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תוכן העניינים
טיולי מזרח ארה"ב

		 בוסטון,	ההרים	הלבנים,	קוויבק,	מונטריאול,	אוטווה,	מפלי	הניאגרה,	טורונטו,	 12	ימי	טיול	 	G10
אלף	האיים,	וושינגטון,	פנסילבניה	ובוסטון 	 	

בוסטון,	ההרים	הלבנים,	קוויבק,	מונטריאול,	אוטווה,	אלף	האיים 8	ימי	טיול	 	G11

מפלי	הניאגרה,	טורונטו,	אלף	האיים,	וושינגטון,	פנסילבניה	ובוסטון 7	ימי	טיול	 	G1

מפלי	הניאגרה,	טורונטו,	אלף	האיים,	וושינגטון,	פנסילבניה 5	ימי	טיול	 	G2

מפלי	הניאגרה,	טורונטו,	אלף	האיים 3	ימי	טיול	 	G3

מפלי	הניאגרה,	מיועד	למי	שזמנו	קצר 2	ימי	טיול	 	G4

וושינגטון	ופנסילבניה,	הרשי,	כת	האיימיש,	הארלי	דיווידסון 2	ימי	טיול	 	G5

ניו	אינגלנד	-	בוסטון 2	ימי	טיול	 	G6

פנסילבניה,	הרשי,	כת	האיימיש,	הארלי	דיווידסון 1	יום	טיול	 	G7

ניו	יורק	מנהטן 1	יום	טיול	 	V1

מנהטן,	מפלי	הניאגרה,	טורונטו,	אלף	האיים,	וושינגטון	ופנסילבניה,	אורלנדו 14	ימי	טיול	  N1

ורמונט,	קוויבק,	מונטריאול	ואוטאווה 4	ימי	טיול	 	N2

מכתבי	תודה

טיולי מערב ארה"ב

מערב	בקיצור	ולעניין,	משולב	לסאן	פרנסיסקו,	לפארקים	וללאס	ווגאס 6	ימי	טיול	 	D1

סאן	פרנסיסקו 3	ימי	טיול	 	D2

המיטב	שבמערב 10-13	ימי	טיול	 	D3

חוויות	וכוכבים	-	לוס	אנג'לס 1	יום	טיול	 	D4

סאן	דייגו	-	מלחמה	ושלום 1	יום	טיול	 	D5

סאן	דייגו	-	יפה	וססגונית 2	ימי	טיול	 	D6

טיול	באוטובוס	לגדה	המערבית	של	הגרנד	קניון			 1 יום טיול    D7

טיול	באוטובוס	לגדה	הדרומית	של	הגרנד	קניון	  1 יום טיול   D8

לאס ווגאס משולב עם טיול לגרנד קניון 3 ימי טיול   D19

טיסה בהליקופטר ממוזג ופיקניק בערוץ הקניון כ-5 שעות   D11

טיסה בהליקופטר ממוזג בשעת השקיעה עם ארוחה חמה בערוץ הקניון כ-5 שעות   D12

טיסה בהליקופטר ממוזג מעל לאס ווגאס עיר האורות D13  כ-30 דקות 

נהיגה עצמית במכונית ספורט יוקרתית    D15

לחפור בלאס ווגאס נהיגה בטרקטורים ודחפורי ענק    D16

"סופה במדבר" הרפתקתירי במדבר מואבי    D17

טיולי טרקטורונים ורייזרים בלאס ווגאס כ-3 שעות    D31

Polaris Slingshot טיול ברכב אמריקאי    D32

הרי רוקי האמריקאים ופארק ילוסטון 14 ימי טיול   D30

טיולי אופנועים לרכוב את החלום

טיול	רכב	שטח	בנהיגה	עצמית	בדרכי	4X4	במסלולי	נופים	פראיים	ובפינות	נסתרות 8	ימי	טיול	  D44

תנאים	ומידע	כללי
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אנו	גאים	להציג	בפניכם	מגוון	רחב	של	יעדים	יחודיים	ומעניינים	

ברחבי	ארצות	הברית,	הזדמנות	להיחשף,	לחוות,	להתרגש,	לטעום	ולגלות.

כמו	בכל	שנה,	על	מנת	לחדש,	להתחדש	ולגוון,	גם	הפעם	הוספנו	טיולים	

ומסלולים	חדשים.

הטיולים	מיועדים	למשפחות,	לקבוצות	ואירגונים,	לקהל	הרחב,	לשומרי	מסורת	ולמטייל	העצמאי.

בקיצור	-	לכל	מי	שעדיין	"לא	גילה	את	אמריקה",	או	טעם	ממנה	על	קצה	המזלג...

בנוסף	למגוון	היעדים	אנו	מציעים	מגוון	אטרקציות	אתגריות,	טיולי	שטח	ברכבי	4X4	וטיולי	אופנועים!!!

המסלולים	נבחרים	בקפידה	ומתוכננים	לניצול	יעיל	ומירבי	של	זמן	שהותכם.

הטיולים	מודרכים	על	ידי	מדריכים	מקצועיים,	מנוסים,	דוברי	עברית	ואנגלית.

הלינה	במלונות/מוטלים	ברמת	תיירות	טובה	בחדרים	מרווחים,	ממוזגים	ואיכותיים.

הנסיעה	ברכבים	נוחים	ובטוחים.

חברתינו	מעמידה	שירותי	הכוונה	וסיוע	גם	למשרדי	הנסיעות	ולסוכנים	עצמאיים!

אנו	שואפים	לאיכות	ולשילוב	מקסימלי	של	ראייה	מרחבית,	התאמה	לתקציב,	הסתכלות	חברתית	של	החוויה	המעצימה.

החזון	שלנו:	להעניק	לכם	את	כל	הסיבות	הטובות	לרצות	ולחזור	לטייל	עימנו.

כי	עם	החוויה	נוצר	החיבור

טיול	נעים	וחופשה	מהנה	מצוות

You & I travel                                                      טיולים מעבר לקשת

מטיילים יקרים!

נקודות איסוף לטיולי המערב:

לוס אנג'לס )איסוף מהעיר(:

Farmers markat  starbuks coffee shop,corner:
Fairfax  blvd and 3rd st' 6333 w 3rd st' los angeles
at - 06:30 am
סאן פרננדו וואלי )איסוף מהוואלי(:

Ross in tarzana 
19151 ventura blvd tarzana
at- 07:30 am

נקודות	נוספות	יקבעו	בתיאום	עם	המשרד
818-641-0617	

נקודות איסוף לטיולי המזרח:

קווינס: 

.)NAOMI'S( -	פיצה	ליד )Main St( ,מיין	רחוב

ברוקלין: 

)Coney Island Ave(	איילנד	קוני	הרחובות	פינות

ורחוב	צ'רצ'	)Church Ave(,	)בסמוך	למתקן	לשטיפת	

מכוניות(.

מנהטן: 

השדרה	ה-5	פינת	רחוב	34.

נקודות	נוספות	יקבעו	בתיאום	עם	המשרד	
001-516-543-1237

לטיולי החוף המזרחי
You & I travel

מישראל: 03-9110510

מארה"ב: 1-516-543-1237

youanditravel@gmail.com
www.tourusa.co.il

לטיולי החוף המערבי
טיולים מעבר לקשת

מישראל: 03-7224254

מארה"ב: 1-818-641-0617

info@overtherainbowtravels.com
www.overtherainbowtravels.com
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נצא	מהמלון	וניסע	בתוך	השמורות	שנמצאות	 יום	3	
בהרים	הלבנים	לאורך	אפיקי	נחל	יפים,	ובהמשך	

נצא	לסיור	רגלי	בתוך	היער	לאורך	הנחל	והמפלים.	
בפארק	זה	נעשה	פיקניק.	את	רוב	היום	נבלה	
בשמורת	טבע	זאת.	משם	נמשיך	צפונה	לכיוון	

העיר	קוויבק,	נחצה	את	הגבול	לקנדה	ונשהה	שם	
ללינת		לילה.

נבקר	במפל	המדרגות	שנמצא	סמוך	לעיר	קוויבק,	 יום	4	
נעלה	ברכבל	לנקודה	הגבוהה	שממנו	מתחיל	

המפל.	נחצה	את	המפל	רגלית	על	גשר	כך	שנוכל	
לצפות	על	המפל	מקרוב	ומכל	הזוויות	האפשריות.

נמשיך	לעיר	ונסייר	במצודה	ובניין	הפרלמנט.	משם	
עצירה	קצרה	באזור	המסעדות	ובתי	הקפה.	משם	

נמשיך	למלון	ללינת	לילה.

נצא	לכיוון	מונטריאול	ונבקר	בכפר	האולימפי	 יום	5	
ובגנים	הבוטניים	נמשיך	לארוחת	ערב	באזור	

היהודי	ונמשיך	למלון	ללינת	לילה.

נצא	לסיור	באזור	הנמל	ונבקר	בבזיליקה.	משם	 יום	6		
נמשיך	לאוטאווה	בירת	קנדה.		נגיע	למלון	בשעות	
אחרי	הצהריים	נתארגן	ונצא	לסיור	ולארוחת	ערב	

	באזור	השוק.
לשומרי	שבת	נארגן	תפילה	וארוחת	ערב	בבית	

חב"ד,	)במימון	אישי(	וגם	ארוחת	צהריים	)במימון	
	אישי(	לאחר	תפילת	הבוקר.

שאר	הקבוצה	תצא	לסיור	בעיר	ונראה	את	כל	
בנייני	הממשלה	הישנים.

הקבוצה	תצא	עם	המדריך	לסיור,	מי	שירצה	ייקח	 יום	7	
את	יום	השבת	כיום	חופשי.

נסייר	בבניין	הפרלמנט	של	קנדה	ומשם	נמשיך	 יום	8	
לשייט	של	שעה	באלף	האיים	)בעונה(	-	תופעת	

טבע	מרהיבה	לאורכו	של	נהר	סנט	לורנס.	
נמשיך	בנסיעתנו	לטורונטו.	עצירה	לארוחת	ערב	

באזור	המסעדות	הכשרות	נסיעה	קצרה	למלון,	
התמקמות	ולינה.

המשך	פירוט	הטיול	בעמוד	הבא... 	

יציאה	מהעיר	ניו-יורק	לכיוון	גרוטון	קונטיקייט,	 יום	1	
ביקור	בצוללת	הגרעינית	הראשונה	של	אמריקה.	
משם	נמשיך	לעיירה	מיסטייק,	עיירה	פסטורלית,	

מאוד	יפה,	השוכנת	על	רצועת	החוף	של	האוקיינוס	
האטלנטי,	שם	גם	צולם	הסרט	מיסטייק	פיצה	

עם	ג'וליה	רוברטס.	משם	נמשיך	לעיר	ניו-פורט	
)ברוד	איילנד(	שגם	היא	עיירת	נמל	השוכנת	לצד	

האוקיינוס	האטלנטי.	בעיירה	זאת	נמצאות	האחוזות	
של	עשירי	אמריקה	מהמאה	ה-18	וה-19.	נבקר	

באחוזה	של	ונדרביילט		)הבריקייר(	ונעבור	ליד	בית	
הכנסת	הראשון	באמריקה.	משם	נמשיך	לבוסטון	
ונצא	לנסיעה	–	שייט	ברכב	אמפיבי		שייקח	אותנו	

בנסיעה	בעיר	בוסטון	לאורך	מסלול	החרות	ובהמשך	
נכנס	לתוך	נהר	צ'רלס	לסיור	של	כשעה	וחצי.	נמשיך	

למסעדה	לארוחת	ערב	ולאחר	מכן	נגיע	למלון.

לאחר	ארוחת	הבוקר	נצא	לכיוון	קמברי'ג	)עיר	 יום	2		
האוניברסיטאות(	נעבור	ליד	חלק	מהם	עד	שנגיע	

לבוסטון	קולג'		)מכללה	מפורסמת(	כאשר	בדרך		
נצפה	על	הבית	שבו	נולד	ג'ון	קנדי.		נמשיך	צפונה	

ונכנס	למדינת	ניו-המפשר,	שידועה	ביערות	
המפורסמים	בשלל	הצבעים	בתקופת	השלכת,	

  L.L. BEAN מפעל	של	הדגל	לחנות	שנגיע	עד
המפורסמת.	המוצרים	כגון:	ביגוד	הנעלה	ספורט	וכו'		

	הידועים	באיכותם	הגבוהה.
נמשיך	לעיירה	CONWAY		ללינת	לילה.

G10

המחיר כולל:

11 לינות, 11 ארוחות בוקר קונטיננטליות  |  כניסה לאתרים  |  סיור ברכב האמפיבי

|   שייט במפלי הניאגרה בעונה   |   שייט באלף האיים בעונה

אדם בחדר זוגי: 2,289$ 
תוספת ליחיד בחדר: 990$ 

תוספת לאדם בחגים אמריקאיים וקנדים 150$
מינימום 6 אנשים

12 ימי טיול         
בוסטון, ההרים הלבנים, קוויבק, 

מונטריאול, אוטווה, מפלי הניאגרה, 
טורנטו, אלף האיים, וושינגטון, 

פנסילבניה ובוסטון

יציאה בתאריכים: 
14.10.18 ,3.6.18 ,6.5.18 ,8.4.18

יציאה בימי ראשון מניו יורק        
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אנו	פותחים	את	סיורנו	בטורונטו	בבניין	הפרלמנט	 יום	9	
של	מחוז	אונטריו,	נצפה	במגדל	ה–CN,	עצירה	

קצרה	באוניברסיטה	המיוחדת	של	טורונטו	וסיור	
באזור	הסיני	של	העיר.	נמשיך	לתעלת	וולאנד,	נלמד	

כיצד	מעלים	אניות	משא	ענקיות	מהמפלס	הנמוך	
של	אגם	אונטריו	למפלס	הגבוה	של	אגם	אירי.	

ממשיכים	לביקור	בעיירה	הפסטוראלית	"ניאגרה	על	
האגם.	במידה	ומזג	האוויר	יאפשר,	נערוך	פיקניק	

על	שפת	אגם	אונטריו.	נמשיך	לכיוון	מפלי	הניאגרה,	
עצירה	בשעון	הפרחים	ותחנות	הכוח	ולאחריה	נגיע	
למפלים	מצדם	הקנדי.	נצא	לשייט	מרגש	אל	מרכז	
מפל	הפרסה	)בעונה(,	התארגנות	במלון.	נצא	יחד	

לארוחת	ערב,	בסיומה	נחזור	למפלים	לחוויה	לילית	
-	צפייה	במפלים	המוארים	באור	זרקורים	צבעוניים.

נחצה	את	המפלים	לצד	האמריקאי,	נסייר	באי	העז	 יום	10	
ונצפה	במפלים	מזווית	נוספת,	מפל	הינומת	הכלה.	

נצא	בדרכנו	חזרה	לניו	יורק.	נעצור	לקניות	במרכז	
חנויות	מפעל	)Outlet(,	שהוא	מהזולים	בחוף	

המזרחי.	נמשיך	בנסיעה	לאורך	אגמי	האצבעות,	
נגיע	למלון	בניו	ג'רזי	בשעות	הערב	המאוחרות.

