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תנאים ומידע כללי
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מטיילים יקרים!
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  4X4וטיולי 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 USA
מישראל 03-9110510 :שלוחה 1
מארה"ב1-516-543-1237 :
youanditravel@gmail.com
www.tourusa.co.il

נקודות איסוף לטיולי המערב:

נקודות איסוף לטיולי המזרח:
קווינס:
רחוב מיין )Main St( ,ליד פיצה .)NAOMI'S( -
ברוקלין:
פינות הרחובות קוני איילנד )(Coney Island Ave
ורחוב צ'רצ' (( ,)Church Aveבסמוך למתקן לשטיפת
מכוניות).
מנהטן:
השדרה ה 5-פינת רחוב .34

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

משרד 03-9110510 :שלוחה 1
טלפון גבי1-516-543-1237 :
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טיולי החוף המזרחי
4

12

ימי טיול

אדם בחדר זוגי2,495$ :
תוספת ליחיד בחדר990$ :
תוספת לאדם בחגים אמריקאיים וקנדים 150$
מינימום  4אנשים

יום 1

יציאה מהעיר ניו-יורק לכיוון גרוטון קונטיקייט,
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.

יום 2

לאחר ארוחת הבוקר נצא לכיוון קמברי'ג (עיר
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,
עד שנגיע לחנות הדגל של מפעל L.L. BEAN
המפורסמת .המוצרים כגון :ביגוד הנעלה ספורט וכו'
הידועים באיכותם הגבוהה.
נמשיך לעיירה  CONWAYללינת לילה.

בוסטון ,ההרים הלבנים ,קוויבק,
מונטריאול ,אוטווה ,מפלי הניאגרה,
טורנטו ,אלף האיים ,וושינגטון,
פנסילבניה

G10

יציאה בתאריכים:

13.10.19 ,15.9.19 ,2.6.19 ,19.5.19
יציאה בימי ראשון מניו יורק
יום 3

נצא מהמלון וניסע בתוך השמורות שנמצאות
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.

יום 4

נבקר במפל המדרגות שנמצא סמוך לעיר קוויבק,
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.

יום 5

נצא לכיוון מונטריאול ונבקר בכפר האולימפי
ובגנים הבוטניים נמשיך לארוחת ערב באזור
היהודי ונמשיך למלון ללינת לילה.

יום 6

נצא לסיור באזור הנמל ונבקר בבזיליקה .משם
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.

יום 7

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

יום 8

נסייר בבניין הפרלמנט של קנדה ומשם נמשיך
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.

המחיר כולל:
 11לינות 11 ,ארוחות בוקר קונטיננטליות | כניסה לאתרים | סיור ברכב האמפיבי
| שייט במפלי הניאגרה בעונה | שייט באלף האיים בעונה

המשך פירוט הטיול מעמוד קודם....
יום 9

אנו פותחים את סיורנו בטורונטו בבניין הפרלמנט
של מחוז אונטריו ,נצפה במגדל ה– ,CNעצירה 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.

טיולי החוף המזרחי

G10

יום  10נחצה את המפלים לצד האמריקאי ,נסייר באי
העז ונצפה במפלים מזווית נוספת ,מפל הינומת
הכלה .נצא בדרכנו חזרה לניו יורק .נעצור לקניות
במרכז חנויות מפעל ( ,)Outletשהוא מהזולים בחוף
המזרחי .נמשיך בנסיעה לאורך אגמי האצבעות,
נגיע למלון בניו ג'רזי בשעות הערב המאוחרות.
יום  11יציאה 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
למוזיאון השואה ,במוזיאון החלל ונצפה בגבעת
הקפיטול .נסיים בארוחת ערב.
הגעה למלון ללינה.
יום  12ביקור 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  .)12במידה והביקור במפעל ההרכבה לא
יתקיים ,נבקר בפילדלפיה ,נראה את פעמון החירות,
האנדרטה לזכרו של יוני נתניהו ועוד .חזרה ופיזור
בניו יורק בשעות הערב המאוחרות.

המחיר כולל:
 11לינות 11 ,ארוחות בוקר קונטיננטליות | כניסה לאתרים | סיור ברכב האמפיבי
| שייט במפלי הניאגרה בעונה | שייט באלף האיים בעונה
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ימי טיול
אדם בחדר זוגי1,949$ :
תוספת ליחיד בחדר495$ :

תוספת לאדם בחגים אמריקאיים וקנדים 150$
מינימום  4אנשים

יום 1

יציאה מהעיר ניו-יורק לכיוון גרוטון קונטיקייט ,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'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.

יום 2

לאחר ארוחת הבוקר נצא לכיוון קמברי'ג (עיר
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,
עד שנגיע לחנות הדגל של מפעל L.L. BEAN
המפורסמת .המוצרים כגון :ביגוד הנעלה ספורט וכו'
הידועים באיכותם הגבוהה.
נמשיך לעיירה  CONWAYללינת לילה.

בוסטון ,ההרים הלבנים,
קוויבק ,מונטריאול ,אוטווה,
אלף האיים

G11

יציאה בתאריכים:

13.10.19 ,15.9.19 ,2.6.19 ,19.5.19
יציאה בימי ראשון מניו יורק
יום 3

נצא מהמלון וניסע בתוך השמורות שנמצאים
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.

יום 4

נבקר במפל המדרגות שנמצא סמוך לעיר קוויבק,
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.

יום 5

נצא לכיוון מונטריאול ונבקר בכפר האולימפי
ובגנים הבוטניים נמשיך לארוחת ערב באזור
היהודי ונמשיך למלון ללינת לילה.

יום 6

נצא לסיור באזור הנמל ונבקר בבזיליקה .משם
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.

יום 7

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

יום 8

נסייר בבניין הפרלמנט של קנדה ומשם נמשיך
לשייט של שעה באלף האיים (בעונה) – תופעת
טבע מרהיבה לאורכו של נהר סנט לורנס.
משם נמשיך חזרה לניו יורק.

המחיר כולל:
 7לינות 7 ,ארוחות בוקר קונטיננטליות | כניסה לאתרים | סיור ברכב האמפיבי בעונה
| שייט באלף האיים בעונה

אדם בחדר זוגי1,379$ :
תוספת ליחיד בחדר450$ :

תוספת לאדם בחגים אמריקאיים וקנדים 150$

יציאה בימי ראשון מניו יורק
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 למוזיאון השואה,
במוזיאון החלל ונצפה בגבעת הקפיטול .נסיים
בארוחת ערב במסעדה .הגעה למלון ללינה.

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 .נגיע למלון בניו יורק בשעות
הערב.

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
יום 6
ולינה.

יום 2

אנו פותחים את סיורנו בטורונטו בבניין הפרלמנט
של מחוז אונטריו ,נצפה במגדל ה– ,CNעצירה
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 ,יום 7
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 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 ( ,)Outletשהוא מהזולים בחוף
המזרחי .נמשיך בנסיעה לאורך אגמי האצבעות,
נגיע למלון בניו ג'רזי בשעות הערב המאוחרות.

טיולי החוף המזרחי

7

ימי טיול

מפלי הניאגרה ,טורונטו,
אלף האיים ,וושינגטון,
פנסילבניה ובוסטון

G1

יציאה מניו יורק ונסיעה צפונה בנופים הירוקים 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 העובר בחלקים החשובים
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.Tבוסטון 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.

המחיר כולל:
 6לינות 6 ,ארוחות בוקר קונטיננטליות | כניסה לאתרים | סיור ברכב האמפיבי בעונה
| שייט במפלי הניאגרה בעונה | שייט באלף האיים בעונה

7

טיולי החוף המזרחי
8

5

מפלי הניאגרה ,טורונטו,
אלף האיים ,וושינגטון,
פנסילבניה

ימי טיול

G2

מבצע! אדם בחדר זוגי879$ :
תוספת ליחיד בחדר329$ :

תוספת לאדם בחגים אמריקאיים וקנדים 75$
יום 1

ניו יורק  -אלף האיים  -סירקוז  -טורונטו
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.

יום 2

טורונטו  -מפלי הניאגרה צד קנדה
אנו פותחים את סיורנו בטורונטו בבניין הפרלמנט
של מחוז אונטריו ,נצפה במגדל ה– ,CNעצירה 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.

יציאה בימי ראשון מניו יורק
יום 3

מפלי הניאגרה צד אמריקאי  -ניו ג'רזי
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
( ,)Outletשהוא מהזולים בחוף המזרחי .נמשיך
בנסיעה לאורך אגמי האצבעות ,נגיע למלון בניו
ג'רזי בשעות הערב המאוחרות.
לינה בניו ג'רזי.

יום 4

ניו ג'רזי  -וושינגטון
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.

יום 5

הרשי  -לנקסטר  -הרלי או פלדלפיה  -ניו ג'רזי
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  .)12במידה והביקור במפעל
ההרכבה לא יתקיים ,נבקר בפילדלפיה ,נראה
את פעמון החירות ,האנדרטה לזכרו של יוני
נתניהו ועוד .חזרה ופיזור בניו יורק בשעות הערב
המאוחרות.

המחיר כולל:
 4לינות וארוחות בוקר קונטיננטליות | כניסה לאתרים
שייט במפלי הניאגרה בעונה | שייט באלף האיים בעונה

מבצע! אדם בחדר זוגי759$ :
תוספת ליחיד בחדר225$ :

יום 1

יציאה מניו יורק סיטי לכיוון צפון מערב לאורך נופים
מדהימים עד שנגיע לעירה ווטקינס גלן השוכנת
בקרבת אגם הסנקה .שם נראה את המפל שיקווגה,
מפל קטן אבל יפה.
נמשיך צפונה לאורכו של אגם הסנקה (אחד מאגמי
האצבעות) ומשם נמשיך לכיוון מפלי הניאגרה .נעשה
שייט (בעונה) לתוך מרכז המפל ונצפה על המפלים
מהצד האמריקאי .נחצה את הגבול לצד הקנדי
ונראה את המפלים מצד זה ,גם לאור יום וגם בלילה
לאור זרקורים וכמובן נהיה ברצועת הרחוב עם כל
האטרקציות וגם לארוחת הערב.

יום 2

נחצה את הגבול לצד האמריקאי ונראה שוב את
המפלים מתוך אי העז.
ומשם נצא לכיוון ניו ג’רזי כאשר בדרך אנו מבקרים
במרכז הקניות (אוטלט) ומשם למלון.

G8

יציאה בימי שני מניו יורק
יום 3

נבקר בוושינגטון DC
נצפה על הבית הלבן (מבחוץ) ,גבעת הקפיטול
(מבחוץ) ,גן האנדרטאות (לינקולן ,ויטנאם
וקוריאה) ,מוזאון השואה ומוזיאון החלל.
נצא מוושינגטון לכיוון העיר יורק בפנסילבניה (לא
לפני שעצרנו בדרך לארוחת ערב) ללינה.

יום 4

נבקר במפעל ההרכבה של אופנועי הארלי
דוידסון או לחליפין פילדלפיה.
נבקר בעולם השוקולד של הרשי שבו נצפה
בתהליך יצור השוקולד.
מהרשי נמשיך לאזור כת האימיש ונבקר באחת
החוות ומשם המשיך למרכז התירותי של
האימיש.
נמשיך בנסיעה חזרה לניו יורק.

המחיר כולל:
 3לינות וארוחות בוקר קונטיננטליות | כניסה לאתרים | שייט במפלי הניאגרה בעונה

טיולי החוף המזרחי

4

ימי טיול

מפלי הניאגרה ,וושינגטון,
פנסילבניה ,הרשי ,כת האיימיש,
הארלי דיווידסון

9

טיולי החוף המזרחי

3

ימי טיול
אדם בחדר זוגי499$ :
תוספת ליחיד בחדר199$ :

תוספת לאדם בחגים אמריקאיים וקנדים 75$

יום 1

מפלי הניאגרה ,טורונטו,
אלף האיים

ניו יורק  -אלף האיים  -סירקוז  -טורונטו

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.

