
   ימים למטייל העצמאי10 לילות 9ארצות הברית 
  

  . עם מיטב האתרים שיש לחוף המזרחי להציע למטייל העצמאי, טיול משגע קצר וקולע
  
  

  :המסלולים 
  
 פנסילבינה ובוסטון, וושינגטון, אלף האיים, טורונטו,  מפלי הניאגרה–ימי טיול   7

 יציאה בימי ראשון מניו יורק
 1יום 

. אמריקאי-נסיעה צפונה לגבול הקנדי. ניו יורק ואת שרשרת הרי הקטסקילסחוצים את מדינת 
.  תופעת טבע מרהיבה לאורכו של נהר סנט לורנס–) בעונה(שייט של שעה באלף האיים 
עצירה לארוחת ערב באזור המסעדות הכשרות נסיעה קצרה . נמשיך בנסיעתנו לטורונטו

 .התמקמות ולינה, למלון
 2יום 

  נצפה במגדל, נט של מחוז אונטריו סיורנו בטורונטו בבניין הפרלמאנו פותחים את
. עצירה קצרה באוניברסיטה המיוחדת של טורונטו וסיור באזור הסיני של העיר, CN -ה

נלמד כיצד מעלים אניות משא ענקיות מהמפלס הנמוך של אגם , נמשיך לתעלת וולאנד
ניאגרה על " בעיירה הפסטוראלית ממשיכים לביקור. אונטריו למפלס הגבוה של אגם אירי

נמשיך לכיוון מפלי . נערוך פיקניק על שפת אגם אונטריו, במידה ומזג האוויר יאפשר. " האגם
נצא . עצירה בשעון הפרחים ותחנות הכוח ולאחריה נגיע למפלים מצדם הקנדי, הניאגרה

, חת ערבנצא יחד לארו. התארגנות במלון, )בעונה(לשייט מרגש אל מרכז מפל הפרסה 
 . צפייה במפלים המוארים באור זרקורים צבעוניים–בסיומה נחזור למפלים לחוויה לילית 

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

 ,(Outlet) נעצור לקניות במרכז חנויות מפעל. נצא בדרכנו חזרה לניו יורק. הינומת הכלה
רזי 'נגיע למלון בניו ג, נמשיך בנסיעה לאורך אגמי האצבעות. ולים בחוף המזרחישהוא מהז

 .בשעות הערב המאוחרות
 4יום 

דלוואר ומרילנד ונגיע לוושינגטון בירת , רזי'ניו ג: נחצה בנסיעה את המדינות, יציאה מהמלון
וייטנאם גן האנדרטאות לזכר לינקולן ומלחמות ). ללא כניסה(ביקור בבית הלבן . ב"ארה

נסיים בארוחת . במוזיאון החלל ונצפה בגבעת הקפיטול, נמשיך למוזיאון השואה. וקוריאה
 .הגעה למלון ללינה. ערב במסעדה

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

חובה להצטייד בנעליים (ן סיור במפעל ההרכבה של אופנועי הרלי דיווידסו. חיים מיוחד
, נבקר בפילדלפיה, במידה והביקור במפעל ההרכבה לא יתקיים). 12הכניסה מגיל , סגורות

נגיע למלון בניו יורק בשעות . האנדרטה לזכרו של יוני נתניהו ועוד, נראה את פעמון החירות
 .הערב

 6יום 
נעצור לביקור במוזיאון . טיציאה מניו יורק ונסיעה צפונה בנופים הירוקים למדינת קונטיק

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

נעבור בין האחוזות . ממשיכים צפונה למדינת רוד איילנד לעיירת הנמל הציורית ניו פורט
ממשיכים לכיוון . פחת וונדרבילטההיסטוריות והמפוארות של העיירה ונבקר באחוזת מש

 .הגעה למלון והתארגנות ליציאה לארוחת ערב. בוסטון
 7יום 

סיור ברכב אמפיבי העובר בחלקים החשובים וההיסטוריים של בוסטון ובהמשך שייט בנהר 
, "קווינסי מרקט"ביקור בשוק המפורסם של בוסטון . 'המפריד בין בוסטון לקיימברידג, ארלס'צ



סיור בין האוניברסיטאות . וכל מרחבי העולם וחנויות מזכרות מיוחדותשבו דוכני א
נעבור ליד בניין המפקדה ). בנסיעה בלבד(בוסטון ועוד  M.I.T ,,הרווארד: המפורסמות בעולם

 .לסיום נצפה לעבר הבית בו נולד הנשיא קנדי. וושינגטון'  גורג–ב הראשון "של נשיא ארה
  .וחרותחזרה לניו יורק בשעות הערב המא