יציאה	מהמלון,	נחצה	בנסיעה	את	המדינות:	ניו	ג'רזי,	 יום	11	
	דלוואר	ומרילנד	ונגיע	לוושינגטון	בירת	ארה"ב.	

ביקור	בבית	הלבן	)ללא	כניסה(.	גן	האנדרטאות	
לזכר	לינקולן	ומלחמות	וייטנאם	וקוריאה.	נמשיך	
למוזיאון	השואה,	במוזיאון	החלל	ונצפה	בגבעת	

	הקפיטול.	נסיים	בארוחת	ערב.	
הגעה	למלון	ללינה.

ביקור	במפעל	הרשי	-	חוויה	בעולם	השוקולד.	סיור	 יום	12	
בחווה	של	כת	האיימיש		ומפגש	עם	אורח	חיים	

מיוחד.	סיור	במפעל	ההרכבה	של	אופנועי	הרלי	
דיווידסון	)חובה	להצטייד	בנעליים	סגורות,	הכניסה	

מגיל	12(.	במידה	והביקור	במפעל	ההרכבה	לא	
יתקיים,	נבקר	בפילדלפיה,	נראה	את	פעמון	החירות,	

האנדרטה	לזכרו	של	יוני	נתניהו	ועוד.	חזרה	ופיזור	
בניו	יורק	בשעות	הערב	המאוחרות.

G10 המשך פירוט הטיול מעמוד קודם....

המחיר כולל:

11 לינות, 11 ארוחות בוקר קונטיננטליות   |   כניסה לאתרים   |   סיור ברכב האמפיבי

|   שייט במפלי הניאגרה בעונה   |   שייט באלף האיים בעונה
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נצא	מהמלון	וניסע	בתוך	השמורות	שנמצאים	 יום	3	
בהרים	הלבנים	לאורך	אפיקי	נחל	יפים,	ובהמשך	

נצא	לסיור	רגלי	בתוך	היער	לאורך	הנחל	והמפלים.	
בפארק	זה	נעשה	פיקניק.	את	רוב	היום	נבלה	
בשמורת	טבע	זאת.	משם	נמשיך	צפונה	לכיוון	

העיר	קוויבק,	נחצה	את	הגבול	לקנדה	ונשהה	שם	
ללינת	לילה.

נבקר	במפל	המדרגות	שנמצא	סמוך	לעיר	קוויבק,	 יום	4	
נעלה	ברכבל	לנקודה	הגבוהה	שממנו	מתחיל	

המפל.	נחצה	את	המפל	רגלית	על	גשר	כך	שנוכל	
לצפות	על	המפל	מקרוב	ומכל	הזוויות	האפשריות.

נמשיך	לעיר	ונסייר	במצודה	ובניין	הפרלמנט.	משם	
עצירה	קצרה	באזור	המסעדות	ובתי	הקפה.	משם	

נמשיך	למלון	ללינת	לילה.

נצא	לכיוון	מונטריאול	ונבקר	בכפר	האולימפי	 יום	5	
ובגנים	הבוטניים	נמשיך	לארוחת	ערב	באזור	

היהודי	ונמשיך	למלון	ללינת	לילה.

נצא	לסיור	באזור	הנמל	ונבקר	בבזיליקה.	משם	 יום	6		
נמשיך	לאוטאווה	בירת	קנדה.		נגיע	למלון	בשעות	
אחרי	הצהריים	נתארגן	ונצא	לסיור	ולארוחת	ערב	

	באזור	השוק.
לשומרי	שבת	נארגן	תפילה	וארוחת	ערב	בבית	

חב"ד,	)במימון	אישי(	וגם	ארוחת	צהריים	)במימון	
	אישי(	לאחר	תפילת	הבוקר.

שאר	הקבוצה	תצא	לסיור	בעיר	ונראה	את	כל	
בנייני	הממשלה	הישנים.

הקבוצה	תצא	עם	המדריך	לסיור,	מי	שירצה	ייקח	 יום	7	
את	יום	השבת	כיום	חופשי.

נסייר	בבניין	הפרלמנט	של	קנדה	ומשם	נמשיך	 יום	8	
לשייט	של	שעה	באלף	האיים	)בעונה(	-	תופעת	

	טבע	מרהיבה	לאורכו	של	נהר	סנט	לורנס.	
משם	נמשיך	חזרה	לניו	יורק.

יציאה	מהעיר	ניו-יורק	לכיוון	גרוטון	קונטיקייט,	ביקור	 יום	1	
בצוללת	הגרעינית	הראשונה	של	אמריקה.	משם	

נמשיך	לעיירה	מיסטייק,	עיירה	פסטורלית,	מאוד	יפה,	
השוכנת	על	רצועת	החוף	של	האוקיינוס	האטלנטי,	

שם	גם	צולם	הסרט	מיסטייק	פיצה	עם	ג'ולי	רוברטס.	
משם	נמשיך	לעיר	ניו-פורט	)ברוד	איילנד(	שגם	

היא	עיירת	נמל	השוכנת	לצד	האוקיינוס	האטלנטי.	
בעיירה	זאת	נמצאים	האחוזות	של	עשירי	אמריקה	

מהמאה	ה-18	וה-19.	נבקר	באחוזה	של	ונדרביילט		
)הבריקייר(	ונעבור	ליד	בית	הכנסת	הראשון	

באמריקה.	משם	נמשיך	לבוסטון	ונצא	לנסיעה	–	
שייט	ברכב	אמפיבי	שייקח	אותנו	בנסיעה	בעיר	

בוסטון	לאורך	מסלול	החרות	ובהמשך	נכנס	לתוך	
נהר	צ'רלס	לסיור	של	כשעה	וחצי.	נמשיך	למסעדה	

לארוחת	ערב	ולאחר	מכן	נגיע	למלון.

לאחר	ארוחת	הבוקר	נצא	לכיוון	קמברי'ג	)עיר	 יום	2		
האוניברסיטאות(	נעבור	ליד	חלק	מהם	עד	שנגיע	

לבוסטון	קולג'		)מכללה	מפורסמת(	כאשר	בדרך		
נצפה	על	הבית	שבו	נולד	ג'ון	קנדי.		נמשיך	צפונה	

ונכנס	למדינת	ניו-המפשר,	שידועה	ביערות	
המפורסמים	בשלל	הצבעים	בתקופת	השלכת,	

  L.L. BEAN מפעל	של	הדגל	לחנות	שנגיע	עד
המפורסמת.	המוצרים	כגון:	ביגוד	הנעלה	ספורט	וכו'		

	הידועים	באיכותם	הגבוהה.
נמשיך	לעיירה	CONWAY		ללינת	לילה.

אדם בחדר זוגי: 1,749$
תוספת ליחיד בחדר: 210$ 

תוספת לאדם בחגים אמריקאיים וקנדים 150$
מינימום 6 אנשים

8G11 ימי טיול          בוסטון, ההרים הלבנים, 
קוויבק, מונטריאול, אוטווה, 

אלף האיים

המחיר כולל:

7 לינות, 7 ארוחות בוקר קונטיננטליות   |   כניסה לאתרים   |   סיור ברכב האמפיבי בעונה 

|   שייט באלף האיים בעונה 

יציאה בתאריכים: 
14.10.18 ,3.6.18 ,6.5.18 ,8.4.18

יציאה בימי ראשון מניו יורק        
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יציאה	מהמלון,	נחצה	בנסיעה	את	המדינות:	ניו	ג'רזי,	 יום	4	
דלוואר	ומרילנד	ונגיע	לוושינגטון	בירת	ארה"ב.	ביקור	

בבית	הלבן	)ללא	כניסה(.	גן	האנדרטאות	לזכר	לינקולן	
ומלחמות	וייטנאם	וקוריאה.	נמשיך	למוזיאון	השואה,	

במוזיאון	החלל	ונצפה	בגבעת	הקפיטול.	נסיים	
בארוחת	ערב	במסעדה.	הגעה	למלון	ללינה.

ביקור	במפעל	הרשי	-	חוויה	בעולם	השוקולד.	סיור	 יום	5	
בחווה	של	כת	האיימיש		ומפגש	עם	אורח	חיים	מיוחד.	

סיור	במפעל	ההרכבה	של	אופנועי	הרלי	דיווידסון	
)חובה	להצטייד	בנעליים	סגורות,	הכניסה	מגיל	12(.	

במידה	והביקור	במפעל	ההרכבה	לא	יתקיים,	נבקר	
בפילדלפיה,	נראה	את	פעמון	החירות,	האנדרטה	

לזכרו	של	יוני	נתניהו	ועוד.	נגיע	למלון	בניו	יורק	בשעות	
הערב.

יציאה	מניו	יורק	ונסיעה	צפונה	בנופים	הירוקים	למדינת	 יום	6		
קונטיקט.	נעצור	לביקור	במוזיאון	הצוללות	ובצוללת	

הגרעינית	הראשונה	של	ארה"ב.	נמשיך	לעיירת	הנמל	
הציורית	מיסטיק	שהתפרסמה	בסרט	"מיסטיק	פיצה".

ממשיכים	צפונה	למדינת	רוד	איילנד	לעיירת	הנמל	 	
הציורית	ניו	פורט.	נעבור	בין	האחוזות	ההיסטוריות	
והמפוארות	של	העיירה	ונבקר	באחוזת	משפחת	
וונדרבילט.	ממשיכים	לכיוון	בוסטון.	הגעה	למלון	

והתארגנות	ליציאה	לארוחת	ערב.

סיור	ברכב	אמפיבי	העובר	בחלקים	החשובים	 יום	7	
וההיסטוריים	של	בוסטון	ובהמשך	שייט	בנהר	צ'ארלס,	

המפריד	בין	בוסטון	לקיימברידג'.	ביקור	בשוק	
המפורסם	של	בוסטון	"קווינסי	מרקט",	שבו	דוכני	

אוכל	מרחבי	העולם	וחנויות	מזכרות	מיוחדות.	סיור	
בין	האוניברסיטאות	המפורסמות	בעולם:	הרווארד,,	
M.I.T	בוסטון	ועוד	)בנסיעה	בלבד(.	נעבור	ליד	בניין	

המפקדה	של	נשיא	ארה"ב	הראשון	–	גורג'	וושינגטון.	
לסיום	נצפה	לעבר	הבית	בו	נולד	הנשיא	קנדי.	

חזרה	לניו	יורק	בשעות	הערב	המאוחרות. 	

חוצים	את	מדינת	ניו	יורק	ואת	שרשרת	הרי	 יום	1	
הקטסקילס.	נסיעה	צפונה	לגבול	הקנדי-אמריקאי.	

שייט	של	שעה	באלף	האיים	)בעונה(	-	תופעת	
טבע	מרהיבה	לאורכו	של	נהר	סנט	לורנס.	נמשיך	

בנסיעתנו	לטורונטו.	עצירה	לארוחת	ערב	באזור	
המסעדות	הכשרות	נסיעה	קצרה	למלון,	התמקמות	

ולינה.

אנו	פותחים	את	סיורנו	בטורונטו	בבניין	הפרלמנט	 יום	2		
של	מחוז	אונטריו,	נצפה	במגדל	ה–CN,	עצירה	

קצרה	באוניברסיטה	המיוחדת	של	טורונטו	וסיור	
באזור	הסיני	של	העיר.	נמשיך	לתעלת	וולאנד,	נלמד	

כיצד	מעלים	אניות	משא	ענקיות	מהמפלס	הנמוך	
של	אגם	אונטריו	למפלס	הגבוה	של	אגם	אירי.	

ממשיכים	לביקור	בעיירה	הפסטוראלית	"ניאגרה	על	
האגם.	במידה	ומזג	האוויר	יאפשר,	נערוך	פיקניק	

על	שפת	אגם	אונטריו.	נמשיך	לכיוון	מפלי	הניאגרה,	
עצירה	בשעון	הפרחים	ותחנות	הכוח	ולאחריה	נגיע	
למפלים	מצדם	הקנדי.	נצא	לשייט	מרגש	אל	מרכז	
מפל	הפרסה	)בעונה(,	התארגנות	במלון.	נצא	יחד	

לארוחת	ערב,	בסיומה	נחזור	למפלים	לחוויה	לילית	
–	צפייה	במפלים	המוארים	באור	זרקורים	צבעוניים.

נחצה	את	המפלים	לצד	האמריקאי,	נסייר	באי	 יום	3	
העז	ונצפה	במפלים	מזווית	נוספת,	מפל	הינומת	

הכלה.	נצא	בדרכנו	חזרה	לניו	יורק.	נעצור	לקניות	
במרכז	חנויות	מפעל	)Outlet(,	שהוא	מהזולים	בחוף	

המזרחי.	נמשיך	בנסיעה	לאורך	אגמי	האצבעות,	
נגיע	למלון	בניו	ג'רזי	בשעות	הערב	המאוחרות.

G1

אדם בחדר זוגי: 1,259$ 
תוספת ליחיד בחדר: 450$ 

תוספת לאדם בחגים אמריקאיים וקנדים 150$

מפלי הניאגרה, טורונטו, 
אלף האיים, וושינגטון,

7 ימי טיול          פנסילבניה ובוסטון
יציאה בימי ראשון מניו יורק        

המחיר כולל:

6 לינות, 6 ארוחות בוקר קונטיננטליות   |   כניסה לאתרים   |   סיור ברכב האמפיבי בעונה

|   שייט במפלי הניאגרה בעונה   |   שייט באלף האיים בעונה
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מבצע! אדם בחדר זוגי: 799$ 
תוספת ליחיד בחדר: 290$ 

תוספת לאדם בחגים אמריקאיים וקנדים 75$
מינימום 6 אנשים

מפלי הניאגרה, טורונטו, 
אלף האיים, וושינגטון,

פנסילבניה 5 ימי טיול         
יציאה בימי ראשון מניו יורק        

ניו יורק - אלף האיים - סירקוז - טורונטו 	יום	1	
יוצאים	מאחת	מנקודות	המפגש	)מסוכם	מראש(,	

הממוקמות	ברובעים	השונים	של	ניו	יורק.	נצא	
בנסיעה	צפונה,	חוצים	את	מדינת	ניו	יורק	ואת	

שרשרת	הרי	הקטסקילס.	נסיעה	צפונה	לגבול	
הקנדי-אמריקאי.	

שייט	של	שעה	באלף	האיים	)בעונה(	-	תופעת	 	
טבע	מרהיבה	לאורכו	של	נהר	סנט	לורנס.	נמשיך	

בנסיעתנו	לטורונטו.	עצירה	לארוחת	ערב	באזור	
המסעדות	הכשרות	נסיעה	קצרה	למלון,	התמקמות	

ולינה	באזור	טורונטו.