יציאה בימי ראשון מניו יורק

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.
יום 3

יום 2

מפלי הניאגרה צד אמריקאי  -ניו ג'רזי

טורונטו  -מפלי הניאגרה צד קנדי

אנו פותחים את סיורנו בטורונטו בבניין הפרלמנט של מחוז
אונטריו ,נצפה במגדל ה– ,CNעצירה 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
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G3

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.

המחיר כולל:
 2לינות וארוחות בוקר קונטיננטליות ,כניסה לאתרים | שייט במפלי הניאגרה בעונה
| שייט באלף האיים בעונה

ימי טיול
אדם בחדר זוגי399$ :
תוספת ליחיד בחדר189$ :

תוספת לאדם בחגים אמריקאיים וקנדים 75$
יום 1

יציאה מניו יורק בנסיעה לכיוון צפון מערב.
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
( )Outletהזול 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.

יציאה בימי שני ורביעי מניו יורק
(ביום רביעי מינימום  4משתתפים)
יום 2

חציית הגבול לצד האמריקאי של המפלים ,סיור
באי  העז  -זווית נוספת אל המפלים ומפל הינומת
הכלה.
שייט מרגש אל מרכז מפל הפרסה (בעונה) .חזרה
לניו יורק בשעות הערב המאוחרות.

טיולי החוף המזרחי

2

מפלי הניאגרה
מיועד למי שזמנו קצר

G4

המחיר כולל:
לינה וארוחת בוקר קונטיננטלית | כניסה לאתרים ושייט במפלי הניאגרה בעונה

2

וושינגטון ופנסילבניה,
הרשי ,כת האיימיש,
הארלי דיווידסון

ימי טיול

G5

אדם בחדר זוגי349$ :
תוספת ליחיד בחדר150$ :
תוספת לאדם בחגים אמריקאיים וקנדים 75$

יום 1

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 במוזיאון השואה וביקור
במוזיאון החלל .נצפה בגבעת הקפיטול ונסיים
בארוחת ערב במסעדה כשרה הגעה למלון
ללינה.

יציאה בימי רביעי מניו יורק
יום 2

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  .)12במידה והביקור במפעל
ההרכבה לא יתקיים ,נבקר בפילדלפיה ,נראה
את פעמון החירות ,האנדרטה לזכרו של יוני
נתניהו ועוד .חזרה  ופיזור בניו יורק בשעות
הערב המאוחרות.

המחיר כולל:
לינה וארוחת בוקר קונטיננטלית וכניסה לאתרים

11

טיולי החוף המזרחי

2

ניו אינגלנד (בוסטון)

ימי טיול

יציאה בימי שישי  -אדם בחדר זוגי439$ :
יציאה בימי רביעי  -אד בחדר זוגי459$ :
תוספת ליחיד בחדר95$ :

יום 1
יציאה מניו יורק ונסיעה צפונה בנופים הירוקים 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.

G6

יציאה בימי שישי ורביעי מניו יורק
(ביום רביעי מינימום  4משתתפים)

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.

יום 2
ליוצאים בימי שישי-סיור ברכב האמפיבי ( )MPVהעובר
בחלקים החשובים וההיסטורים של בוסטון ובהמשך שייט
בנהר צ'ארלס ,המפריד בין בוסטון לקיימברידג'.
ליוצאים בימי רביעי -שייט ליוויתנים.

המחיר כולל:
לינה אחת וארוחת בוקר קונטיננטלית | כניסה לאתרים | ליוצאים בימי שישי-סיור ברכב האמפיבי (בעונה)
ליוצאים בימי רביעי  -שייט לוויתנים

1

פנסילבניה ,הרשי ,כת האיימיש,
הארלי דיווידסון

ימי טיול
אדם בחדר זוגי199$ :

יציאה בימי חמישי מניו יורק

מינימום  4אנשים
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 בפילד־
לפיה ,נראה את פעמון החירות ,האנדרטה
לזכרו של יוני נתניהו ועוד.
חזרה ופיזור בניו יורק בשעות הערב המאוחרות.

12

המחיר כולל:
כניסה לאתרים

G7

מחיר כל סיור89$ :
משך כל סיור  4-5שעות
הרוכש  2סיורים ישלם  169$בלבד
מינימום  4אנשים

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:
בטיימס סקווויר רח' ה 42-והשדרה ה 7-ליד בנק צ'ייס ()Chase
מסלול :1

טיולי החוף המזרחי

1

יום טיול בניו יורק מנהטן

מסלולי סיורים בניו יורק (מנהטן)
ניו יורק עיר מדהימה

V1

"ניו יורק האחת והיחידה'' :יכלול את *האמפייר סטייט בילדינג( ,לא תמיד ניתן לעלות למעלה) ,טיימס סקוויר,
רוקפלר סנטר ,השדרה החמישית ,הסנטרל פארק.
משך טיול  5-4שעות דרגת קושי קלה .שעת יציאה לסיור  9:00בבוקר.

מסלול " :2צבעים ,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  5-4שעות ,דרגת קושי קלה .שעת יציאה לסיור  7:30בבוקר.
במידה ומוותרים על השייט  -שעת יציאה לסיור  8:30בבוקר.
מסלול :3

''ניו יורק שלא תראו לבד'' ,מסלול בפינות קסומות ומיוחדות של ניו יורק :בצ'לסי ,באיזור ההיי ליין ,צ'לסי מרקט,
ושוק הבשר המתחדש ( )meatpacking districtהאיני ,ומקומות ושווקי אוכל מעניינים ,בבוטיקים ובחנויות
המיוחדות של הווסט ווילג' ,גריניץ' ווילג' ,וושינגטון סקוויר פארק ,אוניברסיטת ניו יורק ( ,)N.Y.Uיוניון סקוויר המעניין,
ובאיזור היפה של מדיסון פארק.
משך טיול  5-4שעות ,דרגת קושי קלה .יציאה לסיור בשעה 9:30 :בבוקר.

מסלול :4

"היסטורי ,טרנדי ,יוקרתי ,פריקי וגם הנקודה היהודית" מבט ייחודי על נופיה של ניו יורק רבתי ממרומי רכבל,
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 (" )1872סנטרל" .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  5-4שעות ,דרגת קושי קלה .יציאה לסיור בשעה  9:00בבוקר.

מסלול :5

"ניו יורק של מעלה" ,במסלול ייחודי זה נגיע לנוף ימי הביניים בדמות גן ומוזיאון הקלוייסטרס ,שהינו אחד מאגפי
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  18של 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  5-4שעות ,דרגת קושי קלה .שעת היציאה לסיור בשעה  9:00בבוקר.

מסלול :6

"ברוקלין המייטב" ,מסלול יחיד ומיוחד בברוקלין המתעוררת והמרגשת .נבקר בשכונת בושוויק ,נראה אומנות
רחוב בצורת גרפיטיס יפים ומענינים ,נסייר בשכונת וויליאמסבורג הטרנדית ,ובוויליאמסבורג החרדית.
משך הסיור  4-3שעות בדרגת קושי קלה .תחילת הסיור בשעה  9:00בבוקר.

הסיורים הם בשילוב הליכה רגלית ושימוש בתחבורה הציבורית:
אוטובוס ,רכבת תחתית או מוניות ,כניסות לאתרים באם תהיינה ,ע"ח המטייל
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טיולי החוף המזרחי
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ימי טיול

מחיר לאדם בחבילה לזוג4,065$ :
מחיר לאדם בחבילה לזוג  +ילד3,745$ :
מחיר לאדם בחבילה לזוג  2 +ילדים3,625$ :
המחיר כולל טיסות על בסיס מקום פנוי
הרשמה עד לתאריך  1אפריל 2019
*בחגים אמריקאים/קנדיים תוספת של  75$לאדם

יום  .1יום חמישי – טיסה ת”א-ניו יורק
טיסה לניו יורק והגעה למלון במנהטן באופן עצמאי.
יום  .2יום שישי –  מנהטן .הדאון טאון  -צ’יינה טאון ,איטליה
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  .3יום שבת  -מנהטן .המשך סיור עצמאי במנהטן

14

מנהטן ,מפלי הניאגרה,
טורונטו ,אלף האיים,
וושינגטון ופנסילבניה,
אורלנדו

N1

יציאה מובטחת בכל יום חמישי
הערב המאוחרות.האצבעות ,נגיע למלון בניו ג’רזי
בשעות הערב המאוחרות.

יום  .7יום רביעי  -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.
הגעה למלון ללינה.

יום  .4יום ראשון  -הגעה עצמאית לנקודת מפגש בשעה
יום  .8יום חמישי  -ביקור במפעל הרשי – חוויה מעולם
נחצה
 6בבוקר ליציאה לטיול בשדרה ה 5-פינת .34
השוקולד .סיור בחווה של כת האיימיש ומפגש
את מדינת ניו יורק ואת שרשרת הרי הקטסקילס,
עם אורח חיים מיוחד .סיור במפעל ההרכבה של
שעה
נסיעה צפונה לגבול הקנדי-אמריקאי .שייט של
אופנועי הארלי דיווידסון (חובה להצטייד בנעליים
באלף האיים (בעונה) לאורכו של נהר לורנס.
סגורות) ,הכניסה מותרת מגיל  .12במידה והביקור
באזור
ערב
נמשיך בנסיעתנו לטורונטו .נצא לארוחת
במפעל ההרכבה לא יתקיים ,נבקר בפילדלפיה,
המסעדות הכשרות ,נסיעה קצרה למלון ,התמקמות
נראה את פעמון החירות ,האנדרטה לזכרו של יוני
ולינה.
נתניהו ועוד .חזרה ופיזור בניו יורק בשעות הערב
המאוחרות והגעה עצמאית ללינה במלון בשדה
יום  .5יום שני  -אנו פותחים את סיורנו בטורונטו בבניין
התעופה לפני טיסה לאורלנדו
הפרלמנט של מחוז אונטריו ,נצפה במגדל הCN-
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  .9יום שישי ניו יורק-אורלנדו טיסה לאורלנדו והגעה
יום  .6יום שלישי  -נחצה את המפלים לצד האמריקאי,
עצמית למלון בשימוש ההסעות של דיסני לאחר
נסייר באי העז ונצפה במפלים מזווית נוספת,
הנחיתה .עם הגעה למלון נצא עצמאית לביקור
()Outlet
מפל הינומת הכלה .נצא בדרכנו שהוא,
באחד מארבעת הפארקיםAnimal Kingdom, :
חזרה לניו יורק .נעצור לקניות במרכז חנויות מפעל
Epcot, Disney Hollywood Studios, Magic
מהאטרקטיביים בחוף המזרחי .נמשיך בנסיעה
Kingdom
לאורך אגמי האצבעות ,נגיע למלון בניו ג’רזי בשעות

 - Animal Kingdomהפארק 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  מ250-
מינים שונים של חיות .בסיום הביקור הסעה חזרה
למלון.
יום  .10יום שבת  -אורלנדו .נצא עצמאית בשימוש
ההסעות של דיסני להמשך ביקור באחד מארבעת
הפארקים:
Animal Kingdom, Epcot, Disney Hollywood
Studios, Magic Kingdom
 - Epcotהוא 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.

