
תור אמריקה©
ניו יורק, מפלי הניאגרה, וושינגטון, בוסטון וקנדה
לוס אנג׳לס, סן פרנציסקו, לאס וגאס ואלסקה

טיולים מאורגנים, טיולים מקומיים, טיולים עם קרוזים



מטיילים יקרים!
אנו גאים להציג בפניכם מגוון רחב של יעדים יחודיים ומענינים בארצות הברית, 
הזדמנות להיחשף, להתרגש, לטעום ולגלות. כמו בכל שנה, על מנת לחדש, 
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למשפחות, לקבוצות ואירגונים, לקהל הרחב, לשומרי מסורת ולמטייל העצמאי.
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ברכבים נוחים ובטוחים כאשר החזון שלנו:
להעניק לכם את כל הסיבות הטובות לרצות ולחזור לטייל עימנו גם בעתיד.

כי עם החוויה נוצר החיבור!

טיול נעים וחופשה מהנה
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5טיולים מאורגנים כולל טיסות טיולים מאורגנים כולל טיסות 4 

יום ראשון - תל-אביב - ניו יורק. 1
טיסה באופן עצמאי. עם ההגעה לנמל התעופה בניו יורק - איסוף 

והעברה למלון במנהטן. ערב חופשי להיכרות עם העיר המרהיבה, גורדי 
השחקים, המוניות הצהובות ואורות הניאון. לינה במנהטן.

יום שני - ניו יורק / אגמי האצבעות . 2
הבוקר נחצה את הרי האפלאצ’ים ונמשיך צפונה בדרך הנופים 

המשגעת אל אזור אגמי האצבעות ובקיץ נבקר בקניון ווטקינס גלן 
ומפלי המים הנשפכים לתוכו. מווטקינס גלן נמשיך בנסיעה לאורך אגם 
סנקה לכיוון המפלים. עם ההגעה נטייל בין אשדות המים הרועשים, הם 

מפלי הניאגרה. נחצה את הגבול לקנדה ונגיע עם ערב למלון. בלילה 
נצא אל המפלים ונצפה בתצוגת אורות מרהיבה וצבעונית על המים 

הזורמים. 

יום שלישי - מפלי הניאגרה . 3
המפלים האדירים ״מים רועמים“ - כפי שקראו להם האינדיאנים - 
מצפים לנו היום. עשרות מליוני ליטרים הניתכים מדי דקה )!( הם 
המחזה המרהיב והבלתי נתפס אותו נראה מכמה זויות: נצפה על 
המפלים מהצד הקנדי. בקיץ - נשוט בספינת ״עלמת הערפל״ אל 

המפלים ונחוש את העוצמה האדירה של כמות המים הנשפכת ממש 

מעלינו. נחצה את מדינת ניו יורק ובמידה ויוותר בידנו זמן נעצור במרכז 
קניות ענק ובו חנויות של הרשתות המפורסמות בעולם, במחירים זולים 

במיוחד. נחצה את מדינות ניו יורק, פנסילבניה וניו ג׳רזי ונגיע עם ערב 
ללינת הלילה.

יום רביעי - וושינגטון. 4
הבוקר אנו יוצאים לבירת ארצות הברית, וושינגטון די.סי. נבקר 

באנדרטת חללי מלחמת ויטנאם ומלחמת קוריאה, מצבת ג’פרסון, 
מוזיאון התעופה והחלל שם נלמד על התפתחות התעופה מהאחים 

רייט - שמטוסם תלוי ממש מעל ראשינו, ועד ימי התעופה בחלל ואף 
ניגע בסלע שהובא מהירח. נבקר במוזיאון השואה, שם ניכנס אל ״ביתו 

של דניאל״ ונחווה דרך עיניו של ילד קטן את שעוללו לו ולמשפחתו 
הנאצים במלחמת העולם השניה. לאחר ביקור מרטיט לב! נעלה אל 

גבעת הקפיטול, שם נמצאים הסנאט ובית הנבחרים. נסיים בתצפית על 
מדשאות הבית הלבן.

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

בעולם. נמשיך לביקור בכת האמיש. כאן עדיין נוסעים בעגלה עם 
סוסים, עושים קניות במרכז קטנטן ומבשלים על כיריים בה האש 

אמריקה אקספרס
G7X - טיול 8 ימים / 6 לילות

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

אדם בחדר זוגי

$2,950

מובערת בגזעי עץ. נסיים בעיר הולדתה 
של האומה האמריקאית, פילדלפיה. נבקר 

בפעמון החירות, נראה את בית הכנסת 
החשוב ביותר של פילדלפיה ובפיתחו את 

האנדרטה לזכרו של יוני נתניהו, תרומתה של 
העיר פילדלפיה לקהילה היהודית בעיר. נגיע 

ללינת הלילה בערב.

יום שישי - קניות באאוטלט - ניו ג׳רזי. 6
בבוקר הסעות מסודרות למנהטן. 

יום חופשי בעיר המרהיבה, גורדי השחקים, 
המוניות הצהובות ואורות הניאון, שלל 
מוזיאונים מדהימים מהגדולים בעולם, 

הופעות ברודווי ועוד... בסוף היום חזרה 
עצמאית למלון. לינה בניוארק.

יום שבת - טיסה חזרה לישראל. 7
בוקר חופשי והעברה לנמל התעופה לטיסת 

לילה חזרה לתל-אביב.

יום ראשון - נחיתה בתל-אביב . 8
תם הטיול המושלם.

הטיולים מתבצעים בין אפריל לאוקטובר. הטיולים 
בנויים כטיולי לגו ומורכבים ממספר קבוצות נוסעים 

המאפשרים ביצוע טיולים ללא קשר למספר 
הנוסעים. יציאת הטיולים מובטחת! הכי חשוב - 

למשרדי המטייל בניו יורק צוות ותיק המשרת את 
נוסעי החברה כבר 30 שנים. לרשותכם מספר 

טלפון חינם לשעת חרום בזמן שהייתכם באמריקה 
ונציגות בישראל הנותנת לנוסעים את השקט הנפשי 

הנדרש. הטיסות אינן מובטחות בחברת אל-על 
והחברה רשאית להחליף את הטיסות לכל חברת 

תעופה סדירה. דרוש דרכון ישראלי בר תוקף ואשרת 
שהייה חוקית רבת כניסות בארה״ב במעבר גבול 

עם קנדה. המסלול מתאר את הביקור באתרים אך 
לעיתים יוחלף סדר ימי הטיול - האתרים, ההפלגות 

ובתי המלון לא ישתנו. לפי שיקול דעתה הבלעדי 
של החברה-טיולים מסוימים ישהו שני לילות במפלי 

הניאגרה ולא יבקרו באלף האיים. המחיר כולל 47 
דולר דמי רישום וטיפול. מחיר הטיול לנרשמים עד 1 

במאי - לאחר תאריך זה תהיה תוספת מחיר. אין כפל 
מבצעים. ט.ל.ח.



אדם בחדר זוגי

$3,750
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יום ראשון - תל-אביב - ניו יורק. 1
טיסה באופן עצמאי. עם ההגעה לנמל התעופה בניו יורק - איסוף 

והעברה למלון במנהטן. ערב חופשי להיכרות עם העיר המרהיבה, גורדי 
השחקים, המוניות הצהובות ואורות הניאון. לינה במנהטן.

יום שני - ניו יורק / אגמי האצבעות . 2
הבוקר נחצה את הרי האפלאצ’ים ונמשיך צפונה בדרך הנופים 

המשגעת אל אזור אגמי האצבעות ובקיץ נבקר בקניון ווטקינס גלן 
ומפלי המים הנשפכים לתוכו. מווטקינס גלן נמשיך בנסיעה לאורך אגם 
סנקה לכיוון המפלים. עם ההגעה נטייל בין אשדות המים הרועשים, הם 

מפלי הניאגרה. נחצה את הגבול לקנדה ונגיע עם ערב למלון. בלילה 
נצא אל המפלים ונצפה בתצוגת אורות מרהיבה וצבעונית על המים 

הזורמים. 

יום שלישי - מפלי הניאגרה . 3
המפלים האדירים ״מים רועמים“ - כפי שקראו להם האינדיאנים - 
מצפים לנו היום. עשרות מליוני ליטרים הניתכים מדי דקה )!( הם 
המחזה המרהיב והבלתי נתפס אותו נראה מכמה זויות: נצפה על 
המפלים מהצד הקנדי. בקיץ - נשוט בספינת ״עלמת הערפל״ אל 

המפלים ונחוש את העוצמה האדירה של כמות המים הנשפכת ממש 
מעלינו. נחצה את מדינת ניו יורק ובמידה ויוותר בידנו זמן נעצור במרכז 
קניות ענק ובו חנויות של הרשתות המפורסמות בעולם, במחירים זולים 

במיוחד. נחצה את מדינות ניו יורק, פנסילבניה וניו ג׳רזי ונגיע עם ערב 
ללינת הלילה.

יום רביעי - וושינגטון. 4
הבוקר אנו יוצאים לבירת ארצות הברית, וושינגטון די.סי. נבקר 

באנדרטת חללי מלחמת ויטנאם ומלחמת קוריאה, מצבת ג’פרסון, 
מוזיאון התעופה והחלל שם נלמד על התפתחות התעופה מהאחים 

רייט - שמטוסם תלוי ממש מעל ראשינו, ועד ימי התעופה בחלל ואף 
ניגע בסלע שהובא מהירח. נבקר במוזיאון השואה, שם ניכנס אל ״ביתו 

של דניאל״ ונחווה דרך עיניו של ילד קטן את שעוללו לו ולמשפחתו 
הנאצים במלחמת העולם השניה. לאחר ביקור מרטיט לב! נעלה אל 

גבעת הקפיטול, שם נמצאים הסנאט ובית הנבחרים. נסיים בתצפית על 
מדשאות הבית הלבן.

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

בעולם. נמשיך לביקור בכת האמיש. כאן עדיין נוסעים בעגלה עם 
סוסים, עושים קניות במרכז קטנטן ומבשלים על כיריים בה האש 
מובערת בגזעי עץ. נסיים בעיר הולדתה של האומה האמריקאית, 

פילדלפיה. נבקר בפעמון החירות, נראה את בית הכנסת החשוב ביותר 
של פילדלפיה ובפיתחו את האנדרטה לזכרו של יוני נתניהו, תרומתה 
של העיר פילדלפיה לקהילה היהודית בעיר. נגיע ללינת הלילה בערב.