טורונטו - מפלי הניאגרה צד קנדה 	יום	2	
אנו	פותחים	את	סיורנו	בטורונטו	בבניין	הפרלמנט	

של	מחוז	אונטריו,	נצפה	במגדל	ה–CN,	עצירה	קצרה	
באוניברסיטה	המיוחדת	של	טורונטו	וסיור	באזור	

הסיני	של	העיר.	נמשיך	לתעלת	וולאנד,	נלמד	כיצד	
מעלים	אניות	משא	ענקיות	מהמפלס	הנמוך	של	

אגם	אונטריו	למפלס	הגבוה	של	אגם	אירי.	ממשיכים	
לביקור	בעיירה	הפסטוראלית	"ניאגרה	על	האגם.	

במידה	ומזג	האוויר	יאפשר,	נערוך	פיקניק	על	שפת	
אגם	אונטריו.	נמשיך	לכיוון	מפלי	הניאגרה,	עצירה	

בשעון	הפרחים	ותחנות	הכוח	ולאחריה	נגיע	למפלים	
מצדם	הקנדי.	נצא	לשייט	מרגש	אל	מרכז	מפל	

הפרסה	)בעונה(,	התארגנות	במלון.	נצא	יחד	לארוחת	
ערב,	בסיומה	נחזור	למפלים	לחוויה	לילית	–	צפייה	

	במפלים	המוארים	באור	זרקורים	צבעוניים.
לינה	באזור	מפלי	הניאגרה.

מפלי הניאגרה צד אמריקאי - ניו ג'רזי 	יום	3		
נחצה	את	המפלים	לצד	האמריקאי,	נסייר	באי	
העז	ונצפה	במפלים	מזווית	נוספת,	אי	שלושת	

האחיות,	מפל	הינומת	הכלה.	נצא	בדרכנו	חזרה	
לניו	יורק.	נעצור	לקניות	במרכז	חנויות	מפעל	

)Outlet(,	שהוא	מהזולים	בחוף	המזרחי.	נמשיך	
בנסיעה	לאורך	אגמי	האצבעות,	נגיע	למלון	בניו	

	ג'רזי	בשעות	הערב	המאוחרות.
לינה	בניו	ג'רזי.

ניו ג'רזי - וושינגטון 	יום	4	
יציאה	מהמלון,	נחצה	בנסיעה	את	המדינות:	

ניו	ג'רזי,	דלוואר	ומרילנד	ונגיע	לוושינגטון	בירת	
ארה"ב.	ביקור	בבית	הלבן	)ללא	כניסה(.	גן	

האנדרטאות	לזכר	לינקולן	ומלחמות	וייטנאם	
וקוריאה.	נמשיך	לסיור	במדפיס	הממשלתי,	

מוזיאון	השואה,	במוזיאון	החלל	ונצפה	בגבעת	
הקפיטול.	נסיים	בארוחת	ערב	במסעדה	כשרה.	

הגעה	למלון	ללינה	באזור	וושינגטון.

הרשי - לנקסטר - הרלי או פלדלפיה - ניו ג'רזי 	יום	5	
ביקור	במפעל	הרשי	-	חוויה	בעולם	השוקולד.	

סיור	בחווה	של	כת	האיימיש		ומפגש	עם	אורח	
חיים	מיוחד.	סיור	במפעל	ההרכבה	של	אופנועי	
הרלי	דיווידסון	)חובה	להצטייד	בנעליים	סגורות,	

הכניסה	מגיל	12(.	במידה	והביקור	במפעל	
ההרכבה	לא	יתקיים,	נבקר	בפילדלפיה,	נראה	

את	פעמון	החירות,	האנדרטה	לזכרו	של	יוני	
נתניהו	ועוד.	חזרה	ופיזור	בניו	יורק	בשעות	הערב	

המאוחרות.

G2

המחיר כולל:

4 לינות וארוחות בוקר קונטיננטליות  |   כניסה לאתרים, סיור ברכב האמפיבי בעונה  

|   שייט במפלי הניאגרה בעונה   |   שייט באלף האיים בעונה
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ניו יורק - אלף האיים - סירקוז - טורונטו 	יום	1	
חוצים	את	מדינת	ניו	יורק	ואת	שרשרת	הרי	

הקטסקילס.	נסיעה	צפונה	לגבול	הקנדי-אמריקאי.	
שייט	של	שעה	באלף	האיים	)בעונה(	-	תופעת	 	

טבע	מרהיבה	לאורכו	של	נהר	סנט	לורנס.	נמשיך	
בנסיעתנו	לטורונטו.	עצירה	לארוחת	ערב	באזור	

המסעדות	הכשרות	נסיעה	קצרה	למלון,	התמקמות	
ולינה	באזור	טורונטו.

טורונטו - מפלי הניאגרה צד קנדי 	יום	2	
אנו	פותחים	את	סיורנו	בטורונטו	בבניין	הפרלמנט	

של	מחוז	אונטריו,	נצפה	במגדל	ה–CN,	עצירה	
קצרה	באוניברסיטה	המיוחדת	של	טורונטו	וסיור	

באזור	הסיני	של	העיר.	נמשיך	לתעלת	וולאנד,	נלמד	
כיצד	מעלים	אניות	משא	ענקיות	מהמפלס	הנמוך	

של	אגם	אונטריו	למפלס	הגבוה	של	אגם	אירי.	
ממשיכים	לביקור	בעיירה	הפסטוראלית	"ניאגרה	

על	האגם".	במידה	ומזג	האוויר	יאפשר,	נערוך	פיקניק	
על	שפת	אגם	אונטריו.	נמשיך	לכיוון	מפלי	הניאגרה,	
עצירה	בשעון	הפרחים	ותחנות	הכוח	ולאחריה	נגיע	
למפלים	מצדם	הקנדי.	נצא	לשייט	מרגש	אל	מרכז	
מפל	הפרסה	)בעונה(,	התארגנות	במלון.	נצא	יחד	

לארוחת	ערב,	בסיומה	נחזור	למפלים	לחוויה	לילית	
–	צפייה	במפלים	המוארים	באור	זרקורים	צבעוניים.	

לינה	באזור	מפלי	הניאגרה.

מפלי הניאגרה צד אמריקאי - ניו ג'רזי 	יום	3	
נחצה	את	המפלים	לצד	האמריקאי,	נסייר	באי	העז	
ונצפה	במפלים	מזווית	נוספת,	מפל	הינומת	הכלה.	

נצא	בדרכנו	חזרה	לניו	יורק.	נעצור	לקניות	במרכז	
חנויות	מפעל	)Outlet(,	שהוא	מהזולים	בחוף	המזרחי.	
נמשיך	בנסיעה	לאורך	אגמי	האצבעות	עד	הגיענו	לניו	

יורק.	פיזור	בניו	יורק	בשעות	הערב	המאוחרות.

G3

אדם בחדר זוגי: 459$ 
תוספת ליחיד בחדר: 150$ 

תוספת לאדם בחגים אמריקאיים וקנדים 75$

מפלי הניאגרה, טורונטו, 
אלף האיים

3 ימי טיול         
יציאה בימי ראשון מניו יורק        

המחיר כולל:

2 לינות וארוחות בוקר קונטיננטליות, כניסה לאתרים   |   שייט במפלי הניאגרה בעונה

|   שייט באלף האיים בעונה

חי
ר

מז
ה

ף 
חו

ה
י 

ל
יו

ט

9



יציאה	מניו	יורק	בנסיעה	לכיוון	צפון	מערב.	 יום	1	
נסיעה	בנופים	היפים	של	הרי	הקטסקילס.	עצירה	

בעיירה	ווטקינס	גלן	לצפייה	במפל	מים	קטן	
ומיוחד.	ממשיכים	בנסיעה	לאורך	אגמי	האצבעות.	

הפסקת	צהריים	וקניות	במרכז	חנויות	המפעל	
)Outlet(	הזול	ביותר	בחוף	המזרחי.	המשך	נסיעה	
לצד	הקנדי	של	מפלי	הניאגרה.	התארגנות	במלון.	

נצא	יחד	לארוחת	ערב	לאחריה	נחזור	למפלים	
לחוויה	לילית	–	צפייה	במפלים	המוארים	באור	

זרקורים	צבעוניים.

חציית	הגבול	לצד	האמריקאי	של	המפלים,	סיור	 יום	2	
באי		העז	-	זווית	נוספת	אל	המפלים	ומפל	הינומת	

הכלה.
שייט	מרגש	אל	מרכז	מפל	הפרסה	)בעונה(.	חזרה	 	

לניו	יורק	בשעות	הערב	המאוחרות.

יציאה	מהמלון,	נחצה	בנסיעה	את	המדינות:	 יום	1	
ניו	ג'רזי,	דלוואר	ומרילנד	ונגיע	לוושינגטון	בירת	

ארה"ב.	ביקור	בבית	הלבן	)ללא	כניסה(.	גן	
האנדרטאות	לזכר	לינקולן	ומלחמות	וייטנאם	

וקוריאה.	נמשיך	לסיור	במוזיאון	השואה	וביקור	
במוזיאון	החלל.	נצפה	בגבעת	הקפיטול	ונסיים	

בארוחת	ערב	במסעדה	כשרה	הגעה	למלון	
ללינה.	

G4

G5

ביקור	במפעל	הרשי	-	חוויה	בעולם	השוקולד.	 יום	2	
סיור	בחווה	של	כת	האיימיש		ומפגש	עם	אורח	

חיים	מיוחד.	סיור	במפעל	ההרכבה	של	אופנועי	
הרלי	דיווידסון	)חובה	להצטייד	בנעליים	סגורות,	

הכניסה	מגיל	12(.	במידה	והביקור	במפעל	
ההרכבה	לא	יתקיים,	נבקר	בפילדלפיה,	נראה	

את	פעמון	החירות,	האנדרטה	לזכרו	של	יוני	
נתניהו	ועוד.	חזרה		ופיזור	בניו	יורק	בשעות	

הערב	המאוחרות.

אדם בחדר זוגי: 349$ 
תוספת ליחיד בחדר: 150$

תוספת לאדם בחגים אמריקאיים וקנדים 75$

מפלי הניאגרה
מיועד למי שזמנו קצר

2 ימי טיול         
יציאה בימי שני ורביעי מניו יורק  

)ביום רביעי מינימום 4 משתתפים(      

המחיר כולל:

לינה וארוחת בוקר קונטיננטלית   |   כניסה לאתרים ושייט בעונה

אדם בחדר זוגי: 349$ 
תוספת ליחיד בחדר: 150$

תוספת לאדם בחגים אמריקאיים וקנדים 75$

וושינגטון ופנסילבניה, 
הרשי, כת האיימיש, 

הארלי דיווידסון 2 ימי טיול         
יציאה בימי ראשון ורביעי מניו יורק        

המחיר כולל:

לינה וארוחת בוקר קונטיננטלית וכניסה לאתרים
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יציאה	מניו	יורק	ונסיעה	צפונה	בנופים	הירוקים	 יום	1	
למדינת	קונטיקט.	נעצור	לביקור	במוזיאון	הצוללות	

ובצוללת	הגרעינית	הראשונה	של	ארה"ב.	נמשיך	
לעיירת	הנמל	הציורית	מיסטיק	שהתפרסמה	בסרט	

"מיסטיק	פיצה".	ממשיכים	צפונה	למדינת	רוד	איילנד	
לעיירת	הנמל	הציורית	ניו	פורט.	נעבור	בין	האחוזות	

ההיסטוריות	והמפוארות	של	העיירה	ונבקר	באחוזת	
משפחת	וונדרבילט.	ממשיכים	לכיוון	בוסטון.	הגעה	

למלון	והתארגנות	ליציאה	לארוחת	ערב.

סיור	ברכב	אמפיבי	)MPV(	העובר	בחלקים	החשובים	 יום	2	
וההיסטוריים	של	בוסטון	ובהמשך	שייט	בנהר	

צ'ארלס,	המפריד	בין	בוסטון	לקיימברידג'.	ביקור	
בשוק	המפורסם	של	בוסטון	"קווינסי	מרקט",	שבו	

דוכני	אוכל	מרחבי	העולם	וחנויות	מזכרות	מיוחדות.	
סיור	בין	האוניברסיטאות	המפורסמות	בעולם:	

הרווארד,	M.I.T בוסטון	ועוד	)בנסיעה	בלבד(.	נעבור	
ליד	בניין	המפקדה	של	נשיא	ארה"ב	הראשון	–	גורג'	

וושינגטון.	לסיום	נצפה	לעבר	הבית	בו	נולד	הנשיא	
קנדי.	חזרה	לניו	יורק	בשעות	הערב	המאוחרות.

יציאה	מהעיר	ניו	יורק	ונסיעה	מערבה	לפנסילבניה.	
ביקור	במפעל	הרשי	-	חוויה	בעולם	השוקולד.	

סיור	בחווה	של	כת	האיימיש		ומפגש	עם	אורח	חיים	מיוחד.	
סיור	במפעל	ההרכבה	של	אופנועי	הרלי	דיווידסון	)חובה	

להצטייד	בנעליים	סגורות,	הכניסה	מגיל	12(.	
במידה	והביקור	במפעל	ההרכבה	לא	יתקיים,	נבקר	

בפילדלפיה,	נראה	את	פעמון	החירות,	האנדרטה	
לזכרו	של	יוני	נתניהו	ועוד.	

חזרה		ופיזור	בניו	יורק	בשעות	הערב	המאוחרות.

G6

G7

אדם בחדר זוגי: 399$ 
תוספת ליחיד בחדר: 75$

ניו אינגלנד )בוסטון(

2 ימי טיול         
יציאה בימי שישי ורביעי מניו יורק  

)ביום רביעי מינימום 4 משתתפים(      

המחיר כולל:

לינה אחת וארוחת בוקר קונטיננטלית   |   כניסה לאתרים

|   סיור ברכב האמפיבי בעונה

אדם בחדר זוגי: 199$
מינימום 5 אנשים

פנסילבניה, הרשי, כת האיימיש, 
הארלי דיווידסון

1 ימי טיול         
יציאה בימי חמישי מניו יורק        

המחיר כולל:

כניסה לאתרים
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מסלולי טיולים לאתרים הקלאסיים של ניו יורק, וכן מסלולים התפורים אישית 
לפי בקשת המטיילים )אוהבי מוזיאונים, אוהבי מקומות אוכל מיוחדים כולל 

אוכל כשר, אוהבי שופינג למיניהם וכו'(.

מקום המפגש לסיורי ניו יורק: 

.)Champs Sports( בטיימס  סקווויר רח' ה-42 והשדרה ה-7 בכניסה לחנות הספורט צ'אמפס

"ניו יורק האחת והיחידה'':	יכלול	את	*האמפייר	סטייט	בילדינג,	)לא	תמיד	ניתן	לעלות	למעלה(,	טיימס	סקוויר,	 מסלול	1:		
	רוקפלר	סנטר,	השדרה	החמישית,	הסנטרל	פארק.	

משך	טיול	5-4	שעות	דרגת	קושי	קלה.	שעת	יציאה	לסיור	9:30	בבוקר.