 – Magic Kingdomהפארק 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.
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המשך הטיול מעמוד קודם.....
מנהטן ,מפלי הניאגרה ,טורונטו ,אלף האיים ,וושינגטון ופנסילבניה ,אורלנדו
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יום  .13יום שלישי אורלנדו  -תל אביב .התארגנות ונסיעה
לשדה התעופה לטיסה חזרה לישראל.
יום  .14יום רביעי נחיתה בתל אביב

יום  .11יום ראשון-אורלנדו  -נצא עצמאית בשימוש
ההסעות של דיסני להמשך ביקור באחד מארבעת
הפארקיםAnimal Kingdom, Epcot, Disney :
Hollywood Studios, Magic Kingdom
( – Disney Hollywood Studios (DHSמתמקד
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  .12יום שני  -אורלנדו  -נצא עצמאית בשימוש
ההסעות של דיסני להמשך ביקור באחד מארבעת
הפארקיםAnimal Kingdom, Epcot, Disney :
Hollywood Studios, Magic Kingdom

המחיר כולל:
טיסה דרך יעד ביניים תל אביב -ניו יורק-אורלנדו-תל אביב | מיסי נמל והיטלי דלק
| ניו יורק –  3לילות 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:
 4לינות 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
| כניסה לפארקים מחוץ לשעות הפתיחה הרגילות Magic Hours
| כניסה ללא תור לאטרקציות Fast Pass
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ימי טיול

מחיר לאדם בחבילה לזוג4,745$ :
מחיר לאדם בחבילה לזוג  +ילד4,280$ :
מחיר לאדם בחבילה לזוג  2 +ילדים3,970$ :
המחיר כולל טיסות על בסיס מקום פנוי ולהרשמה עד
לתאריך  1אפריל 2019
* בחגים אמריקאים/קנדיים תוספת של  $75לאדם

יום 1

יום חמישי ,טיסה ת”א-ניו יורק
טיסה לניו יורק והגעה למלון במנהטן באופן עצמאי.

יום 2

יום שישי ,מנהטן
הדאון טאון – צ’יינה טאון ,איטליה הקטנה ,גראונד
זירו ,איזור הוול סטריט והבורסה של ניו יורק ,בניין
העיריה ,בתי המפשט של ניו יורק ,הסוהו (שהוא
ה”שינקין” של ניו יורק) ושייט העובר ליד פסל
החירות .בדרכנו נחזה באמנות ציורי רחוב מעניינים
(גרפיטי)

יום 3

יום שבת  -מנהטן.
המשך סיור עצמאי במנהטן

יום 4

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

יום שני ,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.

יום 6

מרטיני וביקיני
מנהטן ,מפלי הניאגרה,
טורונטו ,אלף האיים,
וושינגטון ופנסילבניה,
מיאמי ושייט לקאריביים

N2

יציאה מובטחת בכל יום חמישי
האחיות ,מפל הינומת הכלה .נצא בדרכנו שהוא
 )Outlet(,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 7

יום רביעי ,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

יום 8

יום חמישי ,ביקור במפעל הרשי – חוויה מעולם
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  .12במידה 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 9

יום שישי ניו יורק – מיאמי
טיסה עצמית למיאמי העיר הגדולה ביותר באזור
המטרופוליטני של דרום פלורידה לאחר הנחיתה
הגעה עצמית לבית המלון .

יום  10יום שבת – מיאמי
יום חופשי לבלות בעיר התוססת מלאת החיים
נבקר בחופי הים הקסומים ,אמני הרחוב והגלריות
המיוחדות בסגנון אר דקו ,שופינג מפנק ,ומסיבות
בריכה ניתן ללכת לקניון סוגראס מילס נמצא
במרחק של כחצי שעת נסיעה ממיאמי ,מציע
כ 350-חנויות (נעליים נוחות ,כבר ציינו?) ,בהן
כל המותגים הגדולים .כך שהוא הגדול ביותר
בפלורידה .בערב ניתן למצוא חיי לילה תוססים,
יום שלישי ,נחצה את המפלים לצד האמריקאי ,נסייר
מסעדות שף ובתי קפה ,קזינו.
באי העז ונצפה במפלים מזווית נוספת ,אי שלוש

יום  11יום ראשון – מיאמי – יציאה לקרוז
הגעה עצמית לנמל השייט צ'יק אין לאונייה קבלת
חדרים.
חופשה בלתי נשכחת בת שבוע ימים תתחיל
ברגע שאתם מגיעים ל -מג'יק סיטי התרגשו עם
אדרנלין באומגות ומסלולי חבלים בהרווסט קיי ,יעד
מוביל בסגנון אתר נופש ,לפני שאתם מרווים את
צמאוניכם בבר שבבריכה בגודל  15,000רגל רבוע.
קחו קצת זמן לנוח בשלווה בעוד אתם צופים במי
הטורקיז המדהימים והג'ונגל השופע של קוסטה
מאיה ,מקסיקו .לאחר מכן תוכלו לחזור אחורה בזמן
בביקור מקדש מאיה עתיק בקוזומל..
יום  12יום שני – יום ים .יום חופשי להנות מכל האטרקציות
שיש לאוניה להציע .
יום  13יום שלישי – רוטאן ,איי המפרץ ,הונדורס.
יפה ובלתי מקולקלת ,רואטן הינה חלום שליו
לתיירים אוהבי טבע 30 ,מייל בלבד מחופי הונדורס.
רוחשת חיים ימיים וביתם של כמה מהאלמוגים
הטובים ביותר באיים הקריביים ,שונית הונדורס
הזכה היא גן עדן לצוללנים .והיופי של חוף טביאנה
הוא תמיד מראה מרהיב עין.

מגוונת המורכבת מג'ונגלים ,יערות גשם ,ביצות,
שוניות אלמוגים ועוד ,תמצאו נחמה והרפתקאות
בנוף המדהים של הרווסט קיי .
יום  15יום חמישי – קוסטה מאיה ,מקסיקו
גן עדן חופי זה ביוקטן כולל חופים מהממים עם
חול רך ושמים כחולים .סעו להתבונן בחורבות
בני המאיה העתיקים באזור זה העשיר באתרים
ארכיאולוגיים .
יום  16יום שישי – קוזומל ,מקסיקו
האי קוזומל הנמצא בקצה חצי האי יוקטן מתאפיין
בהזדמנויות נפלאות לדייג ,שנורקל וצלילה .ולמרות
הצמיחה בתיירות בשנים האחרונות ,האי והעיר
היחידה שלו ,סן מיגל ,שמרו על מרבית החום
והקסם המקוריים שלהם

טיולי החוף המזרחי

המשך הטיול מעמוד קודם.....
מרטיני וביקיני

N2

יום  17יום שבת – יום ים
יום חופשי להנות מכל האטרקציות שיש לאוניה
להציע.
יום  18יום ראשון – יום חזרה לנמל השייט מיאמי
לאחר ארוחת הבוקר ירידה והגעה עצמית לנמל
התעופה מיאמי לטיסה חזרה ארצה .

יום  14יום רביעי – הרווסט קיי ,בליז
בליז אידיאלית לתיירות אקולוגית .עם אקולוגיה

המחיר כולל:
טיסה דרך יעד ביניים תל אביב -ניו יורק מיאמי תל אביב ,מיסי נמל והיטלי דלק.
ניו יורק –  3לילות במנהטן על בסיס לינה בלבד במלון דרגת תיירות טובה בלב ליבה של העיר
לילה אחד בשדה התעופה של ניו יורק על בסיס לינה בלבד
 2לילות במיאמי –סאוט ביץ על בסיס לינה בלבד
בטיול המאורגן:
 4לינות ו 4ארוחות בוקר קונטיננטליות
כניסה לאתרים שייט במפלי הניאגרה ,שייט באלף האיים בעונה
מדריך בשפה העברית
 7לילות הפלגה על בסיס פנסיון מלא בתא מרפסת
מ  1.4.19-31.10.19הפלגה באוניה Norwegian Breakaway
מ  31.10.19-1.4.20הפלגה באוניה Norwegian Bliss
מסלול ההפלגה להמחשה בלבד.
סדר הימים או העצירות יכול להשתנות מרגע לרגע בהתאם לתנאי מזג האוויר וחברת השייט
***המחיר לא כולל טיפים למדריך בטיול מניו יורק ולאוניה ***
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12-14-16

ימי טיול טיולי המיטב במערב ארה"ב W1
ימי יציאה :כל יום שלישי

טיול מקיף במערב ארצות הברית הכולל את סאן דיאגו ,לוס אנג'לס ,סאן פרנסיסקו ,לאס ווגאס ופארקים

מחיר טיול  12ימים:

אדם בחדר זוגי2,549$ :
אדם בחדר יחיד2,989$ :
אדם שלישי/רביעי בחדר2,449$ :

מחיר טיול  14ימים:

אדם בחדר זוגי2,889$ :
אדם בחדר יחיד3,249$ :
אדם שלישי/רביעי בחדר2,449$ :

יום  1יום שלישי בשבוע .יציאה לטיול יום בלוס
אנג'לס באתרי התיירות השונים והמפורסמים,
כגון :עמדת תצפית הצופה על כל העיר ועל השלט
המפורסם ״הוליווד״ .נגיע לביקור בטיילת של ״שדרות
הכוכבים ״על כל הנלווה אליה .ניסע לשכונת היוקרה
והייחודית – בוורלי הילס ונצפה על בתיהם של חלק  
מהסליברטאים .משם נקפוץ לרחוב רודיאו דרייב
המפורסם לקניות ,ובסמוך לו נבקר במלון המפורסם
– בוורלי וילשאר – אשר בו הוסרט הסרט ״אישה יפה״.
נמשיך לביקור בשוק האיכרים הידוע להפסקת צהריים
ונשנוש במסעדות הטעימות והמגוונות .ניתן לאכול
ארוחת צהריים במסעדה כשרה .בסמוך לשוק האיכרים
נטייל בטיילת ה ״גרוב״ ,מקום מדהים ויפה עם חנויות
וכיכר ייחודית .ניסע אל חוף הים האולטימטיבי ״ווניס
ביץ׳ – המכונה חוד התער התרבותי של לוס אנג'לס
מפאת הארועים וההיסטוריה של המקום ,טיילת עם
הרבה בוטיקים ,הופעות רחוב ססגוניות ומתקני ספורט
שונים .משם נקפוץ לביקור ברציף הדייגים המפורסם
של סנטה מוניקה הידוע גם במסעדות הייחודיים,
במתקני השעשועים ובעיקר הגלגל הענק .נקנח בטיול
בטיילת הידועה כטיילת השלוש הממוקמת בשכונת
סנטה מוניקה וסמוכה לרציף! לאחר ביקור בכל
האתרים נחזור ללינה במלון בלוס אנג'לס.
יום  2יום רביעי בשבוע .אסוף מהמלון ויציאה – סאן
דייגו :נצא בשעות הבוקר דרומה כשעתיים נסיעה
לביקור בעיר היפה והאקזוטית הממוקמת בדרום
קליפורניה על גבול מקסיקו .נבקר במספר אתרים
אטרקטיביים בעיר ובסביבתה .חוף הים הנקרא – לה
הויה ,ושם נחזה בצוקים ,בעופות מגוונים ובכלבי ים
השרועים על החול .נראה בנמל העיר את נושאת
המטוסים – מידייאיי שקורקעה בשנת  .1992נטייל
להנאתינו בטיילת המפורסמת בקרבת  הנמל.
נעבור ברובע חיי הלילה של סאן דייגו הנקרא – רובע
הגאזלאמפ .ניסע על גשר קורנאדו לביקור באי קורנאדו
ושם נראה את המלון הייחודי הגדול בעולם הבנוי
מעץ מהגוני ,אשר נפתח בשנת  .1888נבקר בפארק
בלבואה המפורסם ונקנח בביקור בעיר העתיקה של
סאן דייגו העמוסה בחנויות שבהן ניתן למצוא עבודות
ומזכרות אינדיאניות .לינה בסאן דייגו.
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מחיר טיול  16ימים:

אדם בחדר זוגי3,349$ :
אדם בחדר יחיד6,649$ :
אדם שלישי/רביעי בחדר2,889$ :

יום  4יום שישי בשבוע .אסוף מהמלון ויציאה לביקור
יום שלם ביוניברסל סטודיו המוכר ובו נבלה במתקני
שעשועים ובאטרקציות המראות את עולם הקולנוע
כיצד נעשו סרטים כמו – פארק היורה ,הכריש
ממלתעות ,בחזרה לעתיד ועוד .עם סיום הביקור חזרה
למלון.
יום  5יום שבת בשבוע .יום חופשי למנוחה או לכל
מיני פעילויות וטיולים בסביבה הקרובה לפי בקשת
המטיילים .לינה בלוס אנג'לס.
יום  6יום ראשון בשבוע .לאחר אסוף המטיילים
באזור העיר לוס אנג'לס נעלה על כביש  101ההיסטורי
המכונה גם – דרך המלך ונבקר .בדרכינו צפונה לסאן
פרנסיסקו במספר אתרים במרווחי נסיעה של כשעה
ביניהם .האתר הראשון – סנטה ברברה המכונה
הריביירה של קליפורניה מפאת מזג האויר המושלם
שלה .עצירה שניה בעיירה בשם – סולבנג – המעוצבת
כעיירה בדנמרק ,לאחר שבתחילת המאה הקודמת
התנחלו שם מהגרים דנים .המקום ידוע במאפי הגבינה
הייחודיים לה .עצירה הבאה במלון הנקרא – מדונה
אין – מלון ייחודי בעל  109חדרים כשכל חדר מעוצב,
מסוגנן ומרוהט שונה .לאחר הפסקת צהריים בעיר סאן
לואיס אוביספו נתחבר לכביש מספר  1הנחשב ליפה
ביותר בארצות הברית עם צוקים מדהימים היורדים
אל חוף האוקיינוס השקט .נעצור במספר תצפיות
לאורך הכביש כולל נקודת תצפית על פילי הים .נבקר
בעיירת האומנים המפורסמת – כרמל .עיירה שבה
ריכוז גדול של אומנים מכל הסוגים .פרסם אותה ראש
העיר לשעבר – קלינט איסטווד .משם נמשיך לעיר סאן
פרנסיסקו ללינה באזור.

