו/או אנגלית. ארוחות בוקר קונטיננטליות וארוחות כשרות נוספות לפי מסלול הטיול.

המארגנים רשאים לבטל כל טיול מסיבה שאינה תלויה בהם, לרבות אם מספר הנוסעים אינו מצדיק את ביצוע הטיול על-פי שיקול דעתם ויציעו 
לנוסע השתתפות בטיול אחר. כמו כן המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לצרף מטיילים לקטע מטיול מקביל הזהה לתוכנית המקורית או 

שהמארגנים יחזירו כל מיקדמה ששולמה ובכך יצאו ידי חובתם כלפי הנוסע.

חברת המטייל מסורת )להלן “החברה״(: תהיה רשאית על פי שיקוליה הבלעדיים וללא צורך בנימוק כלשהו, לבטל את הטיול עד 30 יום מתאריך 
יציאתו ולהודיע למזמין ו/או לסוכנות, ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בשל ביטול זה.

כמו כן, החברה רשאית להודיע למזמין ו/או לסוכנות, בתוך 6 ימים מיום קבלת טופס הרשמה זה, על ביטול, ו/או אי אישור הזמנה זו מחמת שינוי 
בפרטי הטיול, ו/או ביטול הטיול ו/או העדר התאמה של המזמין מבחינה גופנית ו/או בריאותית לאופי הטיול המוזמן. במקרה כזה יוחזר למזמין כל 
כספו כפי ששילם עד 14 ימי עסקים מתאריך הביטול. עיכוב ביציאה לטיול ו/או ביטולו על-ידי החברה בכל עת, מחמת מזג אוויר שאינו מאפשר את 
קיום הטיול ומטרתו, לפי שיקול דעתן הבלעדית של החברה, שביתות ו/או עיצומים ו/או מלחמה ו/או מצב בטחוני ו/או אי-מתן שרות סדיר במשרדי 
ממשלה, בחברות תעופה, בנמלים או מצד כל גורם שאינו בשליטת החברה ואשר עשוי להשפיע באופן מהותי על הטיול, לא ייחשב להפרת ההסכם 

על-ידי החברה ולמזמין לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל עיכוב ו/או ביטול הטיול בנסיבות המפורטות בסעיף זה.

תנאי ביטול על ידי הנוסע:
עד 60 ימים לפני הטיול המוזמן - דמי ביטול בסך $250.

30 עד 60 ימים לפני הטיול המוזמן - דמי ביטול בסך 25% ממחיר ההזמנה.

60 עד 15 ימים לפני הטיול המוזמן - דמי ביטול בסך 50% ממחיר ההזמנה.
מתחת ל 15 ימים - עד מועד הטיול - דמי ביטול בסך 100% ממחיר ההזמנה.

על כל ההזמנות חלים דמי ביטול מרגע אישור ההזמנה וכמפורט מעלה. בכל מקרה של ביטול יחויב המזמין בדמי ביטול לפי תנאי ההזמנה בלבד 
ואינו זכאי לתנאי ביטול מקלים לפי הוראות החוק להגנת הצרכן. לפי חוק זה כל לקוח הרוכש שירות מאת החברות, רשאי לבטל את העסקה ובלבד 

שהודעת הביטול נמסרה לחברה בפקס ו/או אימייל ו/או במסירה אישית וזאת עד 14 ימים ממועד ההזמנה ולא פחות מ- 7 ימי עבודה.

כרטיסי אשראי - עלויות סליקה במקרה של ביטול עסקה: 
אם כתוצאה מביטול עסקת אשראי על ידי הנוסע, חוייבה החברה בדמי סליקה כלשהם על ידי חברת האשראי, יחוייב הנוסע בעלויות אלה וזאת על 
פי חוק. הנוסע רשאי לבקש מהחברה הוכחה בדבר עלויות אלה. הוכחה כאמור תינתן עד ה- 5 לכל חודש עם קבלת האסמכתא מחברת האשראי.

הנוסע מתחייב לשלם לחברה את תמורת הזמנת הטיול, כמפורט בהזמנה זו, בין במישרין ובין דרך סוכנות הנסיעות דרכה הוזמן הטיול/ים, בהתאם 
לכל האמור באישור זה, לרבות דמי ביטול/שינוי/הוספות ועדכונים באמצעות הוראה בלתי חוזרת הניתנת בזאת לחייב את חשבוני בחברת האשראי.

במידה והחותם על הטופס זה משלם עבור צד שלישי, לא יהא במערכת היחסים שבין המשלם וצד שלישי כדי להשליך ו/או לגרוע מהתחייבותו 
של המשלם כלפי החברה ולא תהיינה למשלם כל טענות בקשר עם השירות אשר הוזמן עבור צד שלישי. הנוסע מתחייב לפעול על-פי כל הוראות 

הבטיחות של החברה ו/או מי מטעמה, וכן על-פי כל הוראות הבטיחות הנהוגות באתרים בהם הוא עומד לבקר בטיול.

החברה אינה מחוייבת או אחראית לכל פציעה שהיא, נזק, אובדן, תאונה, עיכוב, סטייה מן המסלול או ביטולו, כתוצאה מפעולה של צד שלישי, או 
בן אנוש הקשורים בהעברת הנוסע ו/או הוצאת הטיול לפועל, או כל שירות אחר שהוא חלק מהטיול, או מסיבת פגם ברכב. 

מומלץ לכל נוסע לבטח את עצמו בביטוח מתאים, המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל. החברה שומרת על הזכות להסיר טיול או 
לשנות פרטי טיול ו/או סדר המסלול המופיעים בחוברת זו, לרבות שיהיה זה מתוך שיקול דעת רצוי לבריאותם וביטחונם של הנוסעים. כל ההוצאות 
הנוספות עקב שינויים במחירי מרכיבי הטיול יחולו על הנוסע. החברה אינה אחראית במקרה של ביטול ביקור באתר כלשהוא, כתוצאה של מזג 
אויר סוער, איתני טבע או בגין טיסות שאיחרו או שהוזמנו בשעות שיגרמו הפסד מלא או חלקי של אפשרות ביקור באתרים, הסיור כולו או כתוצאה 

ממחלות, תאונות, נזק למטען, אלימות, גניבה, אבדת מטען או מסמכים, הוצאות רפואיות וכו׳.

תנאים ומידע כללי
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