מסלול	2:				   "צבעים, ריחות, טעמים והיסטוריה'',	הדאון	טאון:	העיר	הסינית,	איטליה	הקטנה,	הגראונד	זירו,	אזור	הוול	סטריט	
	והבורסה	של	ניו	יורק,	בניין	העיריה	ובתי	המשפט	של	ניו	יורק,	הסוהו	)שהיא	ה"שינקין"	של	ניו	יורק(	ושייט	העובר

	ליד	פסל	החירות.	ובדרכנו	נחזה	באמנות	ציורי	רחוב	מעניינים	)גרפיטיס(.
משך	טיול	5-4	שעות,	דרגת	קושי	קלה.	שעת	יציאה	לסיור	8:40	בבוקר.

''ניו יורק שלא תראו לבד'',	מסלול	בפינות	קסומות	ומיוחדות	של	ניו	יורק:	בצ'לסי,	באיזור	ההיי	ליין,	צ'לסי	מרקט,	 מסלול	3:	
ושוק	הבשר	המתחדש	)meatpacking district(	האיני,	ומקומות	ושווקי	אוכל	מעניינים,	בבוטיקים	ובחנויות	

המיוחדות	של	הווסט	ווילג',	גריניץ'	ווילג',	וושינגטון	סקוויר	פארק,	אוניברסיטת	ניו	יורק	)N.Y.U(,	יוניון	סקוויר	המעניין,	
	ובאיזור	היפה	של	מדיסון	פארק.	

משך	טיול	5-4	שעות,	דרגת	קושי	קלה.	יציאה	לסיור	בשעה:	9:45	בבוקר.

"היסטורי, טרנדי, יוקרתי, פריקי וגם הנקודה היהודית"	מבט	ייחודי	על	נופיה	של	ניו	יורק	רבתי	ממרומי	רכבל,	 מסלול	4:	
נגיע	לאפר	איסט	סייד	היוקרתית:			נבקר	ב"גן	העדן"	של	ה"מתוקים"	שהיא	חנות	ענק	לדברי	מתיקה,	ונמשיך	דרך	

הסמל	הניו	יורקי	כלבו	ה"בלומינגדיילס"	המפורסם.	נחזה	בבית	הכנסת	העתיק	)1872(	"סנטרל".	נמשיך	לאיסט	
וויליג'	הבוהמייני	המקסים,	שם	ישן	וחדש	משמשים	בערבוביה,	וללואר	איסט	סייד	)לשם	הגיעו	ראשוני	המהגרים	

היהודים	מאירופה	ולאומים	אחרים(	ששומר	על	צביונו	)כמו	למשל	מס'	בתי	כנסת	מתחילת	המאה	הקודמת(,	
	ומרכז	סביבו	חיי	תרבות,	חיי	לילה,	ומהווה	גם	מרכז	לאוכל,	ובדרכנו	נחזה	באומנות	ציורי	רחוב	)גרפיטיס(.	

משך	הסיור	5-4	שעות,	דרגת	קושי	קלה.	יציאה	לסיור	בשעה	9:45	בבוקר.

"ניו יורק של מעלה",	במסלול	ייחודי	זה	נגיע	לנוף	ימי	הביניים	בדמות	גן	ומוזיאון	הקלוייסטרס,	שהינו	אחד	מאגפי	 מסלול	5:	
מוזיאון	המטרופוליטן	לאומנות,	ומיקומו	בקצה	הצפוני	של	מנהטן	על	גדות	נהר	ההדסון.	נבקר	ברובע	הארלם	

המפורסם,	נעבור	באחוזת	הקבר	של		של	י.ס.	גראנט	הנשיא	ה	18	של	ארה''ב	הצופה	על	נהר	ההדסון.	נמשיך	
לקמפוס	היפה	של	אוניברסיטת	קולומביה	הידועה.	לאחר	מכן	נעבור	דרך	שכונת	האפר	ווסט	סייד	המדליקה	

	שבה	נפגוש	בתרבות,	קולינריה	משובחת,	מעדניות	ועוד.
משך	טיול	5-4	שעות,	דרגת	קושי	קלה.	שעת	היציאה	לסיור	בשעה	9:30	בבוקר.

"ניו יורק הלילית" New York nights - Nyght	נתחיל	את	סיורנו	הלילי	בטיימס	סקוור	על	שלל	אורותיה,	ומשם	 מסלול	6:		
נגיע	לשדרת	המסעדות	הניו	יורקית	שנמצאת	בשכונת	ההלס	קיצ'ן	)Hells Kitchen(,	נחזה	באורותיה	של	העיר	
מגשר	ברוקלין	היפהפה,	או	לחילופין	נבקר	בשכונה	הטרנדית	וויליאמסבורג.	נמשיך		למרכז	חיי	הלילה	של	ניו	

	יורק	בדאון	טאון,	שם	מרוכזים	הבארים,	בתי	האוכל,	ובתי	הקפה	והמועדונים.	
משך	הטיול	5-4	שעות	וניתן	לעשותו	גם	ברכב.	

V1

מחיר כל סיור: 75$
משך כל סיור 4-5 שעות

הרוכש 2 סיורים ישלם 140$ בלבד
מינימום 4 אנשים

מסלולי סיורים בניו יורק )מנהטן( 
ניו יורק עיר מדהימה

1יום טיול בניו יורק מנהטן        

הסיורים הם בשילוב הליכה רגלית ושימוש בתחבורה הציבורית:

אוטובוס, רכבת תחתית או מוניות, כניסות לאתרים באם תהיינה, ע"ח המטייל
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N1

מחיר לאדם בחבילה לזוג: 4,065$
מחיר לאדם בחבילה לזוג + ילד: 3,745$

מחיר לאדם בחבילה לזוג + 2 ילדים: 3,625$
המחיר על בסיס מקום פנוי 

הרשמה עד תאריך 1 לאפריל 2018
*בחגים אמריקאים/קנדיים תוספת של 75$ לאדם

מנהטן, מפלי הניאגרה, 
טורונטו, אלף האיים, 

וושינגטון ופנסילבניה, 
אורלנדו

14 ימי טיול         

יציאה מובטחת בכל יום חמישי
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יום	חמישי	–	טיסה	ת”א-ניו	יורק 	יום	1.		
טיסה	לניו	יורק	והגעה	למלון	במנהטן	באופן	עצמאי.

יום	שישי	–		מנהטן.	הדאון	טאון	-	צ’יינה	טאון,	איטליה	 יום	2.		
הקטנה,	גראונד	זירו,	איזור	הוול	סטריט	והבורסה	

של	ניו	יורק,	בניין	העיריה,	בתי	המשפט	של	ניו	יורק,	
הסוהו	)שהוא	ה”שינקין”	של	ניו	יורק(	ושייט	העובר	

ליד	פסל	החירות.	בדרכנו	נחזה	באמנות	ציורי	רחוב	
מעניינים	)גרפיטי(

יום	שבת	-	מנהטן.	המשך	סיור	עצמאי	במנהטן יום	3.		

	יום	ראשון	-	הגעה	עצמאית	לנקודת	מפגש	בשעה	 יום	4.	
6	בבוקר	ליציאה	לטיול	בשדרה	ה-5	פינת	34.	נחצה	

את	מדינת	ניו	יורק	ואת	שרשרת	הרי	הקטסקילס,	
נסיעה	צפונה	לגבול	הקנדי-אמריקאי.	שייט	של	שעה	

	באלף	האיים	)בעונה(	לאורכו	של	נהר	לורנס.
נמשיך	בנסיעתנו	לטורונטו.	נצא	לארוחת	ערב	באזור	
המסעדות	הכשרות,	נסיעה	קצרה	למלון,	התמקמות	

ולינה.

יום	שני	-	אנו	פותחים	את	סיורנו	בטורונטו	בבניין	 יום	5.		
 CN-ה	במגדל	נצפה	אונטריו,	מחוז	של	הפרלמנט

עצירה	קצרה	באוניברסיטה	המיוחדת	של	טורונטו	
וסיור	באזור	הסיני	של	העיר.	נמשיך	לתעלת	וולאנד,	

נלמד	כיצד	מעלים	אניות	משא	ענקיות	מהמפלס	
הנמוך	של	אגם	אונטריו	למפלס	הגבוה	של	אגם	

אירי.	ממשיכים	לביקור	בעיירה	הפסטוראלית	
“ניאגרה	על	האגם”.	במידה	ומזג	האוויר	יאפשר,	

נערוך	פיקניק	על	שפת	אגם	אונטריו.	נמשיך	לכיוון	
מפלי	הניאגרה,	עצירה	בשעון	הפרחים	ותחנות	הכוח	

ולאחריה	נגיע	למפלים	מצדם	הקנדי.	נצא	לשייט	
מרגש	אל	מרכז	מפל	הפרסה	)בעונה(,	התארגנות	

במלון.	נצא	יחד	לארוחת	ערב,	בסיומה	נחזור	
למפלים	לחוויה	לילית	–	צפייה	במפלים	המוארים	

באור	זרקורים	צבעוניים.

יום	שלישי	-	נחצה	את	המפלים	לצד	האמריקאי,	 יום	6.		
נסייר	באי	העז	ונצפה	במפלים	מזווית	נוספת,	

	)Outlet(	,שהוא	בדרכנו	נצא	הכלה.	הינומת	מפל
חזרה	לניו	יורק.	נעצור	לקניות	במרכז	חנויות	מפעל	

מהאטרקטיביים	בחוף	המזרחי.	נמשיך	בנסיעה	
לאורך	אגמי	האצבעות,	נגיע	למלון	בניו	ג’רזי	בשעות	

הערב	המאוחרות.האצבעות,	נגיע	למלון	בניו	ג’רזי	
בשעות	הערב	המאוחרות.

יום	רביעי	-	יציאה	מהמלון,	נחצה	בנסיעה	את	 יום	7.		
המדינות:	ניו	ג’רזי,	דלוואר	ומרילנד	ונגיע	לוושינגטון	

בירת	ארה”ב.	ביקור	בבית	הלבן	)ללא	כניסה(.	
גן	האנדרטאות	לזכר	לינקולן	ומלחמות	וייטנאם	

וקוריאה.	נמשיך	לסיור	במדפיס	הממשלתי,	מוזיאון	
השואה,	במוזיאון	החלל	ונצפה	בגבעת	הקפיטול.	

	נסיים	בארוחת	ערב	במסעדה.
הגעה	למלון	ללינה.

יום	חמישי	-	ביקור	במפעל	הרשי	–	חוויה	מעולם	 יום	8.		
השוקולד.	סיור	בחווה	של	כת	האיימיש	ומפגש	

עם	אורח	חיים	מיוחד.	סיור	במפעל	ההרכבה	של	
אופנועי	הארלי	דיווידסון	)חובה	להצטייד	בנעליים	

סגורות(,	הכניסה	מותרת	מגיל	12.	במידה	והביקור	
במפעל	ההרכבה	לא	יתקיים,	נבקר	בפילדלפיה,	

נראה	את	פעמון	החירות,	האנדרטה	לזכרו	של	יוני	
נתניהו	ועוד.	חזרה	ופיזור	בניו	יורק	בשעות	הערב	
המאוחרות	והגעה	עצמאית	ללינה	במלון	בשדה	

התעופה	לפני	טיסה	לאורלנדו

יום	שישי	ניו	יורק-אורלנדו	טיסה	לאורלנדו	והגעה	 יום	9.		
עצמית	למלון	בשימוש	ההסעות	של	דיסני	לאחר	

הנחיתה.	עם	הגעה	למלון	נצא	עצמאית	לביקור	
 Animal Kingdom, :הפארקים	מארבעת	באחד

 Epcot, Disney Hollywood Studios, Magic
Kingdom13
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Animal Kingdom -	הפארק	החדש	ביותר	של	דיסני,	 	
דיסני	מזמינה	אתכם	לחוויה	יוצאת	דופן	בטבע	סביב	

עולם	החיות	הקסום	של	דיסני,	כאן	תגלו	עולם	חדש	
ומדהים	שמחולק	ל-7	אזורים	שונים	ולמעלה		מ-250	

מינים	שונים	של	חיות.	בסיום	הביקור	הסעה	חזרה	
למלון.

יום	שבת	-	אורלנדו.	נצא	עצמאית	בשימוש	 יום	10.		
ההסעות	של	דיסני	להמשך	ביקור	באחד	מארבעת	

הפארקים:

 Animal Kingdom, Epcot, Disney Hollywood 	
Studios, Magic Kingdom

Epcot	-	הוא	פארק	בסגנון	עתידני	והשני	שהוקם	 	
באתר.	פארק	זה	מנסה	לגרום	לכם	לחזות	את	
העתיד	בצורה	שדיסני	יודעת	לעשות	פארק	זה	

	מתאים	לקהל	בוגר	יותר.
בסיום	הביקור	הסעה	חזרה	למלון.

יום	ראשון-אורלנדו	-	נצא	עצמאית	בשימוש	 יום	11.		
ההסעות	של	דיסני	להמשך	ביקור	באחד	מארבעת	

 Animal Kingdom, Epcot, Disney	:הפארקים
Hollywood Studios, Magic Kingdom

)Disney Hollywood Studios (DHS –	מתמקד	  
בהפקת	סרטי	דיסני	)וסרטים	אחרים(	וכולל	מגוון		
הופעות	וגם	כמה	מתקנים	מוצלחים.	הפארק	יוצר	

תחושה	של	אולפן	צילומים	ומאפשר	להכיר	מקרוב	
את	תהליך	היצירה	וההפקה	של	סרטי	הקולנוע.	

כאן	אפשר	לראות	את	מאחורי	הקלעים	של	הפקת	
הסרטים	וללמוד	על	פלאי	האנימציה	והפעלולים.	אל	

	תפספסו	את	הופעת	הלילה.
בסיום	הביקור	הסעה	חזרה	למלון.

יום	שני	-	אורלנדו	-	נצא	עצמאית	בשימוש	 יום	12.		
ההסעות	של	דיסני	להמשך	ביקור	באחד	מארבעת	

 Animal Kingdom, Epcot, Disney :הפארקים
Hollywood Studios, Magic Kingdom

Magic Kingdom –	הפארק	המקורי	שהוקם	  
עם	פתיחת	דיסני	אורלנדו	,	מתמקד	במתקנים	

הקלאסיים	ובדמויות	האהובות.	זה	הפארק	
הפופולארי	ביותר	בעולם	הוא	כולל	עשרות	מתקנים	

והופעות	וניתן	בקלות	לבקר	בו	יום	שלם	מבלי	
להספיק	לראות	הכל.	לטיול	המתקנים	בפארק	אינם	
מסעירים	כמו	אלה	של	הפארקים	של	יוניברסל,	אך	

העיצוב	והאווירה	הם	חסרי	תחרות.	אל	תוותרו	בשום	
אופן	על	הופעת	הזיקוקים	המרהיבה	של	הלילה,	

בדקו	באתר	הפארק	האם	היא	מתקיימת	ואם	לא	–	
	בחרו	יום	אחר	לביקור	בפארק.

בסיום	הביקור	הסעה	חזרה	למלון.

יום	שלישי	אורלנדו	-	תל	אביב.	התארגנות	ונסיעה	 יום	13.		
לשדה	התעופה	לטיסה	חזרה	לישראל.

יום	רביעי	נחיתה	בתל	אביב יום	14.		