יום  7יום שני בשבוע .נצא לאחר ארוחת הבוקר
ונבקר בעיר סאן פרנסיסקו הידועה בכל העולם ביופיה
ואתריה הייחודיים .העיר קבלה  7פעמים את התואר
– העיר מספר אחת בארה״ב .אוכלוסיית העיר כוללת
מגוון עשיר של קבוצות אתניות ,תרבויות ומסורות.
נבקר באתרי העיר – היכל העיריה המרכז סביבו
את כל השירותים לאזרח ,שחרב לחלוטין ברעידת
האדמה ב  1906ונפתח מחדש ב  .1915נבקר ברחוב
המפותל ביותר בעולם הנקרא בעגה הישראלית – רחוב
יום  3יום חמישי בשבוע .אסוף מהמלון ויציאה לביקור הפרחים .ומשם נדלג בין הרציפים לאורך המפרץ
ובעיקר ברציף  39המפורסם באסדות שעליהם שוכבים
יום שלם בעולם המים הייחודי והמעניין בשלל מופעים
של לוויתנים ,דולפינים וכלבי ים .עם סיום הביקור נסיעה אריות הים .נצא לשייט מדהים במפרץ בספינה כשעה,
מתחת לגשר הזהב ,קרוב מאוד לכלא אלקטרז
חזרה ללוס אנג'לס ,לינה בלוס אנג'לס.
הממוקם על אי וחזרה לרציף להפסקת צהריים .מיד

עם סיומה נצא לעוד מספר אתרים – היכל האומנויות
והמדע היייחודי ,נחצה את גשר הזהב בנסיעה ונעצור
בעמדת תצפית צפונית של הגשר .נרד משם לביקור
בעיירת האומנים – סואסאליטו הידועה בגלריות הרבות.
נטפס ברכב לנקודה הגבוהה ביותר בסאן פרנסיסקו
כ  300מטר מעל ,הנקראת -גבעות התאומים ,צופה על
כל העיר והמפרץ .ונקנח בביקור ברובע הסיני העתיק
והגדול ביותר בארה"ב .לאחר הביקור בעיר נצא מזרחה
לכוון כללי לפארק היוסימיטי ללינה לילה בעיר מודיסטו.
בחציית גשר המפרץ עם עזיבתנו את העיר בשעות
הערב ,נעצור בעמדת תצפית באי המטמון כדי לראות
את העיר ממרחק מוארת בשלל אורות ,מראה מדהים.
יום  8יום שלישי  בשבוע .לאחר ארוחת הבוקר נצא
לביקור באחד הפארקים הפופולריים ביותר בארה"ב.
פארק הנקרא – יוסימיטי הגזור מהשם – אוזומטי ,דב
גריזלי באינדיאנית .בפארק מפלי מים גבוהים ,במפל
הנקרא – הינומת הכלה .נראה את צוק סלע הגרניט
הגבוה ביותר בעולם הנקרא – אל קפיטן .ומשם נסע
לנקודה שממנה נעשה הליכה רגלית במעבי היער
לעבר המפל התחתון ולמפל העליון .לאחר מכן נסע
במעלה ההר אל נקודה – תצפית המנהרה ,מקום
שממנו ניתן לצפות על עמק היוסימיטי וצוקי הגרניט
.משם נסע לאזור הנקרא מריפוסה גרוב – אזור בו
נמצאים עצי הסוקויה הגבוהים ובעלי קוטר ממוצע של
 8-10מטר .לאחר הביקור במקום נצא דרומה לכוון
כללי ללוס אנג'לס לינה בעיר בייקרספילד או וולנסיה.
יום  9יום רביעי בשבוע .אסוף המטיילים מהמלון
ונסיעה לכוון לאס ואגס .בדרך נעבור במדבר מוהבי
ונראה את עצי היהושע הידועים .נעצור למנוחה וקניות
באאוטלט שנקרא – הפרים ,הממוקם על גבול מדינות
נבאדה וקליפורניה .נגיע למלון הממוקם בלאס וואגס
העיר .מנוחה קצרה והתארגנות לסיור מקיף בכל
האתרים והאטרקציות של העיר .לינה בואגס.
יום  10יום חמישי בשבוע .נעזוב את העיר בשעות
הבוקר ונצא לביקור בפארק הנקרא – פארק הלאומי
ציון .קניון שהתגלה על ידי מורמונים אשר מבחינתם
המקום היה מדהים ושמימי ונתנו לו את השם ציון –
ארץ הקודש .נבקר בתחתית הקניון ונראה  3צוקים
ענקיים הנקראים על שם האבות – אברהם יצחק
ויעקב .נעשה  הליכה בעמק בצמוד לנהר הנקרא
נהר הבתולה ונראה נופים של צוקים יפים ושמיימים.
ניסע דרך שני מנהרות בדרכינו החוצה מהפארק
ונראה נופים מדהימים נוספים .משם נמשיך לכוון
אחד הפארקים היפים ביותר – ברייס קניון .הפארק
המפורסם בתבליטי הודוס אדומים ומדהימים .קניון

הנקרא על שם מורמוני – אביעזר ברייס ,שחי בקניון
מספר שנים ויצא באמירה מפורסמת״ מקום של
גיהנום לאבד בו פרה" .לאחר ביקור בקניון ניסע ללינה
בעיירה בשם קאנאב הידועה כהוליווד של הסרטים
מהמערב הפרוע.
יום  11יום שישי בשבוע .אסוף מהמלון ויציאה לביקור
בסכר גלן קניון שיצר את אגם פאאול שהחשב לאגם
המלאכותי השני בגודלו בארה"ב .נבקר בפיתול הגדול
של נהר הקולורדו שנקרא – פרסת הסוס .נעצור
לביקור בגשר הנאבאחו המיוחד ומשם ניסע חזרה
ללאס ואגס .לינה בואגס.
יום  12סיום שבת בשבוע.
סיום הטיול למעונינים לסיים אותו לאחר  12ימים,
לשהייה באופן עצמאי.

טיולי החוף המערבי

המשך הטיול מעמוד קודם.....
המיטב שבמערב ארה"ב

W1

ניתן להמשיך את הטיול ל  14ימים או ל  16ימים.
יום שבת מיועד לממשיכים כיום חופשי למנוחה או
לסיורים נוספים באטרקציות של ואגס .לינה בוואגס.
יום  13יום ראשון בשבוע .נצא בשעות הבוקר
לביקור בסכר ההובר הידוע כסכר הבטון הגבוה
ביותר בארה"ב והשני בגודלו בעולם .לאחר מכן ניסע
לביקור בגדה המערבית של הגרנד קניון כולל מרפסת
הזכוכית .עם סיום הביקור נחזור לואגס לסיור  וביקור
בעיר ובבתי המלון המפורסמים ,לינה במלון בואגס.
יום  14יום שני בשבוע.
סיום הטיול למעוניינים לסיים אחרי  14ימים.
לממשיכים ללוס אנגל'ס אסוף מהמלון וחזרה ללוס
אנג'לס .בדרך נעצור בעיירת הרפאים קליקו .אתר
ייחודי המספר את חייהם של הכורים במכרות הכסף
לפני  200שנים .הגעה ללוס אנג'לס ולינה בעיר.
יום  15יום שלישי בשבוע .אסוף מהמלון ויציאה
לביקור בעיר פאלם ספרינג הידועה כבית הקיץ של
הסליברטאים ,לראשונה בנה את ביתו שם אלביס
פרסלי .נעלה ברכבל המגיע לגבהים מעל עמק
קוואצלה .נבקר בגן החיות המקומי ובעיר התחתית
המיוחדת עם שלל כוכבים על המדרכות .בדרך חזרה
עצירה באאוטלט .חזרה ללוס אנג'לס ולינה בעיר.
יום  16יום רביעי בשבוע .התארגנות לטיסה אסוף
מהמלון והסעה לשדה התעופה לטיסה ליעד הבא.
הטיול הסתיים.
ניתן לסיים את הטיול באופן כזה שניתן להמשיך את
השהייה עצמאית באזור לפי תכנית המשפחה.

המחיר כולל:
סיורים באתרים כפי שצויינו במפרט | הטיולם באווירה חמה ומשפחתית בעברית בלבד
מזוודה אחת לכל נוסע | אסוף ופזור המטיילים ממקומות האירוח שלהם
הטיולים ברכבים שונים כגון :מיניוואן ,וואנים או מיניבוסים בהתאם למספר המשתתפים
כניסה לאתרים ולפארקים שצויינו במפרט | לינה במלונות ברמת תיירות טובה | ארוחת בוקר בבתי מלון
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13-16

טיול משפחות ,בר/בת
מצווה במערב ארה"ב

ימי טיול

מחיר טיול  13ימים:

אדם בחדר זוגי2,780$ :
אדם בחדר יחיד3,280$ :
אדם  3/4בחדר2,480$ :

מחיר טיול  16ימים:

אדם בחדר זוגי3,249$ :
אדם בחדר יחיד3,849$ :
אדם  3/4בחדר2,949$ :

יום 1

יום שלישי  בשבוע – יציאה לטיול יום בלוס אנג'לס
באתרי התיירות השונים והמפורסמים ,כגון :עמדת
תצפית הצופה על כל העיר ועל השלט המפורסם
״הוליווד״ .נגיע לביקור בטיילת של ״שדרות הכוכבים״
על כל הנלווה אליה .ניסע לשכונת היוקרה
והיייחודית – בוורלי הילס ונצפה על בתיהם של חלק
מהסליברטאים .משם נקפוץ לרחוב רודיאו דרייב
המפורסם לקניות ,ובסמוך לו נבקר במלון המפורסם
– בוורלי וילשאר – אשר בו הוסרט הסרט ״אישה
יפה״ .נמשיך לביקור בשוק האיכרים הידוע להפסקת
צהריים ונשנוש במסעדות הטעימות והמגוונות .ניתן
לאכול ארוחת צהריים במסעדה כשרה .בסמוך
לשוק האיכרים נטייל בטיילת ה ״גרוב״ ,מקום
מדהים ויפה עם חנויות וכיכר יייחודית .ניסע אל
חוף הים האולטימטיבי ״ווניס ביץ׳ – המכונה חוד
התער התרבותי של לוס אנג'לס מפאת האירועים
וההיסטוריה של המקום ,טיילת עם הרבה בוטיקים,
הופעות רחוב ססגוניות ומתקני ספורט שונים .משם
נקפוץ לביקור ברציף הדייגים המפורסם של סנטה
מוניקה הידוע גם במסעדות הייחודיים ,במתקני
השעשועים ובעיקר הגלגל הענק .נקנח בטיול
בטיילת הידועה כטיילת השלוש הממוקמת בשכונת
סנטה מוניקה וסמוכה לרציף! לאחר ביקור בכל
האתרים נחזור ללינה במלון בלוס אנג'לס.

