
 ניו יורק שווקי חג מולד
 

21-בלילה שבין  00:45אמריקאן איירלינס בשעה עם . טיסה לניו יורק  21:45הגעה לשדה התעופה בשעה  - דצמבר  21 

 .דצמבר 22
 

 דצמבר 22
בו נראה , נצא לסיור פנורמי בעיר. לאחר הנחיתה ומפגש עם המדריך .  JFKבשדה התעופה  06:20נחיתה בניו יורק בשעה  

מטרים. הפארק מלא חיים, צבעים והשראה.  800ק"מ ורוחבו  4פארק, הריאה הירוקה של ניו יורק, שאורכו  את הסנטרל

נעצור ליד האנדרטה לזכרו של המוזיקאי ג'ון לנון הקרויה על שם השיר שדות תותים לנצח. נמשיך בנסיעה לאורך השכונות 

לוף על פני הארלם, השכונה אשר עברה מתיחת פנים בשנים האלגנטיות של העיר, הצד המזרחי והצד המערבי של הפארק. נח

ניסע ברחוב שנקרא ה"מייל של המוזיאונים" ונראה חלק  האחרונות  ומשכונת עוני הפכה לשכונה יאפית, עכשווית.

 –בעולם מהמוזיאונים המפורסמים של ניו יורק כגון: מוזיאון גוגנהיים, המטרופולין ועוד. נמשיך לאזור התיאטראות המפורסם 

ניסע לאורך השדרה החמישית, איזור הקניות היוקרתי של ניו יורק ונחלוף על פני כיכר הטיימס. בסיומו של הסיור   ברודווי.

 קבלת חדרים. -בשעות הצהריים המאוחרות   נגיע לבית המלון אשר ממוקם במרכזה של העיר.

 

 דצמבר  32
 יום טיול המיטב של ניו יורק:

נתחיל באזור וול סטריט נראה את  הבוקר נצא לסיור בלווי מדריך ישראלי ) בתחבורה ציבורית ( באזור הדרומי של מנהטן. 

גשר  –הבורסה המפורסמת של ניו יורק, נעצור בגראונד זירו ונצפה אל פסל החירות וגשריה המפורסמים של ניו יורק 

איטליה הקטנה ונמשיך לשכונת צ'לסי המפורסת הנחשבת לאופנתית,  ברוקלין וגשר מנהטן. נראה את הצ'יינה טאון, את

אוראו שכן בעבר. שוק  –טרנדית ושוקקת חיים. נבקר בצ'לסי מרקט, שוק אוכל מקורה הממוקם היכן שמפעל העוגיות הידוע 

רכבת היסטוריים. נטייל צ'לסי מציע חוויה קולניארית למבקרים בו. נטייל רגלית בטיילת ההיי ליין שנבנתה לאחרונה על פסי 

 ושם זמן חופשי., 34ונראה את הארכיטקטורה המדהימה של האזור. נמשיך לרחוב 

 

 דצמבר 42
ביותר בניו יורק. מאות אלפי בני אדם  אזור הטיימס סקוור הינו אחד מאזורי התיירות הפופולארים  . סיור בטיימס סקוור

ונראה את  אזור בניין האמפייר  34לרחוב ה  משם נמשיך  מבקרים כאן מדי יום ונדהמים מהגודל, האורות והאנשים סביב.

סטייט, מייסיס חנות הכולבו הגדולה בעולם, רוקפלר סנטר, השדרה החמישית על חנויות היוקרה שבה והסנטרל פארק. נעבור 

היוקרתית וביתו  Upper West Side ניין טראמפ המפורסם והקתדרלה הגדולה. נמשיך ונבקר בשכונת האפר ווסט סיידדרך ב

 .של ה"חיפושית" ג'ון לנון והאנדרטה לזכרו. נתרשם מפסל וכיכר להנצחת זכר ראש ממשלת ישראל גולדה מאיר

 

 דצמבר 52
לאווירה המיוחדת של השכונה, משם נעבור בין אבני דרך , נכנס הארלםבנערוך סיורים בתחבורה ציבורית. נתחיל בסיור 

, משם כמה מוקדים נוספים תיאטרון היסטורי, בית מלון מעניין, בתים של מנהיגים ידועים )מבטים מבחוץ(,נראה בהארלם, 

 נלמד על הסודות והאתרים החשובים שיש בפארק הגדול ביותר בעולם. –הסנטרל פארק נסיעה לכיוון 

 

 דצמבר 62

  .)שהיא ה"שינקין" של ניו יורק( יציאה לסיור רגלי עם המדריך ברובע הסוהו

יש בו כחמש מאות מבנים ,שבחזית שלהם שולבו אלמנטים  .הוא אחד האזורים היפים והמעניינים של מנהטן Soho אזור הסוהו

. הברזל היצוק הוא תוצר של המהפכה  19ה קלאסיים יפים. רובם נבנו במחצית המאה -אדריכליים בברזל יצוק ,בעיצובים נאו

אזור הסוהו שגשג כמרכז של מסחר  19התעשייתית. זה היה חומר זול יותר מאשר שיש וגרניט. במחצית השנייה של מאה ה 

 מבתי הקפה הרבים והחנויות תליהנו. נערוך סיור רגלי במקום. כולל זמן חופשי לנוסעים ובילוי ונבנו כאן בניינים רבים כאלה

 המיוחדות.

 

 דצמבר 72
 סיור רגלי עם המדריך במנהטן המוארת -בערב       - בוקר חופשי

 

 דצמבר 82
אאוטלט גדול  -  JERSEY GARDENל   בניו יורק . יציאה לאחר עזיבת החדרים עם המזוודות למרכז קניותיום אחרון 

טיסה   לשדה התעופה.  19:00משם יציאה בשעה   חנויות של מיטב המותגים. 200ופופולארי מאוד בניו ג'רזי עם יותר מ 

 . 23:35 במראה הבאמריקאן איירלינס,  

 . 17:15נחיתה בישראל בשעה   -    דצמבר 92
 

 

 הערות:  

 אשרת כניסה לארה"ב: יש להוציא ויזה באופן עצמאי מול הקונסוליה האמריקאית. 

  דפים ריקים לפחות לצורך  3על הדרכון להיות בתוקף חצי שנה מיום היציאה. לתשומת ליבכם יש לוודא שבדרכונם

 חתימות במעברים.