המשך הטיול מעמוד קודם.....
N1מנהטן, מפלי הניאגרה, טורונטו, אלף האיים, וושינגטון ופנסילבניה, אורלנדו

המחיר כולל:
טיסה דרך יעד ביניים תל אביב -ניו יורק-אורלנדו-תל אביב  |  מיסי נמל והיטלי דלק   

|   ניו יורק – 3 לילות במנהטן על בסיס לינה בלבד במלון דרגת תיירות טובה בלב ליבה של העיר  
|   לילה אחד בשדה התעופה של ניו יורק על בסיס לינה בלבד

בטיול המאורגן:
4 לינות ו-4 ארוחות בוקר קונטיננטליות   |   כניסה לאתרים שייט במפלי הניאגרה, שייט באלף האיים בעונה

|   מדריך בשפה העברית   |   אורלנדו - 4 לילות במלון של דיסני בתוך האתר על בסיס לינה בלבד   
|   כניסות ל-הממלכה הקסומה, ממלכת החיות, אפקוט סנטר ואולפני הסרטים של דיסני   

|   הסעות משדה התעופה של אורלנדו למלון דיסני וחזרה   |   הסעות חופשיות בין המלון והאתרים   
   Magic Hours כניסה לפארקים מחוץ לשעות הפתיחה הרגילות   |

Fast Pass כניסה ללא תור לאטרקציות   | 14
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מחיר לאדם בחדר זוגי: 679$
תוספת ליחיד בחדר: 225$

ורמונט, קוויבק, מונטריאול, 
ואוטאווה

4 ימי טיול         
יציאה בימי רביעי )מינימום 6 אנשים(

יציאה	ביום	רביעי	מניו	יורק	לכיוון	צפון	מדינת	ניו	יורק	 יום	1:		
וניסע	לאורך	נהר	ההדסון,	נחצה	את	הרי	הדובים	

ונעבור	את	העירה	cold spring	אשר	יושבת	על	
	שפת	נהר	ההדסון.

נמשיך	צפונה	עד	שנגיע	למדינת	ורמונט	ונבקר	
	בעולם	הגלידה	של	בן	אנד	ג׳ירי

נמשיך	בנסיעה	צפונה	כאשר	אנו	עוברים	את	
	ההרים	הירוקים	ועירות	קטנות	ויפות.

בהמשך	נחצה	את	הגבול	לכיוון	קוויבק		ונעצור	
ללינת	לילה.

יום	חמישי	-	לאחר	ארוחת	הבוקר	נמשיך	צפונה	עד	 יום	2:	
סמוך	לעיר	קוויבק	עד	למפל	המדרגות	שאליו	נעלה	

ברכבל	ונחצה	אותו	מעל	גשר	כבלים	יפה	ונוכל	
	להרגיש	את	עוצמת	זרימת	המים.

משם	נמשיך	לעיר	קוויבק	ונראה	את	העיר	העתיקה	

	ובנין	הפרלמנט	של	מחוז	קוויבק,
משם	נמשיך	למלון	להתארגנות	שלאחריה	נחזור	

לחלק	העליון	ונגיע	לחומה	עם	סוללת	התותחים	
שנבנו		להגן	על	העיר.

יום	שישי	-	לאחר	ארוחת	הבוקר	נסע	דרומה	לכיוון	 יום	3:		
העיר	מונטריאול		ושם	נבקר	בנמל,	בבזיליקה	וכמובן	

	בחלק	העליון	של	העיר.
משם	נמשיך	לעיר	אוטווה	)בירת	קנדה(	ושם	נראה	

את	בניין	הפרלמנט	והשוק	המפורסם.

יום	שבת	-	נסייר	לאור	יום	שוב	באזור	הפרלמנט	 יום	4:		
ונראה	את	התעלה	עם	הברכות	)בדומה	לתעלת	

	פנמה	אך	בקטן(.
משם	נמשיך	לניו	יורק	סיטי.

 המחיר כולל: 

סיור במפעל הגלידה של בן אנד ג׳ירי, עליה ברכבל למפל המדרגות הבזיליקה במונטריאול וכמובן 

15לשאר האתרים המופיעים במסלול   |   שלושה לילות במלונות ושלוש ארוחות בוקר
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נצא	מלוס	אנג'לס	צפונה	לכיוון	סנטה	ברברה.	נמשיך	 יום	1:		
דרך	רכס	סנטה	אינז	נגיע	לעיירה	הדנית	"סולוונג".	

נשוטט	בין	בתי	המאפה	והחנויות.	נמשיך	לביקור	
במלון	המיוחד	"מדונה	אין".

נעלה	על	כביש	מס'	1	מהיפים	בעולם	)כפוף	לתנאי	 	
הכביש	והעבירות	בו(	ונגיע	לביקור	בעיירה	"כרמל".

נקיף	את	מפרץ	"מונטריי"	ובערב	נגיע	ללינה	באיזור		 	
סאן	פרנסיסקו	.

לינה	–	איזור	סאן	פרנסיסקו. 		

ביקור	באחת	הערים	היפות	בעולם	–	סאן	פרנסיסקו.	 יום	2	:		
נתחיל	במרכז	האזרחי	 Civic Center		של	העיר,	

נחצה	את	"רובע	קסטרו"	ונעלה	לתצפית	מן	"הגבעות	
התאומות"	)תלוי	במזג	האויר(,	נעבור	ברחוב	הפרחים,	

הלא	הוא	רחוב	"לומברד"	המפותל	ונגיע	לרציף	39	–	
	רציף	הדייגים	הססגוני.

נצא	לשייט	אל	עבר	"גשר	הזהב"	ונקיף	בשייט	את	
האי	אלקטרז,	בו	שוכן	בית	הכלא	הידוע.		לאחר	

השייט	ניסע	דרך	מרכז	האומניות	המודרניות,	נחצה	
את	"גשר	הזהב"	ונבקר	תוך	נסיעה	בעיירת	האומנים	

	"סוסליטו".
נבקר	בצ'יינה	טאון	–	הרובע	הסיני	הידוע	של	העיר.	
נגיע		ל – Union Square,	"כיכר	היוניון",	המהווה	כיום	

מרכז	תרבות	ובילוי.	נקנח	את	היום	בתצפית	על	העיר	
	מזווית	אחרת	מ"אי	המטמון".

לינה	–	מודסטו.

את	היום	נקדיש	ל"אמא	אדמה	"	–	נבקר	בפארקים	 יום	3	:			
על	רכס	הרי	הסיירה	נבאדה,	שלוחה	של	הרי	

הרוקי	האמריקאים,	באחד	מהפארקים	הלאומיים	
המפורסמים	בארה"ב	ובעולם	)יוסמטי	/	קינגס	קניון/

סקוייה	-	תלוי	בעונת	השנה(,	בהם	מצוי	ריכוז	של	
צוקי	גרניט	ענקיים,	מים	זורמים,	עצי	הסקוייה	הגדולים	

	בעולם.	
	לינה		–	בייקרספילד.

נחצה	את	מדבר	"מוהבי",	הגדול	ביותר	במדבריות	 יום	4	:			
צפון	אמריקה.	נחווה	את	המערב	הפרוע	עם	ביקור	

ב"קאליקו",	עיירת	כורים	נטושה.נחצה	את	"עמק	
המוות"	ונגיע	בשעות	הצהרים	ללאס	ווגאס,	העיר	

שלא	נרדמת	לעולם...
נעצור	לקניות	באאוטלאט	הדרומי	של	העיר	ומשם	 	

למלון.
לאחר	התארגנות	במלון	קיימת	אפשרות	לשוטט	 	

באופן	עצמאי	בין	בתי	המלון,	מכונות	המזל	ושולחנות	
ההימורים.

לינה	–	לאס	ווגאס. 		

אפשרות	בחירה	בין	לצאת	לטיול	הלוך	וחזור	לגדה	 יום	5	:			
המערבית	של	הגרנד	קניון,	כולל	מרפסת	הזכוכית	

)ראה	פירוט	בסעיף	מחיר	הטיול(		ובין	להישאר	לבילוי	
יום	חופשי	בעיר.

הטיול	לגראנד	קניון	כולל:	נסיעה	לסכר	"הובר"		 	
Hoover Dam -	הנחשב	לאחד	הפלאים	ההנדסיים	

המודרניים	של	ארה"ב,	נמשיך	בנסיעה	לביקור	באחד	
מפלאי	הטבע:	הגרנד	קניון,	משם,	מעל	מרפסת	

	הזכוכית,	יתגלה	לנו	נוף	קדומים	מרהיב!
לינה	–	לאס	ווגאס

יום	6	:		"ייחודי	לטיולים	מעבר	לקשת"	-	נצא	לביקור	בחנות	
המישכון	המפורסמת	מערוץ	ההסטוריה	האמריקני		
  Carroll Shelby	"שלבי	"קרול	ולמוזיאון	,Pawn Shop-ה

	)שהיה	מעצב	רכב	ונהג	מרוצים	אמריקני(
לקראת	הצהריים	נצא	בדרכנו	ללוס	אנג'לס,	אליה	

נגיע	בשעת	ערב	מוקדמת	)מתאים	גם	לשומרי	שבת(.

הערה	:	למטייל	ישנה	אפשרות	לסיים	כאן	את	הטיול,	להמשיך	
לשהות	בלאס	ווגאס	באופן	עצמאי	ולא	לחזור	עם	

המדריך	חזרה	ללוס	אנג'לס.

D1

אדם בחדר זוגי: 968$
תוספת ליחיד בחדר: 375$

3-4 אנשים בחדר: 793$
מחיר לאדם לטיול יום לגראנד קניון: 265$

בחודשים יולי אוגוסט יש תוספת של 54$ לאדם
תוספת לאדם בחגים אמריקאיים וקנדים 75$

*מותנה במינימום 4 משתתפים

מערב - בקיצור ולעניין
משולב לסאן פרנסיסקו

לפארקים )בקליפורניה ובאריזונה(
וללאס ווגאס

6 ימי טיול        

יציאה בימי ראשון מלוס אנג'לס         

המחיר כולל:
 אירוח בבתי מלון/מוטלים דרגת תיירות טובה | ארוחות בוקר אמריקאית – לא כולל את לאס ווגאס | 

הדרכה בעברית | כניסות לכל האתרים | כניסות לכל הפארקים שבמסלול | רכבים  ממוזגים
המחיר אינו כולל:

הוצאות אישיות  |  ארוחות בוקר בלאס ווגאס   |  ארוחות במהלך היום   |   ביטוחי נסיעה, בריאות ומטען 
)באחריות המטייל(   |   דמי תשר - למדריך )נהוג לתת 5$ ליום(
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נצא	מלוס	אנג'לס	צפונה	לכיוון	סנטה	ברברה.	 יום	1:		
נמשיך	דרך	רכס	סנטה	אינז	נגיע	לעיירה	הדנית	

"סולוונג".	נשוטט	בין	בתי	המאפה	והחנויות	.	
	נמשיך	לביקור	במלון	המיוחד	"מדונה	אין".

נעלה	על	כביש	מס'		1	מהיפים	בעולם	)כפוף	
לתנאי	הכביש	והעבירות	בו(	ונגיע	לביקור	

	בעיירה	"כרמל".
נקיף	את	מפרץ	"מונטריי"	ובערב	נגיע	ללינה	

	באיזור		סאן	פרנסיסקו	.
לינה	–איזור	סאן	פרנסיסקו.

ביקור	באחת	הערים	היפות	בעולם	–	סאן	 יום	2:		
פרנסיסקו.	נתחיל	במרכז	האזרחי	של	העיר		

Civic Center,	נחצה	את	"רובע	קסטרו"	ונעלה	
לתצפית	מן	"הגבעות	התאומות"	)תלוי	במזג	

האויר(,	נעבור	ברחוב	הפרחים,	הלא	הוא	רחוב	
"לומברד"	המפותל	ונגיע	לרציף	39	–	רציף	

	הדייגים	הססגוני.
נצא	לשייט	אל	עבר	"גשר	הזהב"	ונקיף	בשייט	

את	האי	אלקטרז,	בו	שוכן	בית	הכלא	הידוע.		
לאחר	השייט	ניסע	דרך	מרכז	האומניות	

המודרניות,	נחצה	את	"גשר	הזהב"	ונבקר	תוך	
	נסיעה	בעיירת	האומנים	"סוסליטו".

נבקר	בצ'יינה	טאון	–	הרובע	הסיני	הידוע	של	העיר.	
נגיע		ל	–  Union Square,	"כיכר	היוניון",	המהווה	כיום	

מרכז	תרבות	ובילוי.	נקנח	את	היום	בתצפית	מזווית	
	אחרת	על	העיר	מ"אי	המטמון".

לינה	–	מודסטו.

את	היום	נקדיש	ל"אמא	אדמה"	–	נבקר	בפארקים	 יום	3:			
על	רכס	הרי	הסיירה	נבאדה,	שלוחה	של	הרי	

הרוקי	האמריקאים,	באחד	מהפארקים	הלאומיים	
המפורסמים	בארה"ב	ובעולם	)יוסמטי	/	קינגס	קניון	

וסקוייה	-	תלוי	בעונת	השנה(,	בהם	מצוי	ריכוז	של	
צוקי	גרניט	ענקיים,	מים	זורמים,	עצי	הסקוייה	הגדולים	

	בעולם.	
נסיעה	חזרה	ללוס	אנג'לס.

D2

 המחיר כולל:

אירוח בבתי מלון/מוטלים דרגת תיירות טובה | ארוחות בוקר אמריקאית | הדרכה בעברית | כניסות לכל 

 האתרים | כניסות לכל הפארקים שבמסלול | רכבים ממוזגים 

 המחיר אינו כולל:

 ארוחות שלא פורטו לעיל | ביטוחי נסיעה, בריאות ומטען | כל מה שלא נכלל בסעיף “המחיר כולל״ 

דמי תשר )טיפ( - למדריך )נהוג לתת $5 ליום(

אדם בחדר זוגי: 499$
תוספת ליחיד בחדר: 175$

3-4 אנשים בחדר: 439$
בחודשים יולי אוגוסט יש תוספת של 54$ לאדם
תוספת לאדם בחגים אמריקאיים וקנדים 75$

*מותנה במינימום 4 משתתפים

סאן פרנסיסקו
לסאן פרנסיסקו יש רק 

חסרון אחד - קשה מאוד לעזבה 3 ימי טיול        

יציאה בימי ראשון מלוס אנג'לס         
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D3

)יום	רביעי	בשבוע(	לוס	אנג'לס	-	הגעה	עצמאית	 יום	1.		
למלון	והתארגנות	לקראת	הטיול.

לינה	–	לוס	אנג'לס. 	
)יום	חמישי	בשבוע(:	נצא	דרומה	לביקור	בסאן	דיאגו		 יום	2.		