יום 2

יום רביעי בשבוע – אסוף מהמלון ויציאה לביקור יום
שלם ביוניברסל סטודיו המוכר ובו נבלה במתקני
שעשועים ובאטרקציות המראות את עולם הקולנוע
כיצד נעשו סרטים כמו – פארק היורה ,הכריש
ממלתעות ,בחזרה לעתיד ועוד .עם סיום הביקור
חזרה ללינה במלון.

יום 3

יום חמישי בשבוע – סאן דייגו – נצא בשעות
הבוקר דרומה כשעתיים נסיעה לביקור בעיר היפה
והאקזוטית הממוקמת בדרום קליפורניה על גבול
מקסיקו .נבקר במספר אתרים אטרקטיביים בעיר
ובסביבתה .חוף הים הנקרא – לה הויה ,ושם נחזה
בצוקים ,בעופות מגוונים ובכלבי ים השרועים על
החול .נראה בנמל העיר את נושאת המטוסים –
מידייאיי שקורקעה בשנת  .1992נטייל להנאתינו
בטיילת המפורסמת בקרבת  הנמל .נעבור ברובע
חיי הלילה של סאן דייגו הנקרא – רובע הגאזלאמפ.
ניסע על גשר קורנאדו לביקור באי קורנאדו ושם
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לוס אנג'לס ,סאן דייגו ,סאן
פרנסיסקו ,פארקים ,לאס ווגאס,
דיסנילנד
תאריכי פעילות :מרץ עד נובמבר
ימי יציאה :כל יום שלישי
נראה את המלון הייחודי הגדול בעולם הבנוי מעץ
מהגוני ,אשר נפתח בשנת  .1888נבקר בפארק
בלבואה המפורסם ונקנח בביקור בעיר העתיקה של
סאן דייגו העמוסה בחנויות שבהן ניתן למצוא עבודות
ומזכרות אינדיאניות .לינה בסאן דייגו.

יום 4

יום שישי בשבוע – אסוף מהמלון ויציאה לביקור יום
שלם בעולם המים הייחודיוהמעניין בשלל מופעים
של לוויתנים ,דולפינים וכלבי ים .עם סיום הביקור
נסיעה חזרה ללוס אנג'לס ,לינה בלוס אנג'לס.

יום 5

יום שבת בשבוע – יום חופשי למנוחה או לכל מיני
פעילויות וטיולים בסביבה הקרובה לפי בקשת
המטיילים .לינה בלוס אנג'לס.

יום 6

יום ראשון בשבוע – אסוף מהמלון ויציאה לביקור
בעיר פאלם ספרינג הידועה כבית הקיץ של
הסליברטאים ,לראשונה בנה את ביתו שם אלביס
פרסלי .נעלה ברכבל המגיע לגבהים מעל עמק
קוואצלה .נבקר בגן החיות המקומי ובעיר התחתית
המיוחדת עם שלל כוכבים על המדרכות .בדרך
חזרה עצירה באאוטלט .חזרה ללוס אנג'לס ולינה
בעיר.

יום 7

יום שני בשבוע – לאחר אסוף המטיילים באזור
העיר לוס אנג'לס נעלה על כביש  101ההיסטורי
המכונה גם – דרך המלך ונבקר .בדרכינו צפונה
לסאן פרנסיסקו במספר אתרים במרווחי נסיעה
של כשעה ביניהם .האתר הראשון – סנטה ברברה
המכונה הריביירה של קליפורניה מפאת מזג האוויר
המושלם שלה .עצירה שניה בעיירה בשם – סולבנג
– המעוצבת כעיירה בדנמרק ,לאחר שבתחילת
המאה הקודמת התנחלו שם מהגרים דנים .המקום
ידוע במאפי הגבינה הייחודיים לה .עצירה הבאה
במלון הנקרא – מדונה אין – מלון ייחודי בעל 109
חדרים כשכל חדר מעוצב ,מסוגנן ומרוהט שונה.
לאחר הפסקת צהריים בעיר סאן לואיס אוביספו
נתחבר לכביש מספר  1הנחשב ליפה ביותר
בארצות הברית עם צוקים מדהימים היורדים אל חוף
האוקיינוס השקט .נעצור במספר תצפיות לאורך
הכביש כולל נקודת תצפית על פילי הים .נבקר
בעיירת האומנים המפורסמת – כרמל .עיירה שבה
ריכוז גדול של אומנים מכל הסוגים .פרסם אותה
ראש העיר לשעבר – קלינט איסטווד .משם נמשיך
לעיר סאן פרנסיסקו ללינה באזור.

יום 8

יום שלישי בשבוע – נצא לאחר ארוחת הבוקר ונבקר
בעיר סאן פרנסיסקו הידועה בכל העולם ביופיה
ואתריה הייחודיים .העיר קבלה  7פעמים את התואר
– העיר מספר אחת בארה״ב .אוכלוסיית העיר כוללת
מגוון עשיר של קבוצות אתניות ,תרבויות ומסורות.
נבקר באתרי העיר – היכל העיריה המרכז סביבו
את כל השירותים לאזרח ,שחרב לחלוטין ברעידת
האדמה ב  1906ונפתח מחדש ב  .1915נבקר ברחוב
המפותל ביותר בעולם הנקרא בעגה הישראלית
– רחוב הפרחים .ומשם נדלג בין הרציפים לאורך
ל המפרץ ובעיקר ברציף  39המפורסם באסדות
שעליהם שוכבים אריות הים .נצא לשייט מדהים
במפרץ בספינה כשעה ,מתחת לגשר הזהב ,קרוב
מאוד לכלא אלקטרז הממוקם על אי וחזרה לרציף
להפסקת צהריים .מיד עם סיומה נצא לעוד מספר
אתרים – היכל האומנויות והמדע הייחודי ,נחצה את
גשר הזהב בנסיעה ונעצור בעמדת תצפית צפונית
של הגשר .נרד משם לביקור בעיירת האומנים –
סואסאליטו הידועה בגלריות הרבות .נטפס ברכב
לנקודה הגבוהה ביותר בסאן פרנסיסקו כ  300מטר
מעל ,הנקראת -גבעות התאומים ,צופה על כל העיר
והמפרץ .ונקנח בביקור ברובע הסיני העתיק והגדול
ביותר בארה"ב .לאחר הביקור בעיר נצא מזרחה לכוון
כללי לפארק היוסימיטי ללינה לילה בעיר מודיסטו.
בחציית גשר המפרץ עם עזיבתנו את העיר בשעות
הערב ,נעצור בעמדת תצפית באי המטמון כדי
לראות את העיר ממרחק מוארת בשלל אורות ,מראה
מדהים!

יום 9

יום רביעי בשבוע – לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור
באחד הפארקים הפופולריים ביותר בארה"ב .פארק
הנקרא – יוסימיטי ,הגזור מהשם – אוזומטי ,דב
גריזלי באינדיאנית .בפארק מפלי מים גבוהים ,במפל
הנקרא – הנומת הכלה .נראה את צוק סלע הגרניט
הגבוה ביותר בעולם הנקרא – אל קפיטן .ומשם נסע
לנקודה שממנה נעשה הליכה רגלית במעבי היער
לעבר המפל התחתון ולמפל העליון .לאחר מכן נסע
במעלה ההר אל נקודה – תצפית המנהרה ,מקום
שממנו ניתן לצפות על עמק היוסימיטי וצוקי הגרניט.
משם נסע לאזור הנקרא מריפוסה  גרוב – אזור בו
נמצאים עצי הסוקויה הגבוהים ובעלי קוטר ממוצע של
 8-10מטר .לאחר הביקור במקום נצא דרומה לכוון
כללי ללוס אנג'לס לינה בעיר בייקרספילד או וולנסיה.

יום  10יום חמישי בשבוע – אסוף המטיילים מהמלון
ונסיעה לכוון לאס ואגס .בדרך נעבור במדבר
מוהבי ונראה את עצי היהושע הידועים .נעצור
למנוחה וקניות באאוטלט שנקרא – הפרים,
הממוקם על גבול מדינות נבאדה וקליפורניה.
נגיע למלון הממוקם בלאס ואגס העיר .מנוחה
קצרה והתארגנות לסיור מקיף בכל האתרים
והאטרקציות של העיר .לינה בוואגס.
יום  11יום שישי בשבוע – נצא בשעות הבוקר לביקור
בסכר ההובר הידוע כסכר הבטון הגבוה ביותר
בארה"ב והשני בגודלו בעולם .לאחר מכן ניסע
לביקור בגדה המערבית של הגרנד קניון כולל
מרפסת הזכוכית .עם סיום הביקור נחזור לוואגס
לסיור וביקור באטרקציות נוספים בבתי המלון
המפורסמים ,לינה במלון בוואגס.
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יום  12יום שבת בשבוע – יום חופשי למנוחה או המשך
סיור באטרקציות בלאס וואגס להשלמה כולל
ביקור באאוטלט ,לינה בלאס וואגס.
יום  13יום ראשון בשבוע – אסוף מהמלון וחזרה ללוס
אנג'לס .בדרך נעצור בעיירת הרפאים קליקו .אתר
ייחודי המספר את חייהם של הכורים במכרות
הכסף לפני  200שנים הגעה ללוס אנג'לס ולינה
בעיר".
ניתן לסיים את הטיול והמשך שהייה עצמאית
באזור או טיסה ליעד הבא.
יום  14יום שני בשבוע – אסוף מהמלון ויציאה לביקור יום
שלם בדיסני לנד הידוע באטרקציות המעניינות
והייחודיות .עם סיום הביקור חזרה ללינה במלון
בלוס אנג'לס.
יום  15יום שלישי בשבוע – אסוף מהמלון וביקור באתר
הידוע בשלל רכבות הרים מטורפים ומתקני
שעשועים לילדים הנקרא מג’יק מאונטן – סיקס
פלאג .בסיום הביקור הסעה למלון ולינת לילה
בלוס אנג'לס.
יום  16יום רביעי בשבוע – התארגנות לטיסה ,אסוף
מהמלון והסעה לשדה התעופה לטיסה חזרה
לארץ או ליעד אחר לפי תכנית המשפחתית.

המחיר כולל:
סיורים באתרים כפי שצויינו במפרט | הטיולם באווירה חמה ומשפחתית בעברית בלבד
מזוודה אחת לכל נוסע | אסוף ופזור המטיילים ממקומות האירוח שלהם
הטיולים ברכבים שונים כגון :מיניוואן ,וואנים או מיניבוסים בהתאם למספר המשתתפים
כניסה לאתרים ולפארקים שצויינו במפרט | לינה במלונות ברמת תיירות טובה | ארוחת בוקר בבתי מלון
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6

ימי טיול
מחיר הטיול:

אדם בחדר זוגי1,249$ :
אדם בחדר יחיד1,449$ :
אדם  3/4בחדר989$ :

יום 1

לאחר איסוף המטיילים באזור העיר לוס אנג'לס
נעלה על כביש  101ההיסטורי המכונה גם – דרך
המלך ונבקר בדרכינו צפונה לסאן פרנסיסקו
במספר אתרים במרווחי נסיעה של כשעה ביניהם.
האתר הראשון – סנטה ברברה המכונה הריביירה
של קליפורניה מפאת מזג האויר המושלם שלה.
עצירה שניה בעיירה בשם – סולבנג – המעוצבת
כעיירה בדנמרק ,לאחר שבתחילת המאה הקודמת
התנחלו שם מהגרים דנים .המקום ידוע במאפי
הגבינה הייחודיים לה .עצירה הבאה לביקור במלון
הנקרא – מדונה אין – מלון ייחודי בעל  109חדרים
כשכל חדר מעוצב ,מסוגנן ומרוהט שונה .לאחר
הפסקת צהריים בעיר סאן לואיס אוביספו נתחבר
לכביש מספר  1הנחשב ליפה ביותר בארצות
הברית עם צוקים מדהימים היורדים אל חוף
האוקיינוס השקט .נעצור במספר תצפיות לאורך
הכביש כולל נקודת תצפית על פילי הים .נבקר
בעיירת האומנים המפורסמת – כרמל .עיירה
שבה ריכוז גדול של אומנים מכל הסוגים .העיירה
התפרסמה גם בזכות ראש העיר לשעבר – השחקן
והבמאי קלינט איסטווד .משם נמשיך לעיר סאן
פרנסיסקו ללינה באזור.