יום שישי - לאס ווגאס. 6
הבוקר נצא בטיסה באופן עצמאי ללאס ווגאס. עם ההגעה העברה 

לבית המלון. לינה בלאס ווגאס.

יום שבת - לאס ווגאס. 7
היום תוכלו לבקר באופן עצמאי בבתי המלון השונים שכל אחד מהם 
נבנה על בסיס רעיון מסוים, מלון Paris המשחזר את העיר, מלון ״ניו-

יורק״, ״ונציה״ או ״קיסר״ בו נשמע את קיסרי רומא העתיקה משוחחים.
לינה בלאס ווגאס.

יום ראשון - לאס ווגאס. 8
יום חופשי בלאס ווגאס, המעוניינים יוכלו בתשלום נוסף לצאת לגראנד 

קניון. נוכל לצפות ביצירת הטבע המדהימה אשר נוצרה ע״י פילוס 
דרכו של נהר הקולורדו. שום תצלום או הרצאה לא יכולים להכין אותנו 
למראה האדיר בו נצפה היום. טיולים בהם יהיו פחות מעשרים נוסעים 

יודרכו בשפה האנגלית ע"י חברה מקומית.
לינה בלאס ווגאס.

יום שני - לאס ווגאס. 9
יום חופשי אחרון בלאס ווגאס. הימורים, קניות, הופעות ואטרקציות. 

לינה בלאס ווגאס.

יום שלישי - העברה לנמל התעופה. 10
טיסה לישראל דרך ניו יורק.

יום רביעי - נחיתה בתל-אביב . 11
תם עוד טיול מושלם.

הטיולים מתבצעים בין אפריל לאוקטובר. הטיולים בנויים כטיולי לגו ומורכבים 
ממספר קבוצות נוסעים המאפשרים ביצוע טיולים ללא קשר למספר הנוסעים. 

יציאת הטיולים מובטחת. המסלול מתאר את הביקור באתרים אך לעיתים יוחלף 
סדר ימי הטיול - האתרים, ההפלגות ובתי המלון לא ישתנו. הכי חשוב - למשרדי 
המטייל בניו יורק צוות ותיק המשרת את נוסעי החברה כבר 30 שנים. לרשותכם 

מספר טלפון חינם לשעת חרום בזמן שהייתכם באמריקה ונציגות בישראל הנותנת 
לנוסעים - את השקט הנפשי הנדרש להנאה מהטיול. המחיר כולל 47 דולר דמי 

רישום וטיפול. מחיר הטיול לנרשמים עד 1 במאי - לאחר תאריך זה תהיה תוספת 
מחיר. אין כפל מבצעים. ט.ל.ח.הטיסות אינן מובטחות בחברת אל-על והחברה 

רשאית להחליף את הטיסות לכל חברת תעופה סדירה. דרוש דרכון ישראלי בר 
תוקף ואשרת שהייה חוקית רבת כניסות בארה״ב במעבר גבול עם קנדה. משנת 

2016 יש צורך באישור כניסה אלקטרוני לקנדה שניתן למלא באתר האינטרנט 

של ממשלת קנדה. מדריך ישראלי צמוד רק בשבוע הטיול הראשון באשר אין 
צורך במדריך בנופש בלאס ווגאס. לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה-טיולים 

מסוימים ישהו שני לילות במפלי הניאגרה ולא יבקרו באלף האיים. בבתי מלון בלאס 
ווגאס קיים תשלום מס מקומי - Resort Fees שעל הלקוח לשלם ישירות לבית 

המלון.

אמריקה אקספרס ולאס ווגאס
G12X - טיול 12 ימים / 10 לילות

טיול כולל טיסות - נפגשים בניו יורק
מפלי הניאגרה, טורונטו, וושינגטון, פילדלפיה, מנהטן, שלוש הפלגות ולאס ווגאס



אדם בחדר זוגי

$4,550
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יום ראשון - תל-אביב - ניו יורק. 1
טיסה באופן עצמאי. עם ההגעה לנמל התעופה בניו יורק - איסוף 

והעברה למלון במנהטן. ערב חופשי להיכרות עם העיר המרהיבה, גורדי 
השחקים, המוניות הצהובות ואורות הניאון. לינה במנהטן.

יום שני - ניו יורק / אגמי האצבעות . 2
הבוקר נחצה את הרי האפלאצ’ים ונמשיך צפונה בדרך הנופים 

המשגעת אל אזור אגמי האצבעות ובקיץ נבקר בקניון ווטקינס גלן 
ומפלי המים הנשפכים לתוכו. מווטקינס גלן נמשיך בנסיעה לאורך אגם 
סנקה לכיוון המפלים. עם ההגעה נטייל בין אשדות המים הרועשים, הם 

מפלי הניאגרה. נחצה את הגבול לקנדה ונגיע עם ערב למלון. בלילה 
נצא אל המפלים ונצפה בתצוגת אורות מרהיבה וצבעונית על המים 

הזורמים. 

יום שלישי - מפלי הניאגרה . 3
המפלים האדירים ״מים רועמים“ - כפי שקראו להם האינדיאנים - 
מצפים לנו היום. עשרות מליוני ליטרים הניתכים מדי דקה )!( הם 
המחזה המרהיב והבלתי נתפס אותו נראה מכמה זויות: נצפה על 
המפלים מהצד הקנדי. בקיץ - נשוט בספינת ״עלמת הערפל״ אל 

המפלים ונחוש את העוצמה האדירה של כמות המים הנשפכת ממש 

מעלינו. נחצה את מדינת ניו יורק ובמידה ויוותר בידנו זמן נעצור במרכז 
קניות ענק ובו חנויות של הרשתות המפורסמות בעולם, במחירים זולים 

במיוחד. נחצה את מדינות ניו יורק, פנסילבניה וניו ג׳רזי ונגיע עם ערב 
ללינת הלילה.

יום רביעי - וושינגטון. 4
הבוקר אנו יוצאים לבירת ארצות הברית, וושינגטון די.סי. נבקר 

באנדרטת חללי מלחמת ויטנאם ומלחמת קוריאה, מצבת ג’פרסון, 
מוזיאון התעופה והחלל שם נלמד על התפתחות התעופה מהאחים 

רייט - שמטוסם תלוי ממש מעל ראשינו, ועד ימי התעופה בחלל ואף 
ניגע בסלע שהובא מהירח. נבקר במוזיאון השואה, שם ניכנס אל ״ביתו 

של דניאל״ ונחווה דרך עיניו של ילד קטן את שעוללו לו ולמשפחתו 
הנאצים במלחמת העולם השניה. לאחר ביקור מרטיט לב! נעלה אל 

גבעת הקפיטול, שם נמצאים הסנאט ובית הנבחרים. נסיים בתצפית על 
מדשאות הבית הלבן.

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

בעולם. נמשיך לביקור בכת האמיש. כאן עדיין נוסעים בעגלה עם 
סוסים, עושים קניות במרכז קטנטן ומבשלים על כיריים בה האש 

אמריקה אקספרס מחוף לחוף
G17X - 14 ימים / 12 לילות

טיול כולל טיסות - נפגשים בניו יורק 
מפלי הניאגרה, טורונטו, וושינגטון, פילדלפיה, מנהטן, סאן פרנציסקו, פארק סקויה, כרמל, יוניברסל סטודיו,

חצי-האי מונטריי ודרך ה-17 מייל, גראנד קניון, לאס ווגאס וארבע הפלגות

מובערת בגזעי עץ. נסיים בעיר הולדתה 
של האומה האמריקאית, פילדלפיה. נבקר 

בפעמון החירות, נראה את בית הכנסת 
החשוב ביותר של פילדלפיה ובפיתחו את 

האנדרטה לזכרו של יוני נתניהו, תרומתה של 
העיר פילדלפיה לקהילה היהודית בעיר. נגיע 

ללינת הלילה בערב.

יום שישי - ניו יורק / לוס אנג׳לס. 6
הבוקר נמשיך באופן עצמאי בטיסה ללוס 

אנג’לס. עם ההגעה העברה משדה התעופה 
למלון. המעוניינים יוכלו לצאת לסיור ערב 
קצר בתוספת תשלום, אל סנטה מוניקה 

והטיילת המקסימה.

יום שבת – יוניברסל סטודיו. 7
את סיורנו נתחיל בסיור באולפני הסרטים 

יוניברסל סטודיו שם ״קינג קונג״ ינסה לנער 
אותנו מעל קרונית רכבת, נמריא עם אי.טי. 

לשמים, נראה את חוויית ״הארי פוטר״ ועוד. 
נמשיך אל הוליווד עם "שדרת הכוכבים" 
המפורסמת לכיוון "בוורלי הילס" ורודיאו 

דרייב רחוב הקניות היוקרתי של לוס אנג'לס 
ואחד מהיקרים בעולם. 

יום ראשון - לוס אנג’לס / סאן פרנציסקו. 8
היום נעזוב את לוס אנג’לס על כביש 101. 

נעבור בסנטה ברברה ונבקר בעיירה הדנית 
סולבנג-המשמרת אורח חיים אירופי. נמשיך 
לביקור במוטל ״מדונה״ המוזר והיפה. נבקר 
בעיירה כרמל, הנמצאת בחצי האי מונטריי 

ובה כיהן כראש העיר השחקן קלינט איסטווד, 
עם סיום הביקור נערוך נסיעה איטית 

ומדהימה על הכביש היפה ביותר במערב 
ארה״ב - דרך ה-17 מייל. נגיע עם ערב בואכה 

סאן פרנציסקו.

יום שני - סאן פרנציסקו. 9
 נפתח את סיורנו בעיר בהפלגה מרציף 

הדייגים של סאן פרנציסקו לשיט אל מתחת 
לגשר שער הזהב וסביב כלא אלקטראז, 

בו הוסרט הסרט המפורסם ״הבריחה 
מאלקטראז״. נשוב בחזרה אל העיר ונשאף 
מעט מהאוירה הססגונית של דוכני הדייגים 
מהעמוסים בעולם, משפע החנויות ומופעי 

הרחוב ב״פישרמנס-וורף“ - רציף הדייגים של 
סאן פרנציסקו. ניסע אל גשר ״שער הזהב״ 

ונבין מדוע הוא קרוי כך וכיצד בנו את הגשר 
המופלא הזה. נסייר ברחוב לומברד, הוא 

רחוב הפרחים התלול והמפותל, נראה את 
בנין עיריית סאן פרנציסקו, נצפה על העיר 

מהגבעות התאומות, נבקר בעיר הסינית 
המפורסמת ביותר בעולם ונסיים בתצפית 

מאי המטמון או מגשר המפרץ.

 יום שלישי – פארק עצי הסקויה. 10
את היום נקדיש לנופים וטבע במקום שהוגדר 

ע"י נשיא ארה"ב טדי רוזוולט כ"גן עדן עלי 
אדמות". בחורשת "היער הענק" בפארק 

הלאומי סקויה נמצאים שלושה מחמשת 
העצים הגדולים בעולם! נבקר בחורשת 

גרנט בה נמצא העץ השני בגודלו בעולם 
בגובה של כמעט 90 מטרים ועצים בגילאים 

מעל 2,000 שנה. עצים נוספים שנמצאים 
במקומות מבודדים ובלתי נגישים לקהל 

הרחב היו יכולים לעמוד בגאון לצד מגדל 
עזריאלי המלבני שגובהו 154 מטר, כאשר 

עצים אלו עוברים את רף 100 המטרים בגובה 
והם העצים הגדולים בעולם במונחי נפח. 
זהו ביקור שלא תשכחו לעולם – העצים, 
החורשות, גושי הגרניט האדירים וצוקים 

כבירים, בצד מים זורמים וחיות בר מסתובבות, 
הם שעשו את הפארקים הללו למבוקרים 

ביותר בעולם. לינה בבייקרספילד.

יום רביעי – קליקו / לאס ווגאס. 11
הבוקר נצא לעיירת הרפאים וכורי הזהב – 

קליקו – שנוסדה בשנת 1881. נבקר בעיירה 
המשחזרת ארכיטקטונית את כל חמשת 
המבנים המקוריים שנותרו – בית השריף, 

בית הכלא המקורי, וכמובן הבר אשר בפתחו 
התנהלו קרבות הרחוב של המערב הפרוע. 
נמשיך אל אאוטלט לקניות במחירים זולים 

במיוחד ובמגוון אדיר של מותגי על.
לינה בלאס ווגאס.

יום חמישי – גראנד קניון. 12
יום חופשי בלאס ווגאס אותו נוכל לנצל 

לקניות אחרונות, לבריכה או להסתער על 
מכונות הכסף המצלצלות בעיר שאינה 

נרדמת לעולם. למעוניינים - היום תוכלו 
לצאת, בתשלום נוסף, ליום סיור קסום שיקח 

אתכם אל נהר הקולורדו. לאחר מכן, תעשו 
את דרכיכם אל הגדה המערבית של הגראנד 

קניון, כאן תוכלו לצפות ביצירת הטבע 
המדהימה אשר נוצרה ע“י פילוס דרכו של 

נהר הקולורדו. משם תמשיכו אל אגם "מיד" 
וסכר הובר המדהים. טיול זה יודרך באנגלית. 

לינה בלאס ווגאס.

יום שישי - המראה מלאס ווגאס . 13
לישראל

בוקר חופשי אחרון בלאס ווגאס וטיסה חזרה 
לישראל.

יום שבת – נחיתה בתל-אביב. 14

לקוחות המעוניינים לא לטוס בשבת יכולים להזמין 
לילה נוסף בלאס ווגאס. הטיולים בנויים כטיולי לגו 

ומורכבים ממספר קבוצות נוסעים המאפשרים ביצוע 
טיולים ללא קשר למספר הנוסעים. יציאת הטיולים 
מובטחת. המסלול מתאר את הביקור באתרים אך 

לעיתים יוחלף סדר ימי הטיול - האתרים, ההפלגות 
ובתי המלון לא ישתנו. הכי חשוב - למשרדי המטייל 
בניו יורק צוות ותיק המשרת את נוסעי החברה כבר 

30 שנים. לרשותכם מספר טלפון חינם לשעת חרום 

בזמן שהייתכם באמריקה ונציגות בישראל הנותנת 
לנוסעים - את השקט הנפשי הנדרש להנאה מהטיול. 

הטיסות אינן מובטחות בחברת אל-על והחברה 
רשאית להחליף את הטיסות לכל חברת תעופה 

סדירה. דרוש דרכון ישראלי בר תוקף ואשרת שהייה 
חוקית רבת כניסות בארה״ב במעבר גבול עם קנדה. 

לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה-טיולים 
מסוימים ישהו שני לילות במפלי הניאגרה ולא יבקרו 

באלף האיים. בבתי מלון בלאס ווגאס קיים תשלום 
מס מקומי - Resort Fees שעל הלקוח לשלם ישירות 
לבית המלון. המחיר כולל 47 דולר דמי רישום וטיפול, 

להגנה על הנוסע מפני ביטול ברגע האחרון. מחיר 
הטיול לנרשמים עד 1 במאי - לאחר תאריך זה תהיה 

תוספת מחיר. אין כפל מבצעים. ט.ל.ח.
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יום חמישי בלילה - תל-אביב - לוס אנג'לס
הלילה נטוס מתל-אביב ללוס אנג'לס דרך יעד ביניים בארה"ב.

יום שישי - לוס אנג'לס . 1
לאחר מעבר המכס והדרכונים ביעד הביניים, נמשיך באופן עצמאי 

בטיסה ללוס אנג'לס. עם ההגעה העברה משדה התעופה למלון שם 
תוכלו לנוח מהטיסה הארוכה.

יום שבת – יוניברסל סטודיו. 2
את סיורנו נתחיל בסיור באולפני הסרטים יוניברסל סטודיו שם ״קינג 
קונג״ ינסה לנער אותנו מעל קרונית רכבת, נמריא עם אי.טי. לשמים, 

נראה את חוויית ״הארי פוטר״ ועוד. נמשיך אל הוליווד עם "שדרת 
הכוכבים" המפורסמת לכיוון "בוורלי הילס" ורודיאו דרייב רחוב הקניות 

היוקרתי של לוס אנג'לס ואחד מהיקרים בעולם. 

יום ראשון - לוס אנג’לס / דרך 17 מייל. 3
היום נעזוב את לוס אנג’לס בנסיעה צפונה על ״דרך המלך“ - כביש 101. 

נעבור בסנטה ברברה ונבקר בעיירה הדנית סולבנג - המשמרת אורח 
חיים אירופי. נטייל בנסיעה איטית ומדהימה על הכביש היפה ביותר 
במערב ארה״ב, דרך ה-17 מייל ונגיע עם ערב בואכה סאן פרנציסקו.

יום שני - סאן פרנציסקו. 4
את היום נתחיל בהפלגה אל מתחת לגשר שער הזהב וסביב כלא 

אלקטראז. נשאף מעט מהאוירה הססגונית של דוכני הדייגים 
מהעמוסים בעולם, משפע החנויות ומופעי הרחוב ב“פישרמנס-

וורף“ - רציף הדייגים של סאן פרנציסקו. ניסע אל גשר ״שער הזהב“ 
ונבין מדוע הוא קרוי כך וכיצד בנו את הגשר המופלא הזה. עוד נסייר 

ברחוב לומברד, הוא רחוב הפרחים - התלול והמפותל, נראה את בנין 
עיריית סאן פרנציסקו, נחצה את פארק ה“גולדן גייט“, ונצפה על העיר 

מהגבעות התאומות. נבקר בעיר הסינית המפורסמת ביותר בעולם 
ונסיים בתצפית מאי המטמון או מגשר המפרץ.

יום שלישי – פארק עצי הענק / סקויה וקינגס קניון. 5
את היום נקדיש לנופים וטבע במקום שהוגדר ע"י נשיא ארה"ב טדי 

רוזוולט כ"גן עדן עלי אדמות". בחורשת "היער הענק" בפארק הלאומי 
סקויה נמצאים שלושה מחמשת העצים הגדולים בעולם! נבקר 

בחורשת גרנט בה נמצא העץ השני בגודלו בעולם בגובה של כמעט 
90 מטרים ועצים בגילאים מעל 2,000 שנה. עצים נוספים שנמצאים 

במקומות מבודדים ובלתי נגישים לקהל הרחב היו יכולים לעמוד 
בגאון לצד מגדל עזריאלי המלבני שגובהו 154 מטר, כאשר עצים 

אלו עוברים את רף 100 המטרים בגובה והם העצים הגדולים בעולם 
במונחי נפח. זהו ביקור שלא תשכחו לעולם – העצים, החורשות, גושי 

המערב הפרוע אקספרס
D10X - טיול 11 ימים / 9 לילות

טיול כולל טיסות - נפגשים בלוס אנג׳לס
לוס אנג'לס, סאן פרנציסקו, גשר שער הזהב, הפלגה מסביב לכלא אלקטרז', יוניברסל סטודיו, פארק סקויה,

מונטריי וכרמל, דרך ה-17 מייל, לאס ווגאס

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

בבייקרספילד.

יום רביעי – קליקו / אאוטלט / רמת הקולורדו. 6
הבוקר נצא לעיירת הרפאים וכורי הזהב – קליקו – שנוסדה בשנת 

1881. נמשיך אל אאוטלט לקניות במחירים זולים במיוחד ובמגוון אדיר 

של מותגי על. לקראת ערב נחצה את הגבול מנבאדה לעבר יוטה 
ו"סידר סיטי" בה נלון - עיירת מורמונים לרגלי הרי הקולורדו העצומים.

יום חמישי – פארק ציון / ברייס קניון . 7
את יומנו נתחיל בנסיעה אל אחד המקומות המוזרים ביותר על פני 
כדור הארץ, הברייס קניון, מקום מדהים בו הטבע פיסל את יצירות 

האומנות היפות והמרתקות בגלובוס. נטייל בשביל הנאבאחו, בעקבות 
האינדיאנים ובין צוקים אדומים ואדירים שלא תראו בשום מקום אחר 
בעולם. נמשיך אל אחד הפארקים המרהיבים של יוטה- פארק ציון. 

נערוך במקום תצפיות על מצוקי אבן החול החשופים הגדולים בעולם 
ונצא למסלול הליכה לצד נהר הווירג'ין. נמשיך אל מנהרת "הר הכרמל" 
אשר נחצבה כאן כבר לפני 100 שנים – יום שלא יישכח. לאחר הביקור 

נשוב אל סידר סיטי.

יום שישי – לאס ווגאס . 8
הבוקר נשים פעמינו חזרה ללאס ווגאס - עיר ההימורים המחשמלת 

לאס ווגאס. לאחר התארגנות במלון תוכלו לצאת לסיור על הסטריפ – 
הרצועה של בתי המלון המרהיבים של לאס ווגאס. את טרוף ההימורים 

והחזיונות מחוץ למלונות לא תשכחו זמן רב. הערב תהיו חופשיים 
להסתער על מכונות הכסף המצלצלות ללילה שכולו הימורים בעיר 

שאינה נרדמת לעולם. תם טיול מרהיב מחוף לחוף.

יום שבת – לאס ווגאס / גראנד קניון. 9
יום חופשי בלאס ווגאס לקניות אחרונות, לבריכה או להסתער על 
מכונות הכסף המצלצלות בעיר שאינה נרדמת לעולם. למעוניינים 
- היום תוכלו לצאת, בתשלום נוסף, אל גראנד קניון - יצירת הטבע 

המדהימה אשר נוצרה ע"י פילוס דרכו של נהר הקולורדו. משם תמשיכו 
אל אגם "מיד" וסכר הובר המדהים. טיול זה יודרך באנגלית. עם ערב 

נשוב אל בית המלון בלאס ווגאס.

יום ראשון - לאס ווגאס יום אחרון. 10
בוקר אחרון והמראה מלאס ווגאס לישראל.

יום שני – נחיתה בתל אביב. 11

לקוחות המעוניינים לא לטוס בשבת יכולים להזמין 
לילה נוסף בלאס ווגאס. הטיולים מתבצעים בין אפריל לאוקטובר. הטיולים 

בנויים כטיולי לגו ומורכבים ממספר קבוצות נוסעים המאפשרים ביצוע טיולים 
ללא קשר למספר הנוסעים. יציאת הטיולים מובטחת. הכי חשוב - למשרדי 

המטייל בניו יורק צוות ותיק המשרת את נוסעי החברה כבר 30 שנים. לרשותכם 
מספר טלפון חינם לשעת חרום בזמן שהייתכם באמריקה ונציגות בישראל 

הנותנת לנוסעים מענה 24 שעות ביממה ואת השקט הנפשי הנדרש.
מחיר הטיול לנרשמים עד 1 במרץ - לאחר תאריך זה תהיה תוספת מחיר. 

אין כפל מבצעים. ט.ל.ח.הטיסות אינן מובטחות בחברת אל-על והחברה 
רשאית להחליף את הטיסות לכל חברת תעופה סדירה. בקש את המחירון 

המעודכן מסוכן הנסיעות המקצועי שלך. המסלול מתאר את הביקור באתרים 
אך לעיתים יוחלף סדר ימי הטיול - האתרים, ההפלגות ובתי המלון לא 

ישתנו. בבתי מלון בלאס ווגאס קיים תשלום מס מקומי - Resort Fees שעל 
הלקוח לשלם ישירות לבית המלון. המחיר כולל 47 דולר דמי רישום וטיפול, 

להגנה על הנוסע מפני ביטול ברגע האחרון. מחיר הטיול לנרשמים עד 1 
במרץ - לאחר תאריך זה תהיה תוספת מחיר. אין כפל מבצעים. ט.ל.ח.

אדם בחדר זוגי

$3,950
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יום ראשון - תל-אביב - ניו יורק. 1
טיסה באופן עצמאי. עם ההגעה לנמל התעופה בניו יורק - איסוף 

והעברה למלון במנהטן. ערב חופשי להיכרות עם העיר המרהיבה, גורדי 
השחקים, המוניות הצהובות ואורות הניאון. לינה במנהטן.

יום שני - ניו יורק / אגמי האצבעות . 2
הבוקר נחצה את הרי האפלאצ’ים ונמשיך צפונה בדרך הנופים 

המשגעת אל אזור אגמי האצבעות ובקיץ נבקר בקניון ווטקינס גלן 
ומפלי המים הנשפכים לתוכו. מווטקינס גלן נמשיך בנסיעה לאורך אגם 
סנקה לכיוון המפלים. עם ההגעה נטייל בין אשדות המים הרועשים, הם 

מפלי הניאגרה. נחצה את הגבול לקנדה ונגיע עם ערב למלון. בלילה 
נצא אל המפלים ונצפה בתצוגת אורות מרהיבה וצבעונית על המים 

הזורמים. 

יום שלישי - מפלי הניאגרה . 3
המפלים האדירים ״מים רועמים“ - כפי שקראו להם האינדיאנים - 
מצפים לנו היום. עשרות מליוני ליטרים הניתכים מדי דקה )!( הם 
המחזה המרהיב והבלתי נתפס אותו נראה מכמה זויות: נצפה על 
המפלים מהצד הקנדי. בקיץ - נשוט בספינת ״עלמת הערפל״ אל 

המפלים ונחוש את העוצמה האדירה של כמות המים הנשפכת ממש 

מעלינו. נחצה את מדינת ניו יורק ובמידה ויוותר בידנו זמן נעצור במרכז 
קניות ענק ובו חנויות של הרשתות המפורסמות בעולם, במחירים זולים 

במיוחד. נחצה את מדינות ניו יורק, פנסילבניה וניו ג׳רזי ונגיע עם ערב 
ללינת הלילה.

יום רביעי - וושינגטון. 4
הבוקר אנו יוצאים לבירת ארצות הברית, וושינגטון די.סי. נבקר 

באנדרטת חללי מלחמת ויטנאם ומלחמת קוריאה, מצבת ג’פרסון, 
מוזיאון התעופה והחלל שם נלמד על התפתחות התעופה מהאחים 

רייט - שמטוסם תלוי ממש מעל ראשינו, ועד ימי התעופה בחלל ואף 
ניגע בסלע שהובא מהירח. נבקר במוזיאון השואה, שם ניכנס אל ״ביתו 

של דניאל״ ונחווה דרך עיניו של ילד קטן את שעוללו לו ולמשפחתו 
הנאצים במלחמת העולם השניה. לאחר ביקור מרטיט לב! נעלה אל 

גבעת הקפיטול, שם נמצאים הסנאט ובית הנבחרים. נסיים בתצפית על 
מדשאות הבית הלבן.

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

בעולם. נמשיך לביקור בכת האמיש. כאן עדיין נוסעים בעגלה עם 
סוסים, עושים קניות במרכז קטנטן ומבשלים על כיריים בה האש 

אמריקה אקספרס בקאריביים
CRZ7X - 16 ימים / 14 לילות

טיול כולל טיסות - נפגשים בניו יורק
מפלי הניאגרה, טורונטו, וושינגטון, פילדלפיה, מנהטן, לבאדי, האיטי, קוזומל, מקסיקו, ג׳מאיקה ועוד

מובערת בגזעי עץ. נסיים בעיר הולדתה 
של האומה האמריקאית, פילדלפיה. נבקר 

בפעמון החירות, נראה את בית הכנסת 
החשוב ביותר של פילדלפיה ובפיתחו את 

האנדרטה לזכרו של יוני נתניהו, תרומתה של 
העיר פילדלפיה לקהילה היהודית בעיר. נגיע 

ללינת הלילה בערב.

יום שישי - קניות באאוטלט - ניו ג׳רזי. 6
בבוקר הסעות מסודרות למנהטן. 

יום חופשי בעיר המרהיבה, גורדי השחקים, 
המוניות הצהובות ואורות הניאון, שלל 
מוזיאונים מדהימים מהגדולים בעולם, 

הופעות ברודווי ועוד... בסוף היום חזרה 
עצמאית למלון. לינה בניוארק.

יום שבת - קניות באאוטלט של ניו יורק. 7
היום נערוך קניות באאוטלט הכי גדול בניו 
יורק שנמצא צמוד למלון, שם תמצאו 200 

חנויות ענק מהמותגים הגדולים בעולם 
במבצעים מטורפים.

יום ראשון - טיסה לפורט לודרדייל . 8
ועלייה להפלגה

הבוקר נצא בטיסה לפורט-לודרדייל ונעלה 
 Allure על אחת מאניות הפאר הגדולות בעולם

®of the Seas של רויאל קריביאן להפלגה בת 

7 לילות למערב האיים הקאריביים. האירוח 
באניה על בסיס פנסיון מלא לפי תכנית 

חברת השייט.

הפלגה בלב ים. 9
יום כיף באניה. בריכות, חדרי ספורט 

ומסאג’ים, אוכל, קזינו ומה לא?

יום שלישי – לבאדי, האיטי. 10
ברוכים הבאים לאחד האיים הקסומים 

בקאריביים, כאן מצא כריסטופר קולומבוס 
מקלט במסע הראשון שלו לגילוי אמריקה. 

בלבאדי תמצאו את צבי הים הגדולים 
והמפורסמים, חופים מדהימים ושווקים 

נפלאים.

יום רביעי – פלמות', ג'מאיקה. 11
באיים בתוליים על מפרץ חלומי, ניתן למצוא 

מוזיאונים, קניות, מסעדות והיסטוריה.

יום שישי - הפלגה בלב ים. 12
יום כיף באניה. אומגה, סימולטור גלישת גלים, 

תיאטרון מים ושלל פעילויות מדהימות.

יום חמישי - קוזומל, מקסיקו. 13
היום נרד באחד המקומות הקסומים 

במקסיקו, קילומטרים של חופים לבנים, 
לגונות כחולות, נגלה את העולם התת ימי של 
שוניות אלמוגים ודגים אקזוטיים ונוכל לצאת 

לטיול בארץ המאיה.

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

בריכות ועוד מגוון אטרקציות מטורפות על 
האניה.

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

טיסה חזרה לישראל דרך יעד ביניים.

יום שני - נחיתה בתל-אביב. 16

המחיר כולל: טיסה תל אביב-ניו יורק-פורט לודרדייל-
תל אביב. טיול המטייל במזרח ארצות הברית. הפלגה 

באניה. פנסיון מלא במהלך השיט בלבד. העברות 
הנדרשות. דמי כניסה לאתרים המצויינים במסלול. 

מדריך דובר עברית בטיול המטייל. מיסי נמל והיטלי 
דלק. ליציאות עד 1 במאי 2019. המחירים עלולים 
להשתנות לפי זמינות החדרים באניות. המחירים 

אינם כוללים טיפים שישולמו באניה. המחירים ע״ב 
חדר פנימי. מסלולי ההפלגות עשויים להשתנות 

בהתאם לתאריכי היציאה בין מסלול מזרחי ומערבי 
בקאריביים. בקשו מהנציג את מסלול ההפלגה 

שלכם. מסלולי הטיולים עשויים להשתנות בהתאם 
לתאריכי ההפלגה. ט.ל.ח. טיול המטייל במזרח ארצות 

הברית בעברית, הכולל את מפלי הניאגרה, טורונטו, 
אלף האיים, וושינגטון, כת האיימיש, פילדלפיה ויציאה 

להפלגת תענוגות ובילוי מענג באיים הקאריביים על 
גבי אחת מאניות הפאר הגדולות בעולם.

אדם בחדר זוגי

$4,950
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יום 1
יציאה מהעיר ניו-יורק לכיוון גרוטון קונטיקייט, ביקור בצוללת

הגרעינית הראשונה של אמריקה. משם נמשיך לעיירה מיסטייק,
עיירה פסטורלית ומיוחדת, 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 

החירות ובהמשך נשוט במימי נהר צ'רלס לסיור של כשעה וחצי.
נמשיך למסעדה לארוחת ערב ולאחר מכן נגיע למלון. 

יום 2
לאחר ארוחת הבוקר נצא לכיוון קמבריג׳ )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 CONWAY ללינת לילה.

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 זווית אפשרית.

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

יום 5
נצא לכיוון מונטריאול, נבקר בכפר האולימפי ובגנים בוטאניים,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. נסייר בבניין הפרלמנט של קנדה ומשם נמשיך לשייט של שעה.

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.

יום 9
אנו פותחים את סיורנו בטורונטו בבניין הפרלמנט של מחוז אונטריו 

עצירה קצרה באוניברסיטה המיוחדת של CN – נצפה במגדל 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 10
נחצה את המפלים לצד האמריקאי, נסייר באי העז ונצפה במפלים 

מזווית נוספת, אי שלוש 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.

יום 11
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 12
ביקור במפעל הרשי - חוויה מעולם השוקולד. סיור בחווה של כת 
האיימיש ומפגש עם אורח חיים מיוחד. סיור במפעל ההרכבה של
אופנועי הרלי 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.

תוספת ליחיד בחדר: $990
מינימום 4 איש.

יציאה בתאריכים: 19.5.19 ,2.6.19 ,15.9.19 ,13.10.19
תוספת בחגים אמריקאיים וקנדיים: $75 לאדם.

יום 1
יציאה מהעיר ניו-יורק לכיוון גרוטון קונטיקייט, ביקור בצוללת

הגרעינית הראשונה של אמריקה. משם נמשיך לעיירה מיסטייק,
עיירה פסטורלית ומיוחדת, 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 

החירות ובהמשך נשוט במימי נהר צ'רלס לסיור של כשעה וחצי.
נמשיך למסעדה לארוחת ערב ולאחר מכן נגיע למלון. 

יום 2
לאחר ארוחת הבוקר נצא לכיוון קמבריג׳ )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 CONWAY ללינת לילה.

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 זווית אפשרית.

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

יום 5
נצא לכיוון מונטריאול, נבקר בכפר האולימפי ובגנים בוטאניים, 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.

החוף המזרחי - טיול מקומי
G10 - 12 ימים / 11 לילות

יציאה בימי ראשון - נפגשים בניו יורק
ההרים הלבנים, קוויבק, מונטריאול, אוטאווה, מפלי הניאגרה, טורונטו, אלף האיים, וושינגטון, פנסילבניה ובוסטון

החוף המזרחי - טיול מקומי
G11 - 8 ימים / 7 לילות

יציאה בימי ראשון - נפגשים בניו יורק
בוסטון, ההרים הלבנים, קוויבק, מונטריאול, אוטאווה, אלף האיים 

אדם בחדר זוגי

$2,495
אדם בחדר זוגי

$1,949

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

חופשי. נסייר בבניין הפרלמנט של קנדה ומשם נמשיך לשייט של שעה.

יום 8
נסייר בבניין הפרלמנט של קנדה ומשם נמשיך לשייט של שעה באלף 

האיים )בעונה( - תופעת טבע מרהיבה לאורכו של נהר סנט לורנס, 
ומכאן נצא בחזרה לכיוון ניו יורק.

תוספת ליחיד בחדר: $495
מינימום 4 איש.

יציאה בתאריכים: 19.5.19 ,2.6.19 ,15.9.19 ,13.10.19
תוספת בחגים אמריקאיים וקנדיים: $75 לאדם.

המחיר כולל: 7 לינות וארוחות בוקר קונטיננטליות, כניסה לאתרים, סיור ברכב 
האמפיבי ושייט באלף האיים בעונה.



אדם בחדר זוגי

$1,379
אדם בחדר זוגי

$879

17טיולים מקומיים בחוף המזרחי טיולים מקומיים בחוף המזרחי 16 

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.

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.

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, נגיע למלון בניו ג'רזי בשעות 

הערב המאוחרות.

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 6
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.

יום 7
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.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.

תוספת ליחיד בחדר: $450
תוספת בחגים אמריקאיים וקנדיים: $75 לאדם.

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

יום 1
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 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.

יום 3
נחצה את המפלים לצד האמריקאי, נסייר באי העז ונצפה במפלים
מזווית נוספת, אי שלוש 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 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.

יום 5
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 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.

תוספת ליחיד בחדר: $329
תוספת בחגים אמריקאיים וקנדיים: $75 לאדם.

המחיר כולל: סיור ברכב האמפיבי, 4 לינות ו-4 ארוחות בוקר קונטיננטליות, 
כניסה לאתרים, שייט במפלי הניאגרה, שייט באלף האיים בעונה.

מזרח אקספרס - טיול מקומי
G1 - 7 ימים / 6 לילות

יציאה בימי ראשון - נפגשים בניו יורק
מפלי הניאגרה, טורונטו, אלף האיים, וושינגטון ופנסילבניה

מזרח אקספרס - טיול מקומי
G2 - 5 ימים / 4 לילות

יציאה בימי ראשון - נפגשים בניו יורק
מפלי הניאגרה, טורונטו, אלף האיים, וושינגטון ופנסילבניה
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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.

יום 3
נבקר בוושינגטון, 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.

תוספת ליחיד בחדר: $225
המחיר כולל: 3 לינות ו-3 ארוחות בוקר קונטיננטליות, כניסה לאתרים,

שייט במפלי הניאגרה בעונה.

ניאגרה אקספרס - טיול מקומי
G8 - 4 ימים / 3 לילות

יציאה בימי שני - נפגשים בניו יורק
מפלי הניאגרה, וושינגטון, פנסילבניה, הרשי, כת האיימיש, הארלי דיווידסון

יום 1
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 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.

יום 3
נחצה את המפלים לצד האמריקאי, נסייר באי העז ונצפה במפלים
מזווית נוספת, אי שלוש האחיות, מפל הינומת הכלה. נצא בדרכנו

שהוא )Outlet( חזרה לניו יורק. נעצור לקניות במרכז חנויות מפעל 
מהאטרקטיביים בחוף המזרחי. חזרה ופיזור בניו יורק בשעות הערב 

המאוחרות.

תוספת ליחיד בחדר: $199
תוספת בחגים אמריקאיים וקנדיים: $75 לאדם.

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

קנדה אקספרס - טיול מקומי
G3 - 3 ימים / 2 לילות

יציאה בימי ראשון - נפגשים בניו יורק
מפלי הניאגרה, טורונטו ואלף האיים

אדם בחדר זוגי

$759
אדם בחדר זוגי

$499
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יום 1
יציאה מניו יורק בנסיעה לכיוון צפון מערב. נסיעה בנופים היפים של 

הרי הקטסקילס. עצירה בעיירה ווטקינס גלן לצפייה במפל מים קטן 
 )outlet( ומיוחד. ממשיכים בנסיעה לאורך אגמי האצבעות. האטרקט יבי

הפסקת צהריים וקניות במרכז חנויות המפעל 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.

יום 2
חציית הגבול לצד האמריקאי של המפלים, סיור באי העז - זווית נוספת 
אל המפלים, שלוש האחיות ומפל הינומת הכלה. שייט מרגש אל מרכז 

מפל הפרסה )בעונה(. חזרה לניו יורק בשעות הערב המאוחרות.

תוספת ליחיד בחדר: $189
תוספת בחגים אמריקאיים וקנדיים: $75 לאדם.

מינימום 4 משתתפים ליציאה בימי רביעי. 
המחיר כולל: 1 לינה וארוחת בוקר קונטיננטליות, כניסה לאתרים, שייט במפלי 

הניאגרה בעונה.

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.

יום 2
ליוצאים בימי שישי - סיור ברכב האמפיבי )MPV( העובר בחלקים 

החשובים וההיסטורים של בוסטון ובהמשך שייט בנהר צ'ארלס, 
המפריד בין בוסטון לקיימברידג'. ליוצאים בימי רביעי - שייט ליוויתנים.

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.

תוספת ליחיד בחדר: $95
יציאה בימי שישי - מחיר לאדם בחדר זוגי: $439
יציאה בימי רביעי - מחיר לאדם בחדר זוגי: $459

מינימום 4 משתתפים ליציאה בימי רביעי.
המחיר כולל: 1 לינה וארוחת בוקר קונטיננטליות, כניסה לאתרים.

ליוצאים בימי שישי - סיור ברכב האמפיבי )בעונה(.
ליוצאים בימי רביעי - שייט לוויתנים.

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. ביקור במוזיאון 
החלל. נצפה נמשיך לסיור במדפיס הממשלתי, מוזיאון השואה בגבעת 

הקפיטול ונסיים בארוחת ערב במסעדה כשרה הגעה למלון ללינה.

יום 2
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 12. במידה והביקור במפעל ההרכבה לא יתקיים, 
נבקר בפילדלפיה. נראה את פעמון החירות, האנדרטה לזכרו של יוני 

נתניהו ועוד. חזרה לניו יורק בשעות הערב המאוחרות.

תוספת ליחיד בחדר: $75
המחיר כולל: 1 לינה וארוחת בוקר קונטיננטליות, כניסה לאתרים.

יום 1
יציאה מהעיר ניו יורק ונסיעה מערבה לפנסילבניה. ביקור במפעל הרשי 

חוויה מעולם 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.

המחיר כולל כניסה לאתרים.

מפלים אקספרס
G4 - 2 ימים / 1 לילה

יציאה בימי שני ורביעי מניו יורק
ווטקינס גלן, אי העז, מפל הינומת הכלה, מפל הפרסה

בוסטון אקספרס
G6 - 2 ימים / 1 לילה

יציאה בימי רביעי ושישי מניו יורק
קונטיקט, ניו פורט, רוד איילנד, בוסטון, שייט בנהר

וושינגטון אקספרס
G5 - 2 ימים / 1 לילה

יציאה בימי רביעי מניו יורק
וושינגטון, הרשי, כת האיימיש, מפעל הארלי דיווידסון

פנסילבניה אקספרס
G7 - יום טיול

יציאה בימי חמישי מניו יורק
פנסילבניה, הרשי, כת האיימיש, מפעל הארלי דיווידסון

אדם בחדר זוגי

$379
אדם בחדר זוגי*

$439
אדם בחדר זוגי

$399
מחיר לאדם

$199



אדם בחדר זוגי

$983
אדם בחדר זוגי

$565
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יום 1
נצא מלוס אנג'לס צפונה לכיוון 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 ונגיע לביקור בעיירה "כרמל". נקיף את מפרץ "מונטריי" 
ובערב נגיע ללינה באיזור סאן פרנציסקו.

יום 2
ביקור באחת הערים היפות בעולם – סאן פרנציסקו. 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 שער הזהב" ונקיף בשייט את האי אלקטרז, 

בו שוכן בית הכלא הידוע.  לאחר השייט ניסע דרך מרכז האומניות 
המודרניות, נחצה את "גשר שער הזהב" ונבקר תוך נסיעה בעיירת 

האומנים "סוסליטו". נבקר בצ'יינה טאון – הרובע הסיני הידוע של העיר. 
נגיע ל"כיכר היוניון", המהווה כיום מרכז תרבות ובילוי. נקנח את היום 

בתצפית מזווית אחרת על העיר מ״אי המטמון". לינה במודסטו.

יום 3
את היום נקדיש ל"אמא אדמה" – נבקר בפארקים 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 בבייקרספילד.

יום 4
נחצה את מדבר "מוהאבי", הגדול ביותר במדבריות צפון אמריקה. נחווה 
את המערב הפרוע עם ביקור ב"קליקו", 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 בלאס ווגאס.

יום 5
אפשרות בחירה בין לצאת לטיול הלוך וחזור לגדה המערבית של 

הגארנד קניון, כולל מרפסת הזכוכית )ראה פירוט בסעיף מחיר הטיול( 
ובין להישאר לבילוי יום חופשי בעיר. הטיול לגראנד קניון כולל: נסיעה 

לסכר "הובר" הנחשב לאחד הפלאים ההנדסיים המודרניים של ארה"ב, 
נמשיך בנסיעה לביקור באחד מפלאי הטבע: הגראנד קניון, משם, מעל 

מרפסת הזכוכית, יתגלה לנו נוף קדומים מרהיב! לינה בלאס ווגאס

יום 6
לחוזרים ללוס אנג'לס )ראה הערה( - ייחודי ל״טיולים מעבר לקשת" - 
נצא לביקור בחנות המישכון המפורסמת מערוץ ההסטוריה 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(.

הערה: למטייל ישנה אפשרות לסיים כאן את הטיול, להמשיך לשהות בלאס ווגאס 
באופן עצמאי ולא לחזור עם המדריך חזרה ללוס אנג'לס, במידה וכך הביקור בשני 

המקומות לא יתקיים.
תוספת ליחיד בחדר: $450

שלישי / רביעי באותו חדר: $858
טיול יום לגארנד קניון החל מ: $195 לאדם.

המחיר כולל: אירוח בבתי מלון / מוטלים בדרגת תיירות טובה,  ארוחות בוקר 
אמריקאית )לא כולל ארוחת בוקר בלאס ווגאס(, הדרכה בעברית, כניסות לכל 

האתרים שבמסלול, 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(.

יום 1
נצא מלוס אנג'לס צפונה לכיוון 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 ונגיע לביקור בעיירה "כרמל". נקיף את מפרץ "מונטריי" 
ובערב נגיע ללינה באיזור סאן פרנציסקו.

יום 2
ביקור באחת הערים היפות בעולם – סאן פרנציסקו. 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 שער הזהב" ונקיף בשייט את האי אלקטרז, 

בו שוכן בית הכלא הידוע.  לאחר השייט ניסע דרך מרכז האומניות 
המודרניות, נחצה את "גשר שער הזהב" ונבקר תוך נסיעה בעיירת 

האומנים "סוסליטו". נבקר בצ'יינה טאון – הרובע הסיני הידוע של העיר. 
נגיע  ל "כיכר היוניון", המהווה כיום מרכז תרבות ובילוי. נקנח את היום 

בתצפית מזווית אחרת על העיר מ״אי המטמון". לינה במודסטו.

יום 3
את היום נקדיש ל"אמא אדמה" – נבקר בפארקים 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. בסיום הביקור נסיעה חזרה ללוס אנג'לס 

אלה נגיע בשעות הערב.

תוספת ליחיד בחדר: $225.
3-4 בחדר: $439.

המחיר כולל: אירוח בבתי מלון/מוטלים בדרגת תיירות טובה, ארוחות בוקר 
אמריקאית, הדרכה בעברית, כניסות לכל האתרים, כניסות לכל הפארקים 

שבמסלול, רכבים ממוזגים. 
המחיר אינו כולל: הוצאות אישיות, ארוחות במהלך היום, ביטוחי נסיעה, בריאות 

ומטען )באחריות המטייל(, דמי תשר - למדריך )נהוג לתת $5 ליום(.

מערב בקיצור ולעניין
D1 - 6 ימים / 5 לילות

יציאה בימי ראשון מלוס אנג׳לס
סאן פרנציסקו, פארקים בקליפורניה ובאריזונה, לאס ווגאס

סאן פרנציסקו
D2 - 3 ימים / 2 לילות

יציאה בימי ראשון מלוס אנג׳לס
סאן פרנציסקו, פארקים בקליפורניה



אדם בחדר זוגי

$2,280
מחיר לאדם

$150
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יום 1 - יום רביעי - סאן דייגו )עולם הים(
נצא מלוס אנג'לס דרומה לבילוי בפארק "עולם הים" הנחשב לאחד 

מהפארקים הימיים הגדולים בעולם ומכיל בתוכו שלל מופעים 
ואטרקציות לכל הגילאים. בשעות אחר הצהריים נגיע לבית המלון 

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

יום 2 - יום חמישי
את היום נקדיש לביקור בסאן דייגו העיר השנייה 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. נסיים בעיר העתיקה של סאן דייגו ונגיע ללוס אנג'לס.
לינה בלוס אנג'לס.

יום 3 - יום שישי
סיור בעיר, תצפיות על העיר, השלט של הוליווד, שדרת הכוכבים ורחבת 

התיאטרון הסיני, בוורלי הילס ורחוב רודאו, חוף ווניס, סנטה מוניקה. 
חזרה למלון בשעות אחר הצהרים – ערב חופשי. לינה בלוס אנג'לס.

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

ערב חופשי. לינה בלוס אנג'לס.

יום 5 - יום ראשון
נצא מלוס אנג'לס צפונה לכיוון סנטה ברברה. נמשיך דרך רכס סנטה 

אינז נגיע לעיירה הדנית "סולוונג". נשוטט בין בתי המאפה והחנויות . 
נמשיך לביקור במלון המיוחד "מדונה אין" )במידה ואין שם ארוע פרטי(.
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 פרנציסקו.

יום 6 - יום שני
נטייל בסאן פרנציסקו העיר המכונה גם "פריז של המערב".

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 שער הזהב" ונקיף את 

האי אלקטרז, בו שוכן בית הכלא הידוע. לאחר השייט ניסע דרך מרכז 
האומניות המודרניות, נחצה את "גשר שער 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

"מאי המטמון". נמשיך מזרחה עד העיר מודסטו שם נלון את הלילה.
לינה במודסטו.

יום 7 - יום שלישי
את היום נקדיש ל"אמא 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 בבייקרספילד.

יום 8 - יום רביעי
נחצה את מדבר "מוהאבי", הגדול ביותר במדבריות צפון אמריקה.

נחווה את המערב הפרוע עם ביקור ב"קליקו", עיירת כורים נטושה. 
נחצה את "עמק המוות" ונגיע בשעות הצהרים ללאס ווגאס, העיר שלא 

נרדמת לעולם... נעצור לקניות באאוטלאט הדרומי של העיר, לאחר 
התארגנות במלון קיימת אפשרות לשוטט להנאתכם, באופן עצמאי

בין בתי המלון, מכונות המזל ושולחנות ההימורים. לינה בלאס ווגאס.

יום 9 - יום חמישי
אפשרות בחירה בין לצאת 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 בלאס ווגאס.

יום 10 - יום שישי
ייחודי ל״טיולים מעבר לקשת" - נצא לביקור בחנות המישכון 

המפורסמת מערוץ ההסטוריה האמריקני ה- Pawn Shop, ולמוזיאון 
"קרול שלבי" Carroll Shelby )שהיה מעצב רכב ונהג מרוצים אמריקני(. 

לקראת הצהריים נצא בדרכנו ללוס אנג'לס, אליה נגיע בשעת ערב 
מוקדמת )מתאים גם לשומרי שבת(. נסיים את הטיול בלוס אנג'לס.

הערה: למטייל ישנה אפשרות לסיים כאן את הטיול, להמשיך לשהות בלאס ווגאס 
באופן עצמאי ולא לחזור עם המדריך חזרה ללוס אנג'לס, במידה וכך הביקור בשני 

המקומות לא יתקיים.
תוספת ליחיד בחדר: $855

שלישי / רביעי באותו חדר: $1,875
טיול יום לגארנד קניון החל מ: $195 לאדם.

המחיר כולל: אירוח בבתי מלון / מוטלים בדרגת תיירות טובה,  ארוחות בוקר 
אמריקאית )לא כולל ארוחת בוקר בלאס ווגאס(, הדרכה בעברית, כניסות לכל 

האתרים שבמסלול, 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(.

יום 1
לוס אנג'לס ידועה בכינוייה "עיר המלאכים" או בקיצור L.A. את סיורנו נתחיל בשתי נקודות תצפית: האחת על מרכז העיר והשנייה על ה"וואלי". וביקור 
ליד השלט המפורסם של הוליווד )לא יתקיים בטיולי אוטובוס(. נסייר בעיר "הוליווד" נתהלך "בשדרת הכוכבים" המפורסמת וברחבת התיאטרון הסיני. 
נמשיך דרך שדרות סנסט לכיוון "בוורלי הילס" השכונה בה מתגוררים עשירי לוס אנג'לס, כוכבי טלוויזיה וקולנוע, זמרים ושדרנים מפורסמים. להשלמת 
התמונה נחלוף על פני "רודיאו דרייב" רחוב הקניות היוקרתי ביותר בלוס אנג'לס ואחד מהיקרים ביותר בעולם. נגיע בשעת צהרים לשוק האיכרים 
והגרוב, כאן נוכל לאכול צהריים בין מיגוון דוכני האוכל הפזורים במקום. משם נמשיך לטיילת החוף "ווניס ביץ״ מקום פעילותם של אמנים ואנשי בוהמה 

רבים. נקנח במדרחוב של "סנטה מוניקה השוקק חיים, עמוס נגני רחוב, בתי קולנוע, ברים ובתי קפה.

המיטב שבמערב
D3 - 10 ימים / 9 לילות - טיול מקיף

יציאה בימי רביעי מלוס אנג׳לס
סאן דייגו, לוס אנג׳לס, סאן פרנציסקו, פארקים בקליפורניה ובאריזונה, לאס ווגאס

לוס אנג׳לס חוויות וכוכבים
D4 - יום טיול - מתחיל ומסתיים בלוס אנג׳לס

יציאה בכל ימות השבוע
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יום 1
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 "קורנאדו" ונוכל לראות 
את בית המלון העתיק והמפורסם שנבנה כולו מעץ, ומארח עד היום 

שחקנים רבים ועשירי עולם. נחזור למרכז העיר לרחוב פנסי הגז.
נסיים בעיר העתיקה שהוקמה כמבצר צבאי ובבאזר צבעוני וססגוני.

בשעות הערב נחזור ללוס אנג'לס.

יום 1
נצא מלוס אנג'לס 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. עם ערב נצא לבילוי ברחוב "פנסי הגז" מוקד הבילויים של 
סאן דייגו. לינה בסאן דייגו.

יום 2
עם בוקר נצא לכיוון הנמל נמשיך לטייל ברחבי "כפר הים" על הגלריות, 

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 שבו. 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.

תוספת ליחיד בחדר: $100.
3-4 בחדר: $325.

המחיר כולל: אירוח בבתי מלון/מוטלים בדרגת תיירות טובה, ארוחות בוקר 
אמריקאית , הדרכה בעברית, כניסות לכל האתרים, רכבים ממוזגים.

המחיר אינו כולל: הוצאות אישיות, ארוחות במשך היום, ביטוחי נסיעה,
בריאות ומטען )באחריות המטייל(, דמי תשר - למדריך )נהוג לתת 5$ ליום(.

יום 1
נחצה את מדבר "מוהאבי", 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 באאוטלאט הדרומי של העיר 
ומשם למלון. לאחר התארגנות במלון תוכלו לשוטט בין בתי המלון, 

מכונות המזל ושולחנות ההימורים. לינה בלאס ווגאס.

יום 2
אפשרות בחירה בין לצאת לטיול הלוך וחזור לגדה המערבית של 

הגארנד קניון, כולל מרפסת הזכוכית )ראה פירוט בסעיף מחיר הטיול( 
ובין להישאר לבילוי יום חופשי בעיר. הטיול לגראנד קניון כולל: נסיעה 

לסכר "הובר" הנחשב לאחד הפלאים ההנדסיים המודרניים של ארה"ב, 
נמשיך בנסיעה לביקור באחד מפלאי הטבע: הגראנד קניון, משם, מעל 

מרפסת הזכוכית, יתגלה לנו נוף קדומים מרהיב! לינה בלאס ווגאס.

יום 3
לחוזרים ללוס אנג'לס )ראה הערה( - ייחודי ל״טיולים מעבר לקשת" - 
נצא לביקור בחנות המישכון המפורסמת מערוץ ההסטוריה האמריקני 

ה- Pawn Shop, ולמוזיאון "קרול שלבי" )היה 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, במידה וכך הביקור בשני 

המקומות לא יתקיים.
תוספת ליחיד בחדר: $195.

3-4 בחדר: $364.
טיול יום לגארנד קניון החל מ: $195 לאדם.

המחיר כולל: אירוח בבתי מלון/מוטלים בדרגת תיירות טובה, 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(.

סאן דייגו אקספרס
D5 - יום טיול

מתחיל ומסתיים בלוס אנג׳לס
יציאה בכל ימות השבוע

סאן דייגו
D6 - 2 ימים / 1 לילות
נפגשים בלוס אנג׳לס

יציאה בימי רביעי

לאס ווגאס
D19 - 3 ימים / 2 לילות

יציאה בימי רביעי
נפגשים בלוס אנג׳לס

מחיר לאדם

$179
אדם בחדר זוגי

$499
אדם בחדר זוגי

$488
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יום שישי – קלגרי - באנף. 1
היום ננחת באופן עצמאי בקלגרי, המהווה נקודת מוצא לטיולים בהרי 
הרוקי. ניפגש עם המדריך ונצא לכיוון הרי הרוקי. נעבור ליד האצטדיון 
האולימפי של קלגרי שאירח את משחקי החורף האולימפיים ב-1988. 

נגיע לבאנף העיר הגדולה ביותר באזור ההרים. לינה באזור באנף.

יום שבת – הפארק הלאומי באנף. 2
היום נבקר בבאנף ויוהו. נעלה ברכבל להר הגופרית ונטייל בשביל 

המחבר בין שתי הפסגות עד לבקתת המטאורולוג בסאנסונס פיק. 
מהמקום חווים את אחד הנופים היפים בעולם, כולל העמק שבתוכו 

יושבת העיר באנף והמלון הנפלא הנטוע מעל המעיינות החמים שקבעו 
את מיקומו. נצפה בעמקים, נהרות, פסגות מושלגות והעיניים אינן 

שבעות מלראות. נשוב העירה ונצא לפיקניק ליד נהר "בואו", סמוך 
למקום בו יורדים "מפלי בואו". נבקר בקניון ג'ונסטון שהמים זורמים 

במורדו, ונטפס במעלה השביל עד למערה שממנה נובע המפל 
התחתון. לינה באזור באנף.

יום ראשון – הפארק הלאומי באנף והפארק הלאומי יוהו. 3
הבוקר נצא לביקור באזור האגמים. נחלוף על פני קאסל מאונטיין 

האדיר, נבקר באגם מוריין המתהדר בצבע טורקיז מדהים. ניסע ללייק 
לואיז, האגם המפורסם ביותר בהרי הרוקי שבקצהו קרחון נאה הגולש 

במורד. נמשיך לכיוון הפארק הלאומי יוהו ונעבור דרך מעבר ההרים 
קיקינג הורס, נעצור בגשר טבעי שחצבו המים בסלע ונבקר באגם 

אמראלד הניחן גם הוא במים בגוון הברקת. לינה באזור באנף.

יום שני – באנף / דרך שדות הקרח / ג'אספר. 4
היום ניפרד מבאנף הציורית ונעלה על אחת הדרכים היפות בעולם, 
הלא היא דרך שדות הקרח העוברת בין שרשרת הרים שפסגותיהן 
מושלגות, לאורך אגמים, יערות, נהרות ופינות חמד כולל אגם פייטו 

המדהים ביופיו. נגיע לשדה הקרח קולומביה, ה"מפרנס" ומשמש מקור 
לכמויות הקרח האדירות הזורמות במספר קרחונים באזור. על אחד 
מהם, קרחון את'באסקה נעלה ברכבים מיוחדים ונוכל לחוות צעידה

על גוש קרח בעובי של 300 מטרים – חוויה שונה ומיוחדת.
נמשיך למפלי את'באסקה שכמויות המים העצומות בהם סוחטות תמיד 

אנחות נוסח "לו היה לנו רק קצת מזה". לינה בג'אספר.

יום שלישי – הפארק הלאומי ג'אספר. 5
נפתח את היום בפארק הלאומי ג'אספר. נתחיל בטיול רגלי נינוח ולא 

קשה בקניון מאלין המוצל והיפה ונצא לקראת הנקודה בה נעבור 
את הגבול המפריד בין אלברטה לבין פרובינציית בריטיש קולומביה – 
ומשם לחציית רכס ההרים. קצת לפני החצייה נעבור ליד ההר הגבוה 

בהרי הרוקי, מאונט רובסון המרשים המתנשא לגובה של 3954 מ'. 
אחר כך נעבור במעבר ההרים ילו-הד. כשנגיע לעיירה קלירווטר, נצא 
להרפתקה על המים המתאימה לכל גיל. מי שלא יהיה מעוניין בכך, 

יוכל להמשיך עם האוטובוס לטיול בפארק וולס גריי הציורי ולהתפעל 
ממפל הלמקן המדהים וממפל ספאהאטס המרשים. לינה באזור 

קאמלופס.

יום רביעי – קאמלופס / וונקובר. 6
השכם בבוקר נעזוב את העמק היבש והחם של אזור קאמלופס. אחרי 
עצירה קצרה בעיירה הופ, המפורסמת בפסלי העץ שלה, נמשיך לעיר 
וונקובר. נבקר בצ'יינה טאון, הבנויה ומקושטת בסגנון סיני צבעוני ועדיין 
פעילה מאד. נמשיך משם לגאסטאון, מקום היווסדה של העיר וונקובר 

לפני כ – 150 שנים. זהו אזור עתיק ומשוחזר בסגנון המאה הקודמת, 
המפורסם בזכות פנסי הרחוב העתיקים ושעון הקיטור המשמיע 

את קולו מידי רבע שעה. נסייר בפארק קפילאנו ובו גשר החבלים 
המפורסם ושביל צמרות עצים מרהיב, ונבקר בשוק הצבעוני בגראנוויל 

איילנד, שאפשר למצוא בו הכל, מבגדים ועד מסעדות אתניות ומגלריות 
ועד מזכרות. לינה בוונקובר.

יום חמישי – וונקובר – ויקטוריה - וונקובר. 7
בשעות הבוקר נצא לנמל המעבורות כדי לעבור לאי וונקובר. השיט 
עובר בחלק מהדרך במיצרים צרים ליד מפרצים ואיים רבים. נבקר 

בעיר ויקטוריה, בירתה של קולומביה הבריטית. נסייר בנמל הציורי שלה 
ובשדרות בעלות הנופך הבריטי. המעוניינים יוכלו גם לבקר )בתשלום 
נפרד( בגני בוצ'רט המפורסמים. עם ערב נחזור במעבורת לוונקובר. 

לינה בוונקובר. 

יום שישי – סיום בוונקובר וטיסה עצמאית לישראל. 8

יום שישי – מפגש בוונקובר ועליה להפלגה לאלסקה. 8
מדריך הטיול יעלה אתכם בצהריים על ספינת הפאר בנמל וונקובר, 
התארגנות בחדרים והפלגה מקסימה לכיוון אלסקה. לינה בספינה.

יום שבת – שייט במעבר הפנימי. 9
היום ייכנס השייט אל "המעבר הפנימי", נתיב שייט ימי החולף לאורך 

חופים הרריים, בין אלפי איים ופיורדים. נפליג במים העמוקים והקרים 
באותו נתיב שבו נעו בעבר ימאים דגולים כמו קפטן ג'יימס קוק וקפטן 

ג'ורג' וונקובר. לינה בספינה.

יום ראשון – קטצ'יקן, אלסקה. 10
קטצ'יקן הנעימה היא העצירה הראשונה שלנו בתחומי אלסקה. נקיים 
סיור רכוב ומודרך בעיר. בין השאר, מומלץ להיכנס לדוליס האוז ביתה 
של המאדאם המפורסמת ביותר בקטצ'יקן, מרכז מורשת הטוטם שבו 
משחזרים עמודי טוטם של בני אומת הטלינגיט, למדגרת דגי הסלמון 

דיר מאונטיין, המאפשרת את התחדשות אוכלוסיית דגי הסלמון 
בנהרות עם שחרורם אל הטבע. אחר הצהריים נשוב אל הספינה 

ונפליג להמשך דרכנו. לינה בספינה.

יום שני – אייסי סטרייט פוינט. 11
החווייה במקום הזה משלבת תרבות אזורית אותנטית עם טבע יפהפה 
ומיוחד. אחרי סיור קצר, נצא לשיטוט חופשי במקום. אפשר למצוא בו 

תרבות עשירה של בני טלינגיט, טוטמים מעשי ידיהם של המקומיים 
וגם אפשרות לצפות בלווייתנים גדולי סנפיר ובדובים חומים בסביבתם 

הטבעית )אם מתחשק להם לבוא לבקר, כמובן(. גם קולינריה טובה 
אפשר לגלות כאן, וסעודה של סרטנים מקומיים נחשבת לחווייה 
מעניינת במיוחד. אחר הצהריים נשוב לספינה ונפליג ליעד הבא.

לינה בספינה.

יום שלישי – ג'ונו בירת אלסקה. 12
לבירתה המרהיבה של אלסקה רחובות צרים, קו מים שוקק פעילות 

ותפאורה של הרים מושלגים ברקע. נצא לסיור מודרך קצר בעיר 
ולאחר מכן נתפזר כדי לטייל בה באופן חופשי. למעוניינים, ניתן לבקר 

באתרים נוספים בעיר בתשלום נפרד. מומלץ להיכנס למוזיאון אלסקה, 

לבקר בבניין הקפיטול, לעלות ברכבל להר רוברטס, לטייל בגנים 
הבוטניים היפים וליהנות מאווירת המקום במסבאה המפורסמת ביותר 

בסביבה, ה"רד דוג סאלון". מי שירצה בכך, יוכל גם לנסוע לביקור 
בקרחון מנדנהול המפורסם, המרוחק כעשרים קילומטרים מהעיר. 
בסיומו של יום מרתק, נשוב אל ספינתנו לקראת המשך ההפלגה. 

לינה בספינה.

יום רביעי – סקאגוויי. 13
סקאגוויי, שער הכניסה של מחפשי הזהב לאלסקה וליוקון – וגם 

נקודת המוצא שלהם בדרכם הארוכה והמסוכנת אל אזור הקלונדייק. 
נצא לסיור מודרך ברחובותיה של העיר המשומרת ובין השאר נצטלם 

ליד חנותו של ג'פרסון "סופי" סמית', מנהיג הפשע המאורגן בעיר 
שהתפרסם בתרמיות העסיסיות שהפעיל כדי להוציא מכורי הזהב את 

כספם. מומלץ לבקר בבארים שלה ובמסעדות המצויינות, לטייל בשביל 
המוביל למפלי ריד )הקרויים על שם איש החוק המקומי שהתעמת עם 
סמית'( ומי שירצה בכך, וגם יספיק, יוכל גם לנסוע בטיול רכבת מיוחד 
במינו היוצא אל אזור הווייט פא, מעבר ההרים בדרך אל שדות הזהב, 

לנסיעה של כשלוש שעות. יום נפלא בעיירה שהיא תענוג אמיתי. אחר 
הצהריים נשוב אל ספינתנו לקראת המשך ההפלגה. לינה בספינה.

יום חמישי – קרחון הבארד. 14
הפלגתנו באינסייד פאסג' מביאה אותנו הבוקר לצפות בפלא טבע 

של ממש. קרחון האברד, שבו נצפה מהספינה, הוא נהר הקרח הארוך 
ביותר בצפון אמריקה והוא גם אחד הקרחונים הפעילים ביותר מסוגו 
באלסקה כולה. הקרח הכחול שלו משתרע על פני כמאתיים קמ"ר, 

וניתן לצפות בו מכל פינה בספינה – יחד עם שפע של בעלי חיים ימיים, 
בהם לווייתנים גדולי סנפיר, כלבי-ים, דולפינים ועוד. לינה בספינה.

יום שישי – אנקורג' - טיסה לישראל. 15
הגענו אל יעדנו, הלא היא אלסקה היבשתית. היום ניפרד לשלום 

מהספינה שלקחה אותנו למסע יפה כל כך, ונרד אל החוף בסיוארד. 

לתנאים וחוקים יש ליצור קשר עם המשרד.

הרוקים הקנדיים אקספרס
טיול מקומי מובטח

WOW1X - 8 ימים / 7 לילות - טיול בעברית מקלגרי לוונקובר
באנף, אגם לואיז, קרחון קולומביה, ג'ספר, קניון מאלין והמפלים המדורגים, פארק וולס גריי, קמלופס, וונקובר

לממשיכים - אלסקה אקספרס
טיול מקומי מובטח

WOW2X - 15 ימים / 14 לילות - הפלגה מוונקובר לאלסקה

וונקובר, קטצ׳יקן, אלסקה, אייסי סטרייט פוינט, ג׳ונו, סקאגווי, קרחון הבארד, אנקורג׳

אדם בחדר זוגי

$2,495
אדם בחדר זוגי

$3,995
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U&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 - יש צורך באישור כניסה אלקטרוני שניתן למלא באתר האינטרנט של ממשלת קנדה!
המארגנים רשאים לבטל כל טיול מסיבה שאינה תלויה בהם, לרבות אם מספר הנוסעים אינו מצדיק את ביצוע הטיול על-פי שיקול דעתם ויציעו 

לנוסע השתתפות בטיול אחר. כמו כן המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לצרף מטיילים לקטע מטיול מקביל הזהה לתוכנית המקורית או 
שהמארגנים יחזירו כל מיקדמה ששולמה ובכך יצאו ידי חובתם כלפי הנוסע.

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

ביטול על ידי חברת U & I Travel ו/או חברת טיולים מעבר לקשת )להלן “החברות”(:
חברת U & I Travel ו/או חברת טיולים מעבר לקשת )להלן “החברות”(: כל חברה תהיה רשאית על פי שיקוליה הבלעדיים וללא צורך בנימוק כלשהו, 

לבטל את הטיול עד 21 יום מתאריך יציאתו ולהודיע למזמין ו/או לסוכנות, ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בשל ביטול זה.
כמו כן, החברות רשאיות להודיע למזמין ו/או לסוכנות, בתוך 3 ימים מיום קבלת טופס הרשמה זה, על ביטול, ו/או אי אישור הזמנה זו מחמת שינוי 
בפרטי הטיול, ו/או ביטול הטיול ו/או העדר התאמה של המזמין מבחינה גופנית ו/או בריאותית לאופי הטיול המוזמן. במקרה כזה יוחזר למזמין כל 

כספו כפי ששילם עד 14 ימי עסקים מתאריך הביטול. עיכוב ביציאה לטיול ו/או ביטולו על-ידי 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.

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 )החברות( 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 כוללים:
אירוח בבתי מלון/מוטלים ברמת תיירות טובה. ארוחת בוקר אמריקאית )בחלק ממקומות הלינה(. מדריך דובר עברית/אנגלית.

רכבים ממוזגים, מתאימים לגודל הקבוצה. כניסות וביקורים באתרי הטיול. מטען יד – מזוודה לנוסע.

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.

בחגים אמריקאים וקנדים יש תוספת של $75 לאדם.

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

נקודות איסוף לטיולי המזרח:
קווינס:

)NAOMIS( – ליד פיצה )MAIN ST( רחוב מיין

ברוקלין:
)CONEY ISLAND AVE( פינות הרחובות קוני איילנד

ורחוב צ'רצ' )CHURCH AVE( - בסמוך למתקן
לשטיפת מכוניות.

מנהטן:
השדרה ה-5 פינת רחוב 34

נקודות נוספות יקבעו בתאום עם המשרד
טלפון: 03-911-0510, שלוחה 1

טלפון גבי: 516-543-1237

www.tourusa.co.il

נקודות לאיסוף לטיולי המערב:
לוס אנג'לס )איסוף מהעיר(

בתאום עם המשרד
טלפון: 818-469-5541

סאן פרננדו וואלי )איסוף מהוואלי(
בתאום עם המשרד

טלפון: 818-469-5541
טלפון דרור: 818-641-0617

www.overtherainbowtravels.com

תנאים ומידע כללי
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טיולים מעבר לקשת
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Over The Rainbow Travels

cלראות ולחוות את אמריקה בעברית