העיר	השניה	בגודלה	בקליפורניה.	נבקר	בנמל,	
בכפר	הים,	בחצי	האי	"קורונאדו",	שבו	נמצא	בית	

מלון	עתיק	שנבנה	כולו	מעץ!	שחקנים	רבים	ועשירי	
עולם		בילו	בין	כתליו	במרוצת	השנים.	משם	ניסע	אל	

"פארק	בלבואה",	אל	העיר	העתיקה	של	סאן	דייגו	
ונגיע	ללוס	אנג'לס.
לינה	-	לוס	אנג'לס. 	

)יום	שישי	בשבוע(	:	סיור	בלוס	אנג'לס,	תצפיות	על	 יום	3	.	
העיר,	השלט	של	הוליווד,		שדרת	הכוכבים	ורחבת	

התיאטרון	הסיני,	בוורלי	הילס	ורחוב	רודאו	,	חוף	וניס,	
סנטה	מוניקה.	חזרה	למלון	בשעות	אחר	הצהרים		–	

ערב	חופשי.
לינה	–	לוס	אנג'לס. 	

יום	שבת:		איסוף	מהמלון	ליום	בילוי	ב"יוניברסל	 יום	4	.		
סטודיו"	וחזרה	למלון	לפנות	ערב	–	ערב	חופשי.

לינה	–	לוס	אנג'לס 	
)	יום	ראשון	בשבוע(	:	נצא	מלוס	אנג'לס	צפונה	לכיוון	 יום	5	.	

סנטה	ברברה.	נמשיך	דרך	רכס	סנטה	אינז	נגיע	
לעיירה	הדנית	"סולוונג"	.	נשוטט	בין	בתי	המאפה	

והחנויות	.	נמשיך	לביקור	במלון	המיוחד	"מדונה	אין".
נעלה	על	כביש	מס'		1	מהיפים	בעולם	)כפוף	לתנאי	 	

הכביש	והעבירות	בו(	ונגיע	לביקור	בעיירה	"כרמל".
נקיף	את	מפרץ	"מונטריי"	ובערב	נגיע	ללינה	באיזור		 	

סאן	פרנסיסקו	.
)יום	שני	בשבוע	(	:	נטייל	בסאן	פרנסיסקו	העיר	 יום	6	.		

המכונה	גם	"פריז	של	המערב".
 Civic Center ,	העיר	של	האזרחי	במרכז	נתחיל 	

נחצה	את	"רובע	קסטרו"	ונעלה	לתצפית	מן	"הגבעות	
התאומות"	)תלוי	במזג	האויר(,	נעבור	ברחוב	

הפרחים,	הלא	הוא	רחוב	"לומברד"	המפותל	ונגיע	
לרציף	39	–	רציף	הדייגים	הססגוני.

נצא	לשייט	אל	עבר	"גשר	הזהב"	ונקיף	בשייט	את	 	
האי	אלקטרז,	בו	שוכן	בית	הכלא	הידוע.		לאחר	

השייט	ניסע	דרך	מרכז	האומניות	המודרניות,	נחצה	
את	"גשר	הזהב"	ונבקר	תוך	נסיעה	בעיירת	האומנים	

"סוסליטו".
נמשיך	מזרחה	עד	העיר	מודסטו	שם	נלון	את	הלילה. 	

לינה	–	מודסטו. 	
)יום	שלישי	בשבוע(:	את	היום	נקדיש	ל"אמא	 יום	7	.		

אדמה	"	–	נבקר	בפארקים	על	רכס	הרי	הסיירה	
נבאדה,	שלוחה	של	הרי	הרוקי	האמריקאים,	באחד	

מהפארקים	הלאומיים	המפורסמים	בארה"ב	ובעולם	
)יוסמטי	/	קינגס	קניון	וסקוייה	-תלוי	בעונת	השנה(,	

בהם	מצוי	ריכוז	של	צוקי	גרניט	ענקיים,	מים	זורמים,	
עצי	הסקוייה	הגדולים	בעולם.	

לינה		–	בייקרספילד. 	
)יום	רביעי	בשבוע(	:	נחצה	את	מדבר	"מוהבי",	הגדול	 יום	8	.		

ביותר	במדבריות	צפון	אמריקה.	נחווה	את	המערב	
הפרוע	עם	ביקור	ב"קאליקו"	,עיירת	כורים	נטושה.	

נחצה	את	"עמק	המוות"	ונגיע	בשעות	הצהרים	ללאס	
ווגאס,	העיר	שלא	נרדמת	לעולם...	נעצור	לקניות	

באאוטלאט	הדרומי	של	העיר	ומשם	למלון.
לאחר	התארגנות	במלון	קיימת	אפשרות	לשוטט	 	
להנאתכם,	באופן	עצמאי	בין	בתי	המלון,	מכונות	

המזל	ושולחנות	ההימורים
לינה	–לאס	ווגאס 	

)יום	חמישי	בשבוע(:		אפשרות	בחירה	בין	לצאת	 יום	9	.	
לטיול	הלוך	וחזור	לגדה	המערבית	של	הגארנד	

קניון,	כולל	מרפסת	הזכוכית,	או	טיסה	בהליקופטר	
ופיקניק	בערוץ	הגראנד	קניון	)	בתשלום	נוסף(	ובין	

להישאר	לבילוי	יום	חופשי	בעיר.
לינה-	לאס	ווגאס. 	

למטייל	ישנה	אפשרות	לסיים	כאן	את	הטיול,	 הערה	:		
להמשיך	לשהות	בלאס	ווגאס	באופן	עצמאי,	או	
להמשיך	למחרת	ל"סט	ג'ו'רג"	)הלינה	בלילה	זה	

כלולה	במחיר	בכל	מקרה(.

מחיר טיול 10 ימים: 
אדם בחדר זוגי: 2,044$

תוספת ליחיד בחדר: 805$
3-4 אנשים בחדר: 1675$

מחיר טיול 13 ימים: 
אדם בחדר זוגי: 2,492$

תוספת ליחיד בחדר: 987$
3-4 אנשים בחדר: 1989$

"המיטב שבמערב"
טיול מקיף במערב ארצות 

הברית הכולל את סאן דיאגו, 
לוס אנג'לס, סאן פרנסיסקו, 

לאס ווגאס ופארקים 
)בקליפורניה, באריזונה וביוטה(

10-13ימי טיול        
יציאה בתאריכים: 11.4.18, 2.5.18, 30.5.18, 

29.8.18 ,15.8.18 ,25.7.18 ,27.6.18 תוספת לאדם בחגים אמריקאיים וקנדים 75$
*מותנה במינימום 4 משתתפים

המחיר כולל:

 אירוח בבתי מלון/מוטלים דרגת תיירות טובה  |  ארוחות בוקר אמריקאית – לא כולל את לאס ווגאס   | 

הדרכה בעברית   |   כניסות לכל האתרים   |   כניסות לכל הפארקים שבמסלול   |   רכבים  ממוזגים

המחיר אינו כולל:

הוצאות אישיות  |  ארוחות בוקר בלאס ווגאס   |  ארוחות במהלך היום   |   ביטוחי נסיעה, בריאות ומטען 

)באחריות המטייל(   |   דמי תשר - למדריך )נהוג לתת 5$ ליום(
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D3

)יום	שישי	בשבוע(	: "ייחודי לטיולים מעבר לקשת"  יום	10.		
-	נצא	לביקור	בחנות	המישכון	המפורסמת	מערוץ	

ההסטוריה	האמריקני		ה-Pawn Shop,	ולמוזיאון	
"קרול	שלבי"	Carroll Shelby 	)שהיה	מעצב	רכב	ונהג	

מרוצים	אמריקני(.

למטייל	ישנה	אפשרות	לסיים	כאן	את	הטיול, הערה:		
לממשיכים,	בשעות	צהריים	נצא	צפונה		נחצה	את	 	

אריזונה	ונגיע	למדינת	יוטה.
לינה	-	סט	ג'ורג. 	

יום	שבת:	נעלה	אל	רמת	קולורדו	ונגיע	אל	"פארק	 יום	11	.		
ציון".	נראה	את	"מקדשו	של	הטבע",	נעצור	בכמה	

נקודות	על	גדת	נהר	הבתולה.	לאחר	מכן	נעבור	
ב"טבורו"	של	פלא	הנדסי		-	מנהרה	באורך	של	

כ-	2	ק"מ	ונמשיך	לצד	תצורות	סלע	שונות	ומגוונות.		
מפארק	ציון	נמשיך	לברייס	קניון,	אחד	מפלאי	הטבע	!

עם	ערב	נגיע	אל	העיירה	קאנאב	יוטה		המכונה	 	
"הוליווד	הקטנה".

לינה	–	קאנאב	יוטה. 	

יום	12	.	)יום	ראשון	בשבוע(:	נבקר	ב"אגם	פאוול".	משם	
נצא	דרומה	לביקור	באחד	משבע	פלעי	עולם	

"הגארנד	קניון".	נכנס	מן	הכניסה	המזרחית,	נעצור	
בכמה	נקודות	תצפית	לעבר	של	הגארנד	קניון.	

משם	נגיע	לעיירה	"סדונה"	המוכרת	בנוף	הצוקים	
האדומים	והמרשימים	כל	כך.	

לינה	-	סדונה. 	
)יום	שני	בשבוע(:	עם	בוקר	נצא	לטיול	ברחבי	 יום	13	.		

"סדונה".	משם		נצא	לכיוון	"דרך	66"	המפורסמת	
	Rout 66	שהובילה	מהמזרח	למערב.	 	

נסיים	את	הטיול	בלוס	אנג'לס. 	

המשך "המיטב שבמערב" ...

D4

מחיר הטיול למשתתף: 150$
*מותנה במינימום 4 משתתפים

לוס אנג'לס
"חוויות וכוכבים"

1 יום טיול  כ-10 שעות       
יציאה אפשרית בכל יום בשבוע )עדיפות לסופי שבוע(   

	.	LA	בקיצור	או	המלאכים"	"עיר	בכינוייה	ידועה	אנג'לס	לוס
את	סיורנו	נתחיל	בשתי		נקודות	תצפית:	האחת		על	מרכז	העיר

.	")San Fernando Valley(	ה"וואלי	על		והשנייה	Downtown
נסייר		ב"הוליווד"		)Hollywood(	נתהלך	"בשדרת	הכוכבים"	המפורסמת		

)Chinese Theatre( . הסיני	התיאטרון	וברחבת
נמשיך	דרך	שדרות	סנסט	)Sunset Blvd(	לכיוון	"בוורלי	הילס"	השכונה	

בה	מתגוררים	עשירי	לוס	אנג'לס,	כוכבי	טלויזיה	וקולנוע,	זמרים	ושדרנים	
"	)Rodeo Drive(		דרייב	"רודיאו	פני	על	נחלוף	התמונה	להשלמת	מפורסמים.

רחוב	הקניות	היוקרתי	ביותר	בלוס	אנג'לס	ואחד	מהיקרים	ביותר	בעולם.
משם	נמשיך	לטיילת	החוף	"ווניס	ביץ	 Venice Beach" 	–		מקום	פעילותם	של	

אמנים	ואנשי	בוהמה	רבים.
נקנח	במדרחוב	של	"סנטה	מוניקה )Santa Monica("	השוקק	חיים,	עמוס	נגני	

רחוב,	בתי	קולנוע,	ברים	ובתי	קפה.
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D5

מחיר הטיול למשתתף: 179$
*מותנה במינימום 4 משתתפים

סאן דייגו - מלחמה ושלום

1 יום טיול      
יציאה אפשרית בכל יום בשבוע )עדיפות לסופי שבוע(   

נצא	בשעות	הבוקר	מלוס	אנג'לס	לטיול	ב"סאן	דייגו",	העיר	היפה	והשניה	
בגודלה	בקליפורניה.

נבקר	בנמל	שבו	עוגנות	ספינות	שונות	בנות	עשרות	שנים.	נעיף	מבט	על	
האוניות	שאחת	מהם	אף	שימשה	לצילומי	הסרט	"שודדי	האיים	הקריבים".	

נבקר	בנושאת	המטוסים	האמריקאית	והמפורסמת	"מידווי"	שהוסבה	למוזיאון.
נמשיך	לטיילת	הקרובה	"כפר	הים"	על	הגלריות,	המסעדות	וחנויות	המזכרות	

שבה.
משם	נחצה	את	הגשר	המפורסם	אל	חצי	האי	"קורונאדו"	ונוכל	לראות	את	בית		

המלון	העתיק	והמפורסם	שנבנה	כולו	מעץ,	ומארח	עד	היום	שחקנים	רבים	
.)Gaslamp(	הגז	פנסי	לרחוב	העיר	למרכז	נחזור	עולם.	ועשירי

נסיים	בעיר	העתיקה	שהוקמה	כמבצר	צבאי	ובבאזר	צבעוני	וססגוני.
בשעות	הערב	נחזור	ללוס	אנג'לס.

D6

אדם בחדר זוגי: 444$
תוספת ליחיד בחדר: 100$

3-4 אנשים בחדר: 325$
תוספת לאדם בחגים אמריקאיים וקנדים 75$

*מותנה במינימום 4 משתתפים

סאן דייגו - יפה וססגונית

2 ימי טיול        

המחיר כולל:

 אירוח בבתי מלון/מוטלים דרגת תיירות טובה  |  ארוחות בוקר אמריקאית  | 

הדרכה בעברית  |  כניסות לכל האתרים  |  כניסות לכל הפארקים שבמסלול  |  רכבים  ממוזגים

המחיר אינו כולל:

הוצאות אישיות  |  ארוחות בוקר  |  ארוחות במהלך היום   |   ביטוחי נסיעה, בריאות ומטען )באחריות המטייל(   

|   דמי תשר - למדריך )נהוג לתת 5$ ליום(

נצא	מלוס	אנג'לס	ונעצור	במרינה	הקטנה	ב"דנה	 יום	1	
פוינט".	משם	נמשיך	דרומה	לבילוי	בפארק	"עולם	

המים"	הנחשב	לאחד	מהפארקים	הימיים	הגדולים	
בעולם	ומכיל	בתוכו	שלל	מופעים	ואטרקציות	לכל	

הגילאים.
בשעות	אחרי	הצהריים	נגיע	לבית	המלון	בסאן	דייגו.	 	

	Gaslamp	"הגז	"פנסי	ברחוב	לבילוי	נצא	ערב	עם
מוקד	הבילויים	של	סאן	דייגו.

לינה	-	סאן	דייגו.		 	
עם	בוקר	נצא	לכיוון		הנמל	בו	עוגנות	ספינות	שונות	 יום	2	

בנות	עשרות	שנים.	נעיף	מבט	על	האוניות	שאחת	מהן	
אף	שימשה	לצילומי	הסרט	"שודדי	האיים	הקריבים".	
נבקר	בנושאת	המטוסים	האמריקאית	והמפורסמת	

"מידווי"	שהוסבה	למוזיאון.

נמשיך	לטיילת	הקרובה	"כפר	הים"	על	הגלריות,	 	
המסעדות	וחנויות	המזכרות	שבה.