יום 2

נבקר בעיר סאן פרנסיסקו הידועה בכל העולם
ביופייה ואתריה הייחודיים .העיר קבלה  7פעמים את
התואר – העיר מספר אחת בארה״ב .אוכלוסיית
העיר כוללת מגוון עשיר של קבוצות אתניות,
תרבויות ומסורות .נבקר באתרי העיר – היכל העיריה
המרכז סביבו את כל השירותים לאזרח ,שחרב
לחלוטין ברעידת האדמה ב  1906ונפתח מחדש ב
 .1915נבקר ברחוב המפותל ביותר בעולם הנקרא
בעגה הישראלית – רחוב הפרחים .ומשם נדלג
בין הרציפים לאורך המפרץ ובעיקר ברציף 39
המפורסם באסדות שעליהם שוכבים אריות הים.
נצא לשייט מדהים במפרץ בספינה כשעה ,מתחת
לגשר הזהב ,קרוב מאוד לכלא אלקטרז הממוקם
על אי וחזרה לרציף להפסקת צהריים .מיד עם
סיומה נצא לעוד מספר אתרים – היכל האומנויות
והמדע הייחודי ,נחצה את גשר הזהב בנסיעה ונעצור
בעמדת תצפית צפונית של הגשר .נרד משם לביקור
בעיירת האומנים – סואסאליטו הידועה בגלריות

המערב הייחודי והאקזוטי
כולל הגרנד קניון
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לוס אנג'לס ,סאן פרנסיסקו,
פארק היוסימיטי ,לאס ווגאס ,גרנד קניון
תאריכי פעילות :ינואר עד דצמבר
ימי יציאה :כל יום ראשון
הרבות .נטפס ברכב לנקודה הגבוהה ביותר בסאן
פרנסיסקו כ  300מטר מעל ,הנקראת -גבעות
התאומים ,צופה על כל העיר והמפרץ .ונקנח בביקור
ברובע הסיני העתיק והגדול ביותר בארה"ב.
לאחר הביקור בעיר נצא מזרחה לכוון כללי לפארק
היוסימיטי ללינה לילה בעיר מודיסטו /טולרוק.
(בחציית גשר המפרץ עם עזיבתינו את העיר בשעות
הערב ,נעצור בעמדת תצפית באי המטמון כדי
לראות את העיר ממרחק מוארת בשלל אורות,
מראה מדהים!).
יום 3

לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור באחד הפארקים
הפופולריים ביותר בארה"ב .פארק הנקרא –
יוסימיטי ,הגזור מהשם – אוזומטי ,דב גריזלי
באינדיאנית .בפארק מפלי מים גבוהים ,במפל
הנקרא – הנומת הכלה .נראה את צוק סלע הגרניט
הגבוה ביותר בעולם הנקרא – אל קפיטן .ומשם
נסע לנקודה שממנה נעשה הליכה רגלית במעבי
היער לעבר המפל התחתון ולמפל העליון .לאחר מכן
נסע במעלה ההר אל נקודת תצפית שנקראת –
תצפית המנהרה ,מקום שממנו ניתן לצפות על עמק
היוסימיטי וצוקי הגרניט .משם נסע לאזור הנקרא
מריפוסה  גרוב – אזור בו נמצאים עצי הסוקויה
הגבוהים ובעלי קוטר ממוצע של  8-10מטר .לאחר
הביקור במקום נצא דרומה לכוון כללי ללוס אנג'לס
לינה בעיר בייקרספילד או וולנסיה.

יום 4

איסוף המטיילים לאחר ארוחת הבוקר ונסיעה לכוון
לאס וואגס הידועה כעיר ההמורים ועיר החטאים.
בדרך נעבור במדבר מוהבי ונראה את עצי היהושע
הידועים .נעצור למנוחה וקניות באאוטלט שנקרא
– הפרים ,הממוקם על גבול מדינות נבאדה
וקליפורניה .נגיע למלון הממוקם על הסטריפ ,רחוב
מרכזי שבו ממוקמים רוב בתי המלון .מנוחה קצרה
ויציאה לטיול וביקור בכל האטרקציות המפורסמים.
במלונות – ונציה ,לוקסור ,ניו יורק ,באלג׳יו ,מיראז׳,
קיסר ועוד .נטייל בעיר שלא נמה לעולם והמוארת
ביותר בעולם .לאחר הסיור המקיף תוכלו לבקר
באופן עצמאי בבתי הקזינו הרבים ולחוות את חיי
הלילה בוואגס .לינה בוואגס.

יום 5

נעזוב את עיר האורות בבוקר לביקור בגדה
המערבית של הגרנד קניון הנחשב לאחד משבעת
פלאי עולם בדרכינו נעצור לביקור בסכר הגבוה
ביותר בארצות הברית .סכר שנבנה ב  1931על
מנת לספק עבודה לטווח הקצר ומים וחשמל לטווח
הארוך .נראה גם את האגם המלאכותי הגדול ביותר
בארה"ב שנוצר עקב בניית הסכר – אגם מיד .משם
נמשיך לביקור בגרנד קניון במספר עמדות תצפית
וכמובן באטרקציה הידועה – מרפסת הזכוכית
התלויה מעל הגרנד קניון .למעונינים ניתן לחוות חוויה
ענקית ולטוס מעל הגרנד קניון לפי רצונם בתשלום
נפרד .עם סיום הביקור חזרה ללאס וואגס ,המשך
ביקור באטרקציות נוספות של העיר ובבתי הקזינו
הידועים .לינה בוואגס.

יום 6

נצא מוואגס בשעות הבוקר לכוון חזרה ללוס אנג'לס.
בדרכינו נעצור לביקור בעיירת הרפאים -קליקו.
עיירת כורים ידועה שכרו כמויות כסף גדולות
וננטשה  בשנת  1881עקב ירידה דרסטית של מחירי
הכסף בעולם .מקום מיוחד ומעניין המספר על אופן
החיים של הכורים משם נמשיך בנסיעתינו ונגיע אחר
הצהריים ללוס אנג'לס .הגעה לפני כניסת השבת.
פזור המטיילים בכתובות האסוף מהיום הראשון
להמשך שהייה באופן עצמאי או הורדה בשדה
התעופה להמשך טיסה ליעד הבא.

המחיר כולל:
סיורים באתרים כפי שצויינו במפרט | הטיולם באווירה חמה ומשפחתית בעברית בלבד
מזוודה אחת לכל נוסע | אסוף ופזור המטיילים ממקומות האירוח שלהם
הטיולים ברכבים שונים כגון :מיניוואן ,וואנים או מיניבוסים בהתאם למספר המשתתפים
כניסה לאתרים ולפארקים שצויינו במפרט | לינה במלונות ברמת תיירות טובה | ארוחת בוקר בבתי מלון

טיולי החוף המערבי

המשך טיול המערב הייחודי והאקזוטי...
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6

לאס ווגאס והקניונים

ימי טיול
מחיר הטיול:

אדם בחדר זוגי1,249$ :
אדם בחדר יחיד1,549$ :
אדם  3/4בחדר1,109$ :
יום 1

איסוף מאזור לוס אנג'לס ונסיעה לכוון לאס וואגס
המכונה עיר האורות ועיר החטאים .בדרך נעבור
במדבר מוהבי ונראה את עצי היהושע הידועים.
נעצור למנוחה וקניות באאוטלט שנקרא – הפרים,
הממוקם על גבול מדינות נבאדה וקליפורניה .נגיע
למלון הממוקם על הסטריפ ,רחוב מרכזי שבו
ממוקמים רוב בתי המלון .מנוחה קצרה ויציאה לטיול
וביקור בכל האטרקציות המפורסמים .במלונות –
ונציה ,לוקסור ,ניו יורק ,באלג׳יו  ,מיראז׳ ,קיסר ועוד.
נטייל בעיר שלא נמה לעולם והמוארת ביותר בעולם.
לאחר הסיור המקיף תוכלו לבקר באופן עצמאי
בבתי הקזינו הרבים ולחוות את חיי הלילה בוואגס.
לינה בוואגס.

יום 2

יום שני בשבוע נעזוב את העיר בשעות הבוקר ונצא
לביקור בפארק הנקרא – פארק הלאומי ציון .קניון
שהתגלה על ידי מורמונים אשר מבחינתם המקום
היה מדהים ושמיימי ונתנו לו את השם ציון – ארץ
הקודש .נבקר בתחתית הקניון ונראה  3צוקים ענקיים
הנקראים על שם האבות – אברהם יצחק ויעקב.
נעשה  הליכה בעמק בצמוד לנהר הנקרא נהר
הבתולה ונראה נופים של צוקים יפים ושמיימים.
ניסע דרך שני מנהרות בדרכינו החוצה מהפארק
ונראה נופים מדהימים נוספים .משם נמשיך לכוון
אחד הפארקים היפים ביותר – ברייס קניון .הפארק
המפורסם בתבליטי הודוס אדומים ומדהימים .קניון
הנקרא על שם מורמוני – אביעזר ברייס ,שחי בקניון
מספר שנים ויצא באמירה מפורסמת ״מקום של
גיהנום לאבד בו פרה״ .לאחר ביקור בקניון ניסע
ללינה בעיירה בשם קאנאב הידועה כהוליווד של
הסרטים מהמערב הפרוע.

יום 3

יום שלישי בשבוע לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור
במרכז המבקרים של סכר גלן קניון הממוקם גם על
נהר הקולורדו ,אשר יצר את אגם המים המלאכותי
השני בגודלו בארה"ב .נצא לשייט באגם כשעה
וחצי ,נבקר בפתול הגדול ביותר של נהר הקולורדו
הנקרא – פרסת הסוס .ניסע לביקור בפארק הייחודי
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לאס ווגאס ,פארק לאומי ציון,
נהר הקולורדו ,גרנד קניון
תאריכי פעילות :מרץ עד נובמבר
ימי יציאה :כל יום ראשון
שנקרא – מונומנט וואלי המונומנט וואלי הינו עמק
ובו מסלול נסיעה בדרך חולית ,באורך של  17מייל,
סביב סלעי ענק אדומים בצורות שונות ,ששימשו
רקע למערבונים רבים שצולמו בו בשנות ה 60-וה-
 .70הנסיעה היא ברכב מקומי של שבט האינדיאני
– נאבאחו עם סיום הביקור חזרה ללינה בעיר פייג׳.
יום 4

יום רביעי בשבוע – העיר הייחודית – סדונה העיירה
הקטנה ממוקמת בין צוקים אדומים ומרשימים,
סדונה מתאפיינת בסגנון בניה בצבע אדום
המשתלב ברקע האבן המדברית  סביב לה .ברחוב
הראשי שלה יש הרבה גלריות ,מסעדות ואווירה
תיירותית .נבקר גם במכתש המטיאור האטרקטיבי.
ומשם נסיעה ללינה בעיר וויליאמס.

יום 5

נעזוב את העיר וויליאמס בבוקר לביקור בגדה
הדרומית של הגרנד קניון הנחשב לאחד משבעת
פלאי עולם .נטייל לאורך הגדה ונצפה על העמק
ממספר עמדות תצפית .בדרכינו חזרה ללאס וואגס
נעצור לביקור בסכר הגבוה ביותר בארצות הברית.
סכר שנבנה ב  1931על מנת לספק עבודה לטווח
הקצר ומים וחשמל לטווח הרחוק .נראה גם את
האגם המלאכותי הגדול ביותר בארה"ב שנוצר עקב
בניית הסכר – אגם מיד .עם סיום הביקור הגעה
ללאס וואגס ,המשך ביקורבאטרקציות נוספות של
העיר ובבתי הקזינו הידועים .לינה בוואגס.

