
 .המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר הביקורים והימים *
 

 ניו יורק

 

 :יום רביעי –שלישי יום 
נחיתה . טיסת אל על ישירה –טיסה לניו יורק  התעופה עם צוות השטיח המעופףהערב בשדה מפגש בשעות 

. שנמצא בטיימס סקוורק למלון נסיעה לניו יור .לאחר הנחיתה ויציאה משדה התעופה בבוקר בניו יורק ברביעי
 יציאה לארוחת בוקר בעיר ליד המלון.,שמים מזוודות בחדר מזוודות
נראה את איזור הבניין אמפייר סטייט בילדינג וחנות הכולבו הגדולה  משם נצא לסיור רגלי בעיר: 

 מייסיס
ניין טראמפ רוקפלור סנטר, השדרה החמישית עם חנויות היוקרה, נראה את ב –טיימס סקוור 
 המפורסם, את

 .שכונת האפר ווסט סייד
 .קבלת חדרים - ואז הליכה חזרה למלון 

 .זמן חופשי 
 .להכרת העיר  –יציאה רגלית עם המדריך לסיור רגלי בסביבה של המלון  –בערב 

 :יום חמישי
  .. יציאה לסיור עיר רגלי משולב תחבורה ציבורית ארוחת בוקר

קטנה, גראונד זירו, בניין העירייה ובתי המשפט של ניו יורק, נטייל נראה את הדאון טאון, איטליה ה
 ונראה את ציורי הרחוב היפים לאורך המסלול. בסוהו 

 CHICAGO   להצגהמפגש בלובי ויציאה  –בשעות הערב המוקדמות 

 :שישייום 
 יציאה לאאוטלאט מותגים מחוץ לעיר ניו יורק.  ארוחת בוקר

woodbury common premium outlets חנויות של המותגים הגדולים  220המאכלס  מרכז הקניות