נחצה	את	הגשר	המפורסם	המוביל	אל	חצי	האי	 	
"קורנדו"	ונסייר	בשטחו	של	בית	המלון	העתיק,	הבנוי	

כולו	מעץ	ועדיין	משמש	כבית	מלון	פעיל.
נבקר	בעיר	העתיקה	שהוקמה	בשנת	-	1769	כמבצר	 	

צבאי.	נסיים	את	ביקורנו	בבזאר	הססגוני	"אל	מונדו".
בשעות	הערב	נגיע	חזרה	ללוס	אנג'לס. 	
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D7

D8

מחיר הטיול למשתתף: 265$

מחיר הטיול למשתתף: 195$
כולל ארוחת צהריים

לא כולל 15$ עלות הסרט

טיולים מלאס ווגאס 
  )WEST RIM( לגדה המערבית

של הגרנד קניון 

טיול באוטובוס לגדה הדרומית 
SOUTH RIM, של הגרנד קניון 

1 יום טיול  כ-12 שעות    

1 יום טיול  כ-14 שעות    

טיולי יום - יציאה בכל ימות השנה

)מחייב הרשמה מראש(

יום	טיול	באוטובוס
הגרנד	קניון	הוא	אחד	משבעת	פלאי	תבל	ונחשב	לאחד	מאתרי	התיירות	המפורסמים	בעולם!

המסלול:
איסוף	בשעות	הבוקר	המוקדמות	מבתי	המלון,	יציאה	מווגאס,	

עצירה	לתצפית	על	"סכר	ההובר".	
הגעה	ל"גרנד	קניון"	הנמצא	בשטח	השמורה	האינדיאנית	של	שבט	

.)Hualapai(	ההולאפי
שם	תמתין	לכם		חוויה	מרגשת	ומיוחדת:	תצפית	פנורמית	מעל	

מרפסת	ה	–	SKYWALK	)טיילת	השמיים(	-		מרפסת	תצפית	
שקופה	דמויית	פרסה.	המרפסת	הענקית	מתבלטת	מעבר	למצוק	

ונראית	כתלויה	באוויר	מעל	התהום.	מהתחתית	השקופה	ניתן	
להביט	על	הקניון	הגדול	בעולם.

ארוחת	צהריים	קלה.

משך	הטיול:	כ	–	12	שעות	באוטובוס	מפואר,	ממוזג	עם	חלונות	פנורמיים,	ההדרכה	באנגלית.
חזרה	ללאס	ווגאס	ופיזור	בבתי	המלון.

המסלול:
איסוף	מבתי	המלון,	יציאה	מווגאס,	עצירה		לתצפית	על	"סכר	ההובר".

נסיעה	והגעה	אל	הגדה	הדרומית	של	ה"גרנד	קניון".
מומלץ	ביותר	לצפות	בסרט	IMAX	של	30	דקות	המוקרן	על	מסך	ענק	
ומציג	תצלומים	יפהפיים	של	הקניון	מזוויות	רבות	ומיוחדות	שלא	תוכלו	

לראות	בביקור	רגיל.
הצפייה	בסרט	כרוכה	בתשלום	נוסף	של	15$.
בביקורנו	נעצור		ב-2	נקודות	תצפית	מרכזיות.

חזרה	ללאס	ווגאס	ופיזור	בבתי	המלון.
ארוחת	צהריים	קלה.

משך	הטיול:	כ	–	14	שעות	באוטובוס	מפואר,	ממוזג	עם	חלונות	פנורמיים,	ההדרכה	באנגלית.
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D19ט לאס ווגאס משולב 

עם טיול לגרנד קניון
3 ימי טיול 

)יום	רביעי	בשבוע(	-	נחצה	את	מדבר	"מוהבי",		 יום	1:				
הגדול	ביותר	בצפון	אמריקה.	נעבור	בעיר		 	

ברסטאו	,	נבקר	בעירת	כורים	נטושה	"קליקו"		 	
נחווה	את	המערב	הפרוע...	נחצה	את	"עמק		 	
המוות"	ונגיע	בשעות	הצהרים	ללאס	ווגאס,		 	

העיר	שלא	נרדמת	לעולם... 	
נעצור	לקניות	באאוטלט	הדרומי	של	העיר		 	

ומשם	למלון 	
לאחר	התארגנות	במלון	תוכלו	לשוטט	בין	בתי		 	

המלון,	מכונות	המזל	ושולחנות	ההימורים. 	
לינה	–	לאס	ווגאס. 	

)יום	חמישי	בשבוע(	–	אפשרות	בחירה	בין		 יום	2	:		
לצאת	לטיול	הלוך	וחזור	לגדה	המערבית	של		 	

הגרנד	קניון,	כולל	מרפסת	הזכוכית(	ראה		 	
פירוט	בסעיף	מחיר	הטיול(		ובין	להישאר		 	

לבילוי	יום	חופשי	בעיר. 	
הטיול	לגרנד	קניון	כולל:	נסיעה	לסכר	"הובר"			 	

Hoover Dam	-	הנחשב	לאחד	הפלאים			 	
ההנדסיים	המודרניים	של	ארה"ב,	נמשיך		 	

בנסיעה	לביקור	באחד	מפלאי	הטבע:	הגרנד		 	
קניון,	משם,	מעל	מרפסת	הזכוכית,	יתגלה	לנו		 	

נוף	קדומים	מרהיב! 	
לינה	–	לאס	ווגאס 	

)יום	שישי	בשבוע(:	ייחודי	ל"טיולים מעבר   יום	3:		
		 לקשת" -	נצא	לביקור	בחנות	המישכון	  

המפורסמת	מערוץ	ההיסטוריה	האמריקני		 	
ה-Pawn Shop,	ולמוזיאון	"קרול	שלבי"	 		

Carroll Shelby		)היה	מעצב	רכב	ונהג	מרוצים		 	
אמריקני( 	

לקראת	הצהריים	נצא	בדרכנו	ללוס	אנג'לס,		 	
אליה	נגיע	בשעת	ערב	מוקדמת	)מתאים	גם		 	

לשומרי	שבת(. 	
לינה	–	לאס	ווגאס 	

הערה: למטייל ישנה אפשרות לסיים כאן את הטיול, 
להמשיך לשהות בלאס ווגאס באופן עצמאי ולא לחזור 

עם המדריך חזרה ללוס אנג'לס.

יציאה מלוס אנג'לס 

בכל יום רביעי

אדם בחדר זוגי: 464$
תוספת ליחיד בחדר: 150$

3-4 אנשים בחדר: 364$
תוספת לגרנד קניון: 265$ לאדם

בחודשים יולי אוגוסט יש תוספת של 54$ לאדם
תוספת לאדם בחגים אמריקאיים וקנדים 75$

*מותנה במינימום 4 משתתפים

המחיר כולל:

אירוח בבתי מלון דרגת תיירות טובה   |   הדרכה בעברית | כניסות לכל האתרים |  רכבים  ממוזגים

המחיר אינו כולל:

הוצאות אישיות  |  ארוחות בוקר   |  ארוחות במהלך היום   |   ביטוחי נסיעה, בריאות ומטען )באחריות המטייל(   

|   דמי תשר - למדריך )נהוג לתת 5$ ליום( 24



D11

D12

D13

מחיר הטיול למשתתף: 499$
עד 6 נוסעים

כולל ארוחת צהריים קלה, שמפניה, יין, או משקה קל אחר לפי בחירה

מחיר הטיול למשתתף: 539$
עד 6 נוסעים

כולל ארוחת צהריים קלה, שמפניה, יין, או משקה קל אחר לפי בחירה

מחיר הטיול למשתתף: 139$

טיסה בהליקופטר ממוזג
ופיקניק בערוץ הקניון כ-5 שעות    

טיסה בהליקופטר ממוזג בשעת השקיעה 
עם ארוחה חמה בערוץ הקניון כ-5 שעות    

טיסה בהליקופטר ממוזג 
מעל לאס ווגאס עיר האורות כ-30 דקות 

איסוף	מבית	המלון	ברכב	מפואר,	נסיעה	לשדה	התעופה	בעיר	סמוכה.
טיסה	מעל	"סכר	ההובר",	"אגם	מיד"	ומעל		לשרשרת	ההרים	המפרידה	

בין	אזור	לאס	ווגאס		והגרנד	קניון.	הגעה	לגרנד	קניון	ו…סצנה		עוצרת	
נשימה:	טיסה	בתוך	הקניון.

נחיתה	בערוץ	הקניון	באתר	נחיתה	פרטי	לפיקניק	ארוחת	צהריים	כולל	שמפנייה.
איסוף,	טיסה	חזרה	לווגאס	ופיזור	בבתי	המלון.

הטיסה	בהליקופטר	ממוזג	עד	6	נוסעים.

איסוף	מבית	המלון	ברכב	מפואר,	נסיעה	לשדה	התעופה	בעיר	סמוכה
טיסה	מעל	"סכר	ההובר",	"אגם	מיד"	ומעל		שרשרת	ההרים	המפרידה	בין	אזור	לאס	ווגאס	לבין	הגרנד	קניון.	

הגעה	לגרנד	קניון	ו…סצנה		עוצרת	נשימה:	טיסה	בתוך	הקניון.
נחיתה	בערוץ	הקניון	באתר	נחיתה	פרטי	לפיקניק	ארוחה	חמה	כולל	שמפנייה.

איסוף,	טיסה	חזרה	לווגאס	ופיזור	בבתי	המלון.
הטיסה	בהליקופטר	ממוזג	עד	6	נוסעים.

תוכלו	להוסיף	מימד	נוסף	לביקור	בלאס	ווגאס	"העיר	שלא	הולכת	לישון"….
סיור	מדהים	בהליקופטר	מעל	ה"סטריפ"	של	לאס	ווגאס,	בית	המלון	"ניו-יורק	ניו	יורק",	מעל	המזרקות	של	מלון	

"בלאג'יו"	וקרן	האור	התמידית	של	מלון	ה"לוקסור".
לפני	היציאה	מהמסוף	בלאס	ווגאס,	תוגש	לכם	שמפניה…

D15 נהיגה עצמית 
במכוניות ספורט יוקרתיות

נהיגה	עצמית	במכוניות	ספורט	יוקרתיות!
למבורגיני,	פרארי,	מרצדס	ופורשה,	מהדגמים	החדישים	ביותר	על	פני	

כדור	הארץ.
הן	רק	חלק	ממבחר	מכוניות	הספורט	המוצעות	לנהיגה	עצמית.

הבטיחו	לעצמכם	חווית	נהיגה	עצמית	ומרגשת	במסלול	חדיש	ומשוכלל!!!
בתיאום	מראש	בלבד!
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D17

בולדוזר D5 החל מ-249$ לשעה וחצי
מחפר 315C החל מ-249$ לשעה וחצי

מיני מחפר החל מ-169$ לשעה

חבילת היריות על פי בחירתך החל מ-199$
*הגבלת גיל החל מגיל 17

לחפור בלאס ווגאס
נהיגה בטרקטורים ודחפורי ענק

"סופה במדבר" הרפתקת ירי במדבר מוהבי

בואו	להגשים	עוד	חלום	ילדות:	נהיגה	בטרקטורים	ודחפורי	ענק!
לאחר	הנחיות	על	ידי	מדריך	בטיחות,	אתה	לוקח	את	השליטה	על	הדחפור	ויוצא	לסדרה	של	שלושה	תרגילים	

באתר	כולל	ערימות	ענקיות	של	חומרי	בנייה.

אנחנו	מתרחקים	מעט	מהמולת	לאס	ווגאס	העיר	ונעים	אל	אווירת	
"הסופה	במדבר",	מתחם	ירי	ייחודי	בסגנון	צבאי	הכולל	בונקרים.

ניתנת	לכם	ההזדמנות	לירות	ממגוון	רחב	של	מכונות	ירייה	אוטומטיות	
וכלי	נשק	מיוחדים	לחלוטין.

במטווח	ניתן	לירות	בנשק	אוטומטי	מלא	עם	סוגים	שונים	של	מקלעים.
ניתן	לראות	את	הנשק	ששימש	בכמה	סרטים	הוליוודיים	ידועים.

זהו	מטווח	פרטי	שמדריכיו	המוסמכים,	נימנים	עם	אנשי	צבא	בעבר.
המדריך	שלך	ישמח	לשמש	גם	כצלם	שלך	בזמן	שאתה	יורה.

איסוף	מכל	מלון	בלאס	וגאס.

D31

מחיר הטיול: 249$
*הגבלת גיל החל מגיל 18

טיולי טרקטורונים ורייזרים 
בלאס ווגאס כ-3 שעות

	טיול	מיוחד	עם	טרקטורונים/רייזרים	לאגם	מיד	ולנהר	הקולוראדו	
כולל	שחייה	בנהר	הקולוראדו.

איסוף	מבתי	המלון	ונסיעה	למקום	יציאת	הטיול.
לאחר	הדרכה	מתאימה	נצא	עם	מדריך	מקצועי	ומוביל	לאזור	"אגם	מיד"	

ולנהר	הקולוראדו.
הנסיעה	במסלול	שטח	של	כ-22	קילומטר,	תוך	ספיגת	המראות	והנוף	

המיוחד	של	המקום.
במחצית	הדרך	תוכלו	לטבול	בנהר	הקולוראדו	ולהנות	מארוחת	המבורגר	

ועוד	)יש	אפשרות	לצימחונים(.
הטיול	בשטח	לוקח	כ-3	שעות

חזרה	ללאס	ווגאס	ופיזור	בבתי	המלון.

D32
מחיר לשעה: 75$

מחיר ל-3 שעות: 200$
מחיר ליום: 450$

Polaris Slingshot טיול ברכב אמריקאי

זה	לא	אופנוע	או	מכונית,	יש	לכם	את	החופש	שמגיע	משניהם...
רק	רישיון	נהיגה	בתוקף	ללא	קסדה	והופ...

להרגיש	את	האוויר	הפתוח	בנסיעה	לתוך	הרפתקה	מיוחדת	
במרחבי	אזור	לאס	ווגאס.
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D30 הרי רוקי האמריקאים 
ופארק ילוסטון

14 ימי טיול 

הרי הרוקי מהווים מקור משיכה לתיירים ומבקרים רבים 
מרחבי העולם. המבקרים מגיעים לאזור במשך כל 

עונות השנה - בקיץ לשמורות הטבע בהן ניתן לטייל, 
לקמפינג ולפעילויות ספורט, ובחורף אל מבחר אתרי 

הסקי בעלי השם העולמי שמציעים ההרים ואל מקומות 
הבילוי הרבים בהרים עצמם.