יום 6

יום שישי בשבוע – נצא מוואגס בשעות הבוקר לכוון
חזרה ללוס אנג'לס .בדרכינו נעצור לביקור בעיירת
הרפאים -קליקו .עיירת כורים ידועה שכרו כמויות
כסף גדולות וננטשה  בשנת  1881עקב ירידה
דרסטית של מחירי הכסף בעולם .מקום מיוחד
ומעניין המספר על אופן החיים של הכורים.
משם נמשיך בנסיעתינו ונגיע אחר הצהריים ללוס
אנג'לס .פזור המטיילים בכתובות האסוף מהיום
הראשון להמשך שהייה באופן עצמאי או הורדה
בשדה התעופה להמשך טיסה ליעד הבא.

המחיר כולל:
סיורים באתרים כפי שצויינו במפרט | הטיולם באווירה חמה ומשפחתית בעברית בלבד
מזוודה אחת לכל נוסע | אסוף ופזור המטיילים ממקומות האירוח שלהם
הטיולים ברכבים שונים כגון :מיניוואן ,וואנים או מיניבוסים בהתאם למספר המשתתפים
כניסה לאתרים ולפארקים שצויינו במפרט | לינה במלונות ברמת תיירות טובה | ארוחת בוקר בבתי מלון

ימי טיול

לאס ווגאס ,גרנד קניון

מחיר הטיול:

אדם בחדר זוגי529$ :
אדם בחדר יחיד629$ :
אדם  3/4בחדר459$ :
יום  1איסוף מאזור העיר לוס אנג'לס ונסיעה לכוון לאס
וואגס הידועה כעיר ההימורים ועיר החטאים .בדרך
נעבור במדבר מוהבי ונראה את עצי היהושע
הידועים .נעצור למנוחה וקניות באאוטלט שנקרא
– הפרים ,הממוקם על גבול מדינות נבאדה
וקליפורניה .נגיע למלון הממוקם על הסטריפ ,רחוב
מרכזי שבו ממוקמים רוב בתי המלון .מנוחה קצרה
ויציאה לטיול וביקור בכל האטרקציות המפורסמים.
במלונות – ונציה ,לוקסור ,ניו יורק ,באלג׳יו ,מיראז׳,
קיסר ועוד .נטייל בעיר שלא נמה לעולם והמוארת
ביותר בעולם .לאחר הסיור המקיף תוכלו לבקר
באופן עצמאי בבתי הקזינו הרבים ולחוות את חיי
הלילה בוואגס .לינה בוואגס.
יום  2נעזוב את עיר האורות בבוקר לביקור בגדה
המערבית של הגרנד קניון הנחשב לאחד משבעת
פלאי עולם .בדרכינו נעצור לביקור בסכר הגבוה
ביותר בארצות הברית .סכר שנבנה ב  1931על
מנת לספק עבודה לטווח הקצר ומים וחשמל לטווח
הארוך .נראה גם את האגם המלאכותי הגדול ביותר

תאריכי פעילות :ינואר עד דצמבר
ימי יציאה :כל יום חמישי

יום 3

בארה"ב שנוצר עקב בניית הסכר – אגם מיד .משם
נמשיך לביקור בגרנד קניון במספר עמדות תצפית
וכמובן באטרקציה הידועה – מרפסת הזכוכית
התלויה מעל הגרנד קניון .למעונינים ניתן לחוות חויה
ענקית ולטוס מעל הגרנד קניון לפי רצונם בתשלום
נפרד .עם סיום הביקור חזרה ללאס וואגס ,המשך
ביקור באטרקציות נוספות של העיר ובבתי הקזינו
הידועים .לינה בוואגס.
נצא מוואגס בשעות הבוקר לכוון חזרה ללוס אנג'לס.
בדרכינו נעצור לביקור בעיירת הרפאים – קליקו.
עיירת כורים ידועה שכרו כמויות כסף גדולות
וננטשה בשנת  1881עקב ירידה דרסטית של מחירי
הכסף בעולם .מקום מיוחד ומעניין המספר על אופן
החיים של הכורים משם נמשיך בנסיעתינו ונגיע אחר
הצהריים ללוס אנג'לס .הגעה לפני כניסת השבת.
פזור המטיילים בכתובות האסוף מהיום הראשון
להמשך שהייה באופן עצמאי או הורדה בשדה
התעופה להמשך טיסה ליעד הבא.

המחיר כולל:
סיורים באתרים כפי שצויינו במפרט | הטיולם באווירה חמה ומשפחתית בעברית בלבד
מזוודה אחת לכל נוסע | אסוף ופזור המטיילים ממקומות האירוח שלהם
הטיולים ברכבים שונים כגון :מיניוואן ,וואנים או מיניבוסים בהתאם למספר המשתתפים
כניסה לאתרים ולפארקים שצויינו במפרט | לינה במלונות ברמת תיירות טובה | ארוחת בוקר בבתי מלון

טיולי החוף המערבי

3

לאס ווגאס

W5

25

טיולי החוף המערבי

3

סאן פרנסיסקו

ימי טיול

נבקר בעיר סאן פרנסיסקו הידועה בכל העולם
ביופיה ואתריה הייחודיים ,העיר קבלה  7פעמים
את התואר -העיר מספר אחת בארה״ב .אוכלוסיית
העיר כוללת מגוון עשיר של קבוצות אתניות ,תרבויות
ומסורות.
נבקר באתרי העיר :היכל העיריה המרכז סביבו את
כל השרותים לאזרח ההיכל חרב לחלוטין ברעידת
האדמה ב  1906ונפתח מחדש ב .1915
נבקר ברחוב המפותל ביותר בעולם הנקרא בעגה

26

תאריכי פעילות :ינואר עד דצמבר
ימי יציאה :כל יום ראשון

לאחר איסוף המטיילים באזור העיר לוס אנג'לס
נעלה על כביש  101ההיסטורי המכונה גם – דרך
המלך ונבקר בדרכינו צפונה לסאן פרנסיסקו
במספר אתרים במרווחי נסיעה של כשעה .ביניהם
האתר הראשון – סנטה ברברה המכונה הריביירה
של קליפורניה מפאת מזג האויר המושלם שלה,
עצירה שניה בעיירה בשם – סולבנג המעוצבת
כעיירה בדנמרק .לאחר שבתחילת המאה הקודמת
התנחלו שם מהגרים דנים .סולבנג ידועה במאפי
הגבינה הייחודיים לה .עצירה הבאה ליד מלון
הנקרא -מדונה אין ,מלון ייחודי בעל  109חדרים
כשכל חדר מעוצב ,מסוגנן ומרוהט שונה.
לאחר הפסקת הצהריים בעיר סאן לואיס אוביספו
נתחבר לכביש מספר  1הנחשב ליפה ביותר
בארה"ב עם צוקים מדהימים היורדים אל חוף
האוקיינוס השקט .נעצור במספר תצפיות לאורך
הכביש כולל נקודת תצפית על פילי הים ,נבקר
בעיירת האומנים המפורסמת – כרמל ,עיירה שבה
ריכוז גדול של אומנים מכל הסוגים .פרסם אותה
ראש העיר לשעבר – קלינט איסטווד .משם נמשיך
לעיר סאן פרנסיסקו ללינה באזור.

יום 2

סאן פרנסיסקו ,פארקים

מחיר הטיול:

אדם בחדר זוגי529$ :
אדם בחדר יחיד629$ :
אדם  3/4בחדר459$ :

יום 1

W6

הישראלית – רחוב הפרחים ומשם נדלג בין הרציפים
לאורך המפרץ ובעיקר ברציף  39המפורסם
באסדות שעליהם שוכבים אריות הים .נצא לשייט
מדהים במפרץ בספינה כשעה מתחת לגשר הזהב,
קרוב מאוד לכלא אלקטרז הממוקם על אי ונחזור
חזרה לרציף להפסקת צהריים ,מיד עם סיומה נצא
לעוד מספר אתרים -היכל האומנויות והמדע הייחודי.
נחצה את גשר הזהב בנסיעה ונעצור בעמדת
תצפית צפונית של הגשר.
משם נרד לביקור בעיירת האומנים – סואסאליטו
הידועה בגלריות הרבות .נטפס ברכב לנקודה
הגבוהה ביותר בסאן פרנסיסקו ,כ 300-מטר מעל
הנקראת – גבעות התאומים ,צופה על כל העיר
והמפרץ .נקנח בביקור ברובע הסיני העתיק והגדול
ביותר בארה"ב ,לאחר הביקור בעיר נצא מזרחה
לכוון כללי לפארק היוסימיטי ללינה לילה בעיר
מודיסטו – בחציית גשר המפרץ עם עזיבתנו את
העיר בשעות הערב!! נעצור בעמדת תצפית באי
המטמון כדי לראות את העיר ממרחק מוארת בשלל
אורות ,מראה מדהים.
יום 3

לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור באחד הפארקים
הפופולריים ביותר בארה"ב .פארק הנקרא –
יוסימיטי ,פארק זה גזור מהשם -אוזומטי ,דב גריזלי
באינדיאנית.
בפארק מפלי מים גבוהים ,במפל הנקרא – הנומת
הכלה נראה את צוק סלע הגרניט הגבוה ביותר
בעולם הנקרא – אל קפיטן .משם ניסע לבקר
במריפוסה גרוב – אזור בו נמצאים עצי הסוקויה
הגבוהים ובעלי קוטר ממוצע של  8-10מטר.
לאחר הביקור נצא בדרכינו חזרה ללוס אנג'לס
לפיזור המטיילים( .לממשיכים ללאס וואגס לינה על
אם הדרך).

המחיר כולל:
סיורים באתרים כפי שצויינו במפרט | הטיולם באווירה חמה ומשפחתית בעברית בלבד
מזוודה אחת לכל נוסע | אסוף ופזור המטיילים ממקומות האירוח שלהם
הטיולים ברכבים שונים כגון :מיניוואן ,וואנים או מיניבוסים בהתאם למספר המשתתפים
כניסה לאתרים ולפארקים שצויינו במפרט | לינה במלונות ברמת תיירות טובה | ארוחת בוקר בבתי מלון

ימי טיול

פארק יוסמיטי

למשתתף:
רחב הטיול
מחירים ופירוטמחיר
באתר החברה

360$

בבוקר נצא בנסיעה מלוס אנג'לס לכיוון פארק יוסמיטי
השוכן בהרי הסיירה נבאדה (פרושו בספרדית -הרכס
המושלג) והוא אחת משמורות הטבע הראשונות שהוכרזו
בעולם והנחשב לפארק היפה ביותר בקליפורניה ומקור שמו
במילה האינדיאנית "יוזומאטי" שמשמעותה דוב גריזלי.
בחודש מרס  1851גילה האדם הלבן לראשונה את אחת
התגליות היפות בצפון יבשת אמריקה* .ובשנת  1864הכריז
הנשיא אברהם לינקולן על האזור כשמורת טבע של מדינת
קליפורניה .ב  1890המקום הוכרז כשמורת טבע לאומית
ובכל שנה מבקרים בו בממוצע  3.5מליון תיירים.
נבקר באטרקציות העיקריות בפארק :מפל יוסמיטי (המפל
הגבוה ביותר בצפון אמריקה מעל  700מטר והחמישי בגובהו
בעולם פי  13מגובהם של מפלי הניאגרה באביב כשהשלג
שעל פסגות ההרים נמס הופכים המפלים לאטרקציה
מדהימה .עם כמויות מים אדירות שעוברות בהן ,נשקיף על

תאריכי פעילות :אפריל-נובמבר
אל קפיטן צוק גרניט החשוף והגבוה בעולם המתנשא לגובה
של  910מטרים מעל העמק .המקום האהוב על מטפסי
ההרים .ונעשה הליכה קצרה לצפות במפל הינומת הכלה
שניקרא כך בשל צורת נפילתו של המפל ,נבקר בתצפית
הקרחון ,הנוף המתגלה מהתצפית הזו הוא בין הנופים היפים
ביותר שנראה בפארק הנקודה הגבוהה הזו תאפשר לנו
לראות את ההרים הגבוהים והמפלים ממש מגובה העיניים
ונראה כיצד בא לידי ביטוי צבעם של הסלעים הלבנים.
והכסופים מול השמיים הכחולים ומי שירצה יוכל לרחוץ בנהר
הזורם לאורך הפארק( .בהמשך נבקר בחורשת מירפוסה
גרוב חורשות עצי סקויה( ,במריפוסה גרוב יש כ 500-עצים
בוגרים כשהידוע בהם הוא העץ המכונה הגריזלי הענק.
בסיום יום מדהים זה בגן העדן נגיע לבית המלון ללינת לילה
באיזור הפארק.