 
 :המחיר כולל

 סיור ברכב האמפיבי בעונה| כניסה לאתרים |  ארוחות בוקר קונטיננטליות 6, לינות  6
 .   הדרכה בעבריתשייט באלף האיים בעונה| שייט במפלי הניאגרה בעונה  |
  
   יום טיול בניו יורק מנהטן 1

וכן מסלולים התפורים אישית לפי בקשת , מסלולי טיולים לאתרים הקלאסיים של ניו יורק
אוהבי שופינג , אוהבי מקומות אוכל מיוחדים כולל אוכל כשר, אוהבי מוזיאונים(המטיילים 
 ..'למיניהם וכו

 
 :1מסלול 

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

 . בבוקר9:30שעת יציאה לסיור .  שעות דרגת קושי קלה5-4משך טיול 
 :2מסלול 

הגראונד , איטליה הקטנה, העיר הסינית: הדאון טאון, "טעמים והיסטוריה, ריחות, צבעים"
הסוהו , בניין העיריה ובתי המשפט של ניו יורק, יורקאזור הוול סטריט והבורסה של ניו , זירו

ובדרכנו נחזה באמנות ציורי . ושייט העובר ליד פסל החירות) של ניו יורק" שינקין"שהיא ה(
 .(גרפיטיס(רחוב מעניינים 

 . בבוקר8:40שעת יציאה לסיור . דרגת קושי קלה,  שעות5-4משך טיול 
 :3מסלול 

באיזור ההיי , לסי'בצ: ול בפינות קסומות ומיוחדות של ניו יורקמסל, "ניו יורק שלא תראו לבד"
ומקומות ושווקי אוכל , האיני (meatpacking district) ושוק הבשר המתחדש, לסי מרקט'צ, ליין

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

 . בבוקר9:45: יציאה לסיור בשעה. דרגת קושי קלה,  שעות5-4משך טיול 
 :4מסלול 

מבט ייחודי על נופיה של ניו יורק " פריקי וגם הנקודה היהודית, יוקרתי, טרנדי, היסטורי"
" מתוקים"של ה" גן העדן"נבקר ב: היוקרתיתנגיע לאפר איסט סייד , רבתי ממרומי רכבל

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

בתי כנסת ' כמו למשל מס(ששומר על צביונו ) המהגרים היהודים מאירופה ולאומים אחרים
, ומהווה גם מרכז לאוכל, חיי לילה, ומרכז סביבו חיי תרבות, )מתחילת המאה הקודמת

 ).גרפיטי(ובדרכנו נחזה באומנות ציורי רחוב 
 . בבוקר9:45יציאה לסיור בשעה . דרגת קושי קלה,  שעות5-4משך הסיור 

 :5מסלול 
, במסלול ייחודי זה נגיע לנוף ימי הביניים בדמות גן ומוזיאון הקלוייסטרס, "ניו יורק של מעלה"

ומיקומו בקצה הצפוני של מנהטן על גדות , שהינו אחד מאגפי מוזיאון המטרופוליטן לאומנות
גראנט . ס.נעבור באחוזת הקבר של של י, נבקר ברובע הארלם המפורסם. נהר ההדסון

נמשיך לקמפוס היפה של אוניברסיטת . ב הצופה על נהר ההדסון" של ארה18הנשיא ה 
לאחר מכן נעבור דרך שכונת האפר ווסט סייד המדליקה שבה נפגוש . קולומביה הידועה

 .מעדניות ועוד, קולינריה משובחת, בתרבות
 .בבוקר 9:30שעת היציאה לסיור בשעה . דרגת קושי קלה,  שעות5-4משך טיול 

  



 :6מסלול 
נתחיל את סיורנו הלילי בטיימס סקוור על שלל  New York nights – Nyght "ניו יורק הלילית"

  ן'הלס קיצעדות הניו יורקית שנמצאת בשכונת ומשם נגיע לשדרת המס, אורותיה
(Hells Kitchen)  ,או לחילופין נבקר , נחזה באורותיה של העיר מגשר ברוקלין היפהפה

שם , נמשיך למרכז חיי הלילה של ניו יורק בדאון טאון. טרנדית וויליאמסבורגבשכונה ה
 .ובתי הקפה והמועדונים, בתי האוכל, מרוכזים הבארים

  
  . שעות וניתן לעשותו גם ברכב5-4משך הטיול 

  .ל"ניתן לבחור סיור אחד מתוך רשימת הסיורים הנ
  . לאדם$ 70כל סיור נוסף בעלות 

 . יבותהסיורים יוצאים בהתחי
 :הסיורים הם בשילוב הליכה רגלית ושימוש בתחבורה הציבורית

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