הגעה עצמאית לדנבר קולורדו יום 1:  
הגעה	עצמאית	לדנבר	קולורדו	והתארגנות		 	

לקראת	הטיול 	

יום סיור בדנבר Denver - בירת קולורדו יום 2:  

דנבר, אספן ומונטראז׳ יום 3:   

מונטרוז׳, מואב   יום 4:   

מואב, סולט לייק סיטי  יום 5:   

סולט לייק סיטי, גארנד טיטון  יום 6:  
Jackson		ג׳קסון 	

Grand teton		טיטון	גראנד 	

ילוסטון  יום 7:  

ווסט ילוסטון, קודי  יום 8:   

יום 9:    קודי, סטארג׳ס 

יום 10:  הר רשמור, הגבעות השחורות, הוט ספרינגס 
Black hills  הגבעות השחורות והיער הלאומי           

יום 11:   הוט ספרינגס, שיין

שיין, הרי הרוקי  יום 12:  

יום 13:  הרי הרוקי, דנבר 

יום 14:  סיום הטיול - דנבר
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מואב, מגדל השטן, הר ראשמור, הגבעות 
השחורות, רפיד סיטי, הרי הרוקי האמריקאים, 

עיירת הסקי אספן, סטארג'ס
מחירים ופירוט רחב באתר החברה

המחיר כולל:
כניסה לאתרים שפורטו במסלול  |  מדריך צמוד דובר עברית/ אנגלית  |  לינות במלונות/מוטלים בדרגת 

תיירות טובה | ארוחות בוקר |  כניסה לאתרים שפורטו במסלול | מזוודה לנוסע  |  רכב חדיש וממוזג  | 
העברות משדה התעופה 

המחיר אינו כולל:
הוצאות אישיות | כלכלה ומשקאות )צהרים וערב(  |  דמי תשר )טיפ( - למדריך )נהוג לתת $5 ליום(  | 

ביטוחי נסיעה / בריאות/מטען

טיולי אופנועים לרכוב את החלום

לרכוב את החלום
השכרות וטיולי אופנועים 5 כוכבים

מסעות אופנועים בארה"ב ובשאר העולם

הצטרפו למסע חלומי של פעם בחיים...

לרכוב את החלום 

ראול ולנברג 14, תל אביב 6971911
טל. 03-6488889 | נייד 054-433-3100 

www.ridingthedream.co.il | danyk@ridingthedream.co.il

טיולים	המיועדים	לרוכבים	מנוסים	המעוניינים	לחוות	את	
אמריקה	על	שני	גלגלים…

רוכב	האופנוע	הוא	בעצם	ממשיכו	של	הקאובוי	בשדות	
המרעה.

הקושי	דומה	וכמוהו	גם	תחושת	החירות	והמרחבים	
הפתוחים.

אם	אתם	רוצים	לחוש	בפניכם	את	הרוח	הנושבת	ואת	
האוויר	בטעם	מנטול	קריר,	תוך	כדי	רכיבה	בין	גבעות,	הרים	

וקניונים?
ביחד	נוכל	לראות	ולחוות	את	העוצמה	שבדבר...!

27פרטים	באתר	החברה



טיול רכב שטח בנהיגה עצמית
 4X4 חווית נהיגה עצמית בדרכי

במסלולי נופים פראיים ובפינות 
נסתרות.

גארנד קניון הגדה הצפונית, ברייס 
קניון, כביש 21, קפיטול ריף נשיונל, 

העיר מואב, פארק  ארצ'ס, פארק 
קניונלנדס, מונומט וואלי

8 יום טיול 

יום	שבת	-	קבלת	כלי	הרכב	התארגנות	אחר	 יום	1:	
הצהרים/ערב	יציאה	צפונה.

לינה	–	הוריקן. 	
יום	ראשון	-	עם	בוקר	נצא	לכיוון	הגדה	הצפונית	של	 יום	2:		
הגרנד	קניון	במסלול	שטח	לנקודת	תצפית	ייחודית.	
נמשיך	לכיוון	העיירה	קאנאב	)הוליווד	הקטנה(	שם	

נלון	את	הלילה.

לינה	–	קאנאב. 	
יום		שני	-	בבוקר	נצא	צפונה	לכיוון	הברייס	קניון	 יום	3:		
בדרך	המטפסת	על	הרכס	ומגיעה	למפגש	עם	

כביש	12	)אחד	המיוחדים	בארצות	הברית(	תוך	כדי	
חציית	יער	דיקסי	בגובה	של	כ-	9500	פיט	)!(

בהמשך,	נרד	לכיוון	פארק	"קפיטול	ריף	נשיונל",	 	
הדרך	הישנה	שהובילה	מקולוראדו	ליוטה.	מכאן	

נמשיך	אל	עבר	העיירה	מונרו	שבה	נמצאים	מעיינות	
מים	מינרלים	וכאן	במקום	הכל	כך	ייחודי,	נלון	את	

הלילה.
לינה	–	מונרו. 	

יום	שלישי	-	בנסיעה	"מנהלתית"	נגיע	לעיר	מואב	–	 יום	4:		
"בירת	רכבי	השטח"	,	גן	עדן	לחובבי	האקסטרים.

נבקר	ב"ארצ'ס"	,	פארק	הקשתות	ולאחר	הביקור	 	
נצא	לראפטינג	בנהר	הקולוראדו	!

לינה	–	מואב. 	

יום	רביעי	-	ב"דרך	ללא	דרך"	נגיע	אל	אחד	 יום	5:		
מהעיקולים	המפורסמים	של	הקולוראדו	–	"נקודת	

הסוס	המת"	)The Dead Horse Point(,	משם	לקשת	
הקרויה	"קשת	מוזלמן".	נעלה	במעלה	המצוק	אל	

מרכז	המבקרים	של	הפארק		"נקודת	הסוס	המת"	
ונוכל	לראות	את	העיקול	שוב-	הפעם	ממעלה	

המצוק.
אחרי	הצהרים	נרד	דרומה	בדרכנו	למונומט	וואלי. 	

לינה	–	באיזור. 	
יום	חמישי	-	היום	נבקר	במונומט	וואלי	–	מרבץ	של	 	יום	6:		

	סלעים	שונים	שקיבלו	כינויים	בהתאם	לצורתם.	
נעלה	צפונה	ובאמצעות	מעבורת	נחצה	את	אגם	

פאוול	ונגיע	אל	ה"ברייס	קניון".
לינה	–	ברייס	קניון. 	

יום		שישי	-	לאחר	ביקור	בתוך	ה"ברייס	קניון"	 יום	7:		
נעבור	מערבה	דרך	"אגם	נבאחו",	תחילתו	של	"נהר	

הבתולה"	החוצה	את	פארק	ציון.	לפנות	ערב	ניסע	
דרומה	ונגיע	חזרה	ללאס	ווגאס.

לינה	–	לאס	ווגאס. 	
יום	שבת	-	בבוקר	זה,	ניפרד	מכלי	הרכב	ונסיים	את	 יום	8:		

הטיול.
פיזור. 	

יציאה מלאס ווגאס נבאדה ומסתיים בלאס ווגאס

מחיר הטיול 
)מקסימום 4 מטיילים ברכב(:

קיימת אפשרות להזמין טיול של  שניים, שלושה או 
ארבעה איש ברכב, לפי פירוט המחירים הבא: 

2 מטיילים ברכב – 1866$ לאדם
3 מטיילים ברכב – 1796$ לאדם
4 מטיילים ברכב – 1658$ לאדם

תוספת לאדם בחגים אמריקאיים וקנדים 75$

המחיר כולל:

 אירוח בבתי מלון/מוטלים דרגת תיירות טובה | ארוחות בוקר אמריקאית – לא כולל את לאס ווגאס | 

הדרכה בעברית | כניסות לכל האתרים |  רכבים  ממוזגים

המחיר אינו כולל:

הוצאות אישיות  |  ארוחות בוקר בלאס ווגאס   |  ארוחות במהלך היום   |   ביטוחי נסיעה, בריאות ומטען 

)באחריות המטייל(   |   דמי תשר - למדריך )נהוג לתת 5$ ליום(

כל הקודם זוכה!

מטייל המעוניין להצטרף כנוסע ברכב המדריך 1458$ בלבד!

ניתן להזמין טיול זה לקבוצות סגורות, בהתאם למועד המתאים לקבוצה.

*המחיר הנקוב הינו למינימום 12 מטיילים
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תנאים ומידע כללי
You & I Travel ) החוף המזרחי( 

Over The Rainbow Travels / טיולים מעבר לקשת )החוף המערבי(
להלן : "החברות"

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	באתרי	החברות	–	המחיר,	תנאי	ההשתתפות	וקיום	הטיול,	

ייקבעו	לפי	המידע	המופיע	באתרי	האינטרנט	של	החברות.

לא	תותר	כניסה	ללא	ויזות	כניסה	לארה"ב	/	קנדה	בתוקף

כל	בירור	ו/או	טענה	יהיו	בשטח	השיפוט	של	בתי	המשפט	בארה"ב	)ניו-יורק	,	לוס	אנג'לס(.

כל	נרשם	יקבל	טופס	הרשמה,	שאותו	עליו	למלא	בדייקנות	עם	כל	הפרטים	הנדרשים,	כולל	חתימת	הנרשם/הנוסע.

החברות	רשאיות	לבטל	הרשמת	הנוסע,	במידה	ולא	מולאו	תנאים	אלו	במלואם.

הטיולים	מיועדים	לכל	קהל,	ללא	הבדלי	גיל/מין/דת.	לא	תתקבל	תלונה	ו/או	הערות	בנושא	גיל/מין/דת.	אין	באפשרות	החברות	לוודא	באופן	

מוחלט	התאמת	הגיל	ולא	תתקבלנה	טענות	על	חריגה	מהגבלת	הגיל.

החברות	רשאיות	להפסיק	השתתפות	נוסע	בטיול,	אם	יש	בהשתתפות	זו	משום	פגיעה	או	הפרעה	למהלכו	התקין	של	הטיול	על	פי	שיקול	דעתן	

הבלעדית.	

מדריכי	הטיול	)שאינם	מנהלי	החברות(,	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	החברות	בכתב,	עד	45		ימים	

מסיום	הטיול.	בקשות	שתתקבלנה	לאחר	מועד	לא	ייענו.

המחירים	מפורטים	בכל	טיול	וטיול	לגופו	)המחיר	הקובע	הוא	זה	שמעודכן	באתרי	האינטרנט	של	החברות(.	

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	שיתיאמו	להגבלות	אלו.	

ההדרכה	על	ידי	מדריך	דובר	עברית	ו/או	אנגלית.	ארוחות	בוקר	אמריקאיות	)אלא	אם	צויין	אחרת	בטיול	כזה	או	אחר(.

מחירי	הטיולים	נקובים	בדולר	אמריקאי.	תשלום	בשקלים	יחוייב	לפי	שער	העברות	והמחאות	גבוה.	על	חיוב	בכרטיס	אשראי	תתווסף	עמלת	

חברות	האשראי	בהתאם.

נוהל	כניסה	לקנדה	אפשר	לראות	באתר	החברה	ולפעול	על	פי	ההנחיות.

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	לתכנית	המקורית	

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

המחירים	מפורטים	בכל	טיול	וטיול	לגופו	-	המחיר	הקובע	הוא	זה	שמעודכן	באתרי	האינטרנט	של	החברות		)מזוודה	לנוסע	ותיק	יד	אחד(	על	

מזוודות	נוספות	יהיה	חיוב	נוסף.	מלונות/מוטלים	בדרגת	תיירות	טובה.

הרשמת	הנוסע	לטיול		תקפה	רק	לאחר	חתימתו	על	טופס	הרשמה		המהווה	את	ההסכמה	המפורשת	לתנאים	הבאים:

ביטול על ידי חברת טיולים מעבר לקשת )להלן "החברה"(:
חברת	טיולים	מעבר	לקשת	)להלן	"החברה"(:	החברה	תהיה	רשאית	על	פי	שיקוליה	הבלעדיים	וללא	צורך	בנימוק	כלשהו,	לבטל	את	הטיול	

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	על	ביטול,		ו/או	אי	אישור	הזמנה	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	החברות	בכל	עת,	מחמת	מזג	אוויר	שאינו	מאפשר	את	קיום	הטיול	ומטרתו,	לפי	שיקול	דעתן	הבלעדית	

של	החברות,	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	החברות	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:
תנאי	הביטול	משתנים	בהתאם	לעיתויו	וביחס	למועד	היציאה	:

עד	20	ימי	עבודה	לפני	הטיול	המוזמן	-	דמי	ביטול	בסך	50$.

13	ימי	עבודה	-	עד	20	ימי	עבודה	לפני	הטיול	המוזמן	-	דמי	ביטול	בסך	25%	ממחיר	ההזמנה.
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6	ימי	עבודה	-	עד	12	ימי	עבודה	לפני	הטיול	המוזמן	-	דמי	ביטול	בסך	50%	ממחיר	ההזמנה.

מ	5	ימי	עבודה	-	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	,	חוייבו	החברות	בדמי	סליקה	כלשהם	על	ידי	חברת	האשראי	,	יחוייב	הנוסע	בעלויות	אלה	

וזאת	על	פי	חוק.	הנוסע	רשאי	לבקש	מהחברות	הוכחה	בדבר	עלויות	אלה.	

הוכחה	כאמור	תינתן	עד	ה-	5	לכל	חודש	עם	קבלת	האסמכתא	מחברת	האשראי.

הנוסע	מתחייב	לשלם	לחברות	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	החברות	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.

אחריות:
המארגנים	)החברה(	וכל	סוכן	מורשה	אחר,	פועלים	כסוכנים	למען	הנוסע.

החברות	אינן	מחוייבות	או	אחראיות	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.	

החברות	שומרות	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	.																				

החברות	אינן	אחראיות	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'	.

אין	החברות	אחראיות	לנזקי	מטען	הנוסעים	והוא	על	אחריות	בעליו	בלבד	.	הזכות	נשמרת	לצאת	,	לקבל	,	לעכב	או	להחזיר	כל	אדם	המשתתף	

בכל	טיול	שהוא	בכל	זמן	שהוא.	החברות	מודיעות	בזאת	במפורש	כי	הן	פועלות	כמתווכות	בין	נוסעי	הטיולים	לנותני	השירותים	השונים,	לפיכך	

החברות	אינן	רואות	עצמן	אחראיןת	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.	

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

חל	איסור	על	עישון	בחדרי	המלונות	/	מוטלים	–	כל	קנס	שיתקבל	הלקוח	יחוייב	בסך	500$	!

המחירים אינם כוללים:
הוצאות	אישיות	:	כמו	כלכלה,	שתייה,	טלפונים	כביסות	וכדומה	)אלה	אם	צויין	אחרת(.

טיסות	)למעט	בטיולים	בהם	הדבר	מפורט(.

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.

חובת אישור טיול:
חובה	לאשר	השתתפות	במשרדי	החברה	בארה"ב	72	שעות	לפני	יציאת	הטיול	ולבצע	תאום	סופי	של	נקודת	המפגש	ושעת	האיסוף.

	

לטיולי החוף המזרחי
You & I travel

מישראל: 03-9110510
מארה"ב: 1-516-543-1237

youanditravel@gmail.com
www.tourusa.co.il

לטיולי החוף המערבי
טיולים מעבר לקשת

מישראל: 03-7224254
מארה"ב: 1-818-641-0617

info@overtherainbowtravels.com
www.overtherainbowtravels.com31
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מישראל: 03-9110510

מארה"ב: 1-516-543-1237

youanditravel@gmail.com
www.tourusa.co.il

לטיולי החוף המערבי
טיולים מעבר לקשת

מישראל: 03-7224254

מארה"ב: 1-818-641-0617

info@overtherainbowtravels.com
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