טיולי החוף המערבי

2

יוסמיטי פארק ועצי הסקויה
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למחרת בשעות הבוקר המאוחרות נצא חזרה ללוס אנג'לס.

המחיר כולל:
סיורים באתרים כפי שצויינו במפרט | הטיולם באווירה חמה ומשפחתית בעברית בלבד
מזוודה אחת לכל נוסע | אסוף ופזור המטיילים ממקומות האירוח שלהם
הטיולים ברכבים שונים כגון :מיניוואן ,וואנים או מיניבוסים בהתאם למספר המשתתפים
כניסה לאתרים ולפארקים שצויינו במפרט | לינה במלונות ברמת תיירות טובה | ארוחת בוקר בבתי מלון

27

טיולי החוף המערבי

2

סאן דייגו

ימי טיול

סאן דייגו ,אי קורנאדו

מחיר הטיול:

אדם בחדר זוגי399$ :
אדם בחדר יחיד469$ :
אדם  3/4בחדר359$ :
יום 1

W8

אסוף מהמלון ויציאה לסאן דייגו .נצא בשעות
הבוקר דרומה כשעתיים נסיעה לביקור בעיר היפה
והאקזוטית הממוקמת בדרום קליפורניה על גבול
מקסיקו .נבקר במספר אתרים אטרקטיביים בעיר
ובסביבתה .חוף הים הנקרא – לה הויה ,ושם נחזה
בצוקים ,בעופות מגוונים ובכלבי ים השרועים על
החול .נראה בנמל העיר את נושאת המטוסים –
מידייאיי שקורקעה בשנת  .1992נטייל להנאתינו
בטיילת המפורסמת בקרבת  הנמל .נעבור ברובע
חיי הלילה של סאן דייגו הנקרא – רובע הגאזלאמפ.

תאריכי פעילות :אפריל-נובמבר
ניסע על גשר קורנאדו לביקור באי קורנאדו ושם
נראה את המלון הייחודי הגדול בעולם הבנוי מעץ
מהגוני ,אשר נפתח בשנת  .1888נבקר בפארק
בלבואה המפורסם ונקנח בביקור בעיר העתיקה של
סאן דייגו העמוסה בחנויות שבהן ניתן למצוא עבודות
ומזכרות אינדיאניות .לינה בסאן דייגו.
יום 2

אסוף מהמלון ויציאה לביקור יום שלם בעולם
המים הייחודי והמעניין בשלל מופעים של לוויתנים,
דולפינים וכלבי ים עם סיום הביקור נסיעה חזרה
ללוס אנג'לס ,לינה בלוס אנג'לס.

המחיר כולל:
סיורים באתרים כפי שצויינו במפרט | הטיולם באווירה חמה ומשפחתית בעברית בלבד
מזוודה אחת לכל נוסע | אסוף ופזור המטיילים ממקומות האירוח שלהם
הטיולים ברכבים שונים כגון :מיניוואן ,וואנים או מיניבוסים בהתאם למספר המשתתפים
כניסה לאתרים ולפארקים שצויינו במפרט | לינה במלונות ברמת תיירות טובה | ארוחת בוקר בבתי מלון

1

סאן דייגו

ימי טיול
מחיר הטיול למשתתף:

179$

נצא בשעות הבוקר דרומה כשעתיים נסיעה לביקור בעיר
היפה והאקזוטית סן דייגו הממוקמת בדרום קליפורניה על
גבול מקסיקו .נבקר במספר אתרים אטרקטיביים בעיר
ובסביבתה .חוף הים הנקרא – לה הויה ושם נחזה בצוקים,
בעופות מגוונים ובכלבי ים השרועים על החול.
נבקר בנמל העיר על נושאת המטוסים – מידייאיי שקורקעה
בשנת  ,1992נטייל להנאתינו בטיילת המפורסמת בקרבת

28
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תאריכי פעילות :כל ימות השנה
הנמל .נעבור ברובע חיי הלילה של סאן דייגו הנקרא – רובע
הגאזלאמפ ,ניסע על גשר קורנאדו לביקור באי קורנאדו ושם
נראה את המלון הייחודי הגדול בעולם הבנוי מעץ מהגוני
אשר נפתח בשנת  .1888נבקר בפארק בלבואה המפורסם
ונקנח בביקור בעיר העתיקה של סאן דייגו העמוסה בחנויות
שבהן ניתן למצוא עבודות ומזכרות אינדיאניות.
החזרה וההגעה ללוס אנג'לס בסביבות שבע בערב.

המחיר כולל:
סיורים באתרים כפי שצויינו במפרט | הטיולם באווירה חמה ומשפחתית בעברית בלבד
מזוודה אחת לכל נוסע | אסוף ופזור המטיילים ממקומות האירוח שלהם
הטיולים ברכבים שונים כגון :מיניוואן ,וואנים או מיניבוסים בהתאם למספר המשתתפים
כניסה לאתרים ולפארקים שצויינו במפרט

ימי טיול

למשתתף:
רחב הטיול
מחירים ופירוטמחיר
באתר החברה

159$

איסוף המטיילים ויציאה לסיור מקיף בעיר המלאכים .סיור
באתרי התיירות השונים והמפורסמים כגון :עמדת תצפית
הצופה על כל העיר ועל השלט המפורסם ״הוליווד״ .נגיע
לביקור בטיילת של ״שדרות הכוכבים״ על כל הנלווה אליה.
ניסע לשכונה היקרה והייחודית – בוורלי הילס ונצפה על
בתיהם של רוב הסליברטאים .משם נקפוץ לרחוב רודיאו
דרייב המפורסם לקניות ,ובסמוך לו נבקר במלון המפורסם
– בוורלי וילשאר! אשר בו הוסרט הסרט ״אישה יפה״ .נמשיך
לביקור בשוק האיכרים הידוע להפסקת צהריים ונשנוש
במסעדות הטעימות והמגוונות .בסמוך אליו נטייל בטיילת

ה״גרוב״ ,מקום מדהים ויפה עם חנויות וכיכר ייחודית .ניסע
אל חוף הים האולטימטיבי "ווניס ביץ" המכונה – חוד התער
התרבותי של לוס אנג'לס מפאת הארועים וההיסטוריה של
המקום .טיילת עם הרבה בוטיקים ,הופעות רחוב ססגוניות
ומתקני ספורט שונים ,משם נקפוץ לביקור ברציף הדייגים
המפורסם של סנטה מוניקה הידוע גם במסעדות הייחודיים,
במתקני השעשועים ובעיקר הגלגל הענק .נקנח בטיול
בטיילת הידועה כטיילת השלוש הממוקמת בשכונת סנטה
מוניקה וסמוכה לרציף.
לאחר ביקור בכל האתרים נחזור הביתה עייפים אך מרוצים.
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לוס אנג'לס

W10

המחיר כולל:
סיורים באתרים כפי שצויינו במפרט | הטיולם באווירה חמה ומשפחתית בעברית בלבד
מזוודה אחת לכל נוסע | אסוף ופזור המטיילים ממקומות האירוח שלהם
הטיולים ברכבים שונים כגון :מיניוואן ,וואנים או מיניבוסים בהתאם למספר המשתתפים

1

סנטה ברברה – סולבאנג
וטירת הרסט

ימי טיול

למשתתף:
רחב הטיול
מחירים ופירוטמחיר
באתר החברה

189$

לאחר איסוף המטיילים ניסע על כביש  101צפונה ,כביש
היסטורי שחבר בעבר הרחוק בין דרומה וצפונה של
קליפורניה ונבקר בעיר סנטה ברברה המכונה הריביירה של
קליפורניה .נטייל ברציף העץ הידוע ,נצפה בדייגים המנסים
את מזלם בדייג ,ניסע ברחוב הראשי של העיר המתוירת
ונחלוף ליד אחד המסיונים העתיקים בקליפורניה בדרכינו
לעיר המעוצבת המתוארת כעיר הדומה לעיירה בדנמרק
הנקראת – סולבנג .נטייל בעיר ונראה את שלל בתיה ,טחנות
הרוח המאופיינים לה ואת פסל בתולת הים .משם ניסע
כשעה ונבקר במלון ייחודי הנקרא – מדונה אין ,כשכל חדר
מעוצב ,מרוהט ומסוגנן שונה .נבקר ברחבי המלון ובלובי

W11

תאריכי פעילות :כל ימות השנה
הצבוע ומרוהט בצבע נשי -ורוד – לאחר מכן נעשה הפסקת
צהריים בעיר וניסע משם לטירת הרסט המפורסמת .טירה
מפוארת על שמו של איל עיתונות אמריקאי מפורסם
מתחילת המאה הקודמת – ווילאם רנדולף הרסט.
טירה שנבנתה בין השנים  .1919-1947בטירה יש אוצרות
אומנות רבים ומגוונים מהמאה ה  15ואילך בשווי מוערך של
שני מיליארד דולר .שתי בריכות שנבנו בעיצוב רומי עתיק
וקרוב ל  162חדרים .לאחר סיור כשעתיים בטירה  נחזור
ללוס אנג'לס.

המחיר כולל:
סיורים באתרים כפי שצויינו במפרט | הטיולם באווירה חמה ומשפחתית בעברית בלבד
מזוודה אחת לכל נוסע | אסוף ופזור המטיילים ממקומות האירוח שלהם
הטיולים ברכבים שונים כגון :מיניוואן ,וואנים או מיניבוסים בהתאם למספר המשתתפים
כניסה לאתרים ולפארקים שצויינו במפרט
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טיסה בהליקופטר ממוזג
ופיקניק בערוץ הקניון כ 5-שעות

W12

מחיר הטיול למשתתף499$ :

עד  6נוסעים
כולל ארוחת צהריים קלה ,שמפניה ,יין ,או משקה קל אחר לפי בחירה
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  6נוסעים.

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

W13

מחיר הטיול למשתתף539$ :

עד  6נוסעים
כולל ארוחת צהריים קלה ,שמפניה ,יין ,או משקה קל אחר לפי בחירה
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  6נוסעים.

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

W14

מחיר הטיול למשתתף139$ :
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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…

מכתבי תודה

31

תנאים ומידע כללי
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).
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   45ימים
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:

תנאי ביטול על ידי הנוסע:
תנאי הביטול משתנים בהתאם לעיתויו וביחס למועד היציאה :
עד  20ימי עבודה לפני הטיול המוזמן  -דמי ביטול בסך .50$
 13ימי עבודה  -עד  20ימי עבודה לפני הטיול המוזמן  -דמי ביטול בסך  25%ממחיר ההזמנה.
 6ימי עבודה  -עד  12ימי עבודה לפני הטיול המוזמן  -דמי ביטול בסך  50%ממחיר ההזמנה.
מ  5ימי 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 .
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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  14ימים 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  72שעות לפני יציאת הטיול ולבצע תאום סופי של נקודת המפגש ושעת האיסוף.

לפרטים נוספים:

You & I travel USA

מישראל 03-9110510 :שלוחה  | 1מארה"ב1-516-543-1237 :
youanditravel@gmail.com
www.tourusa.co.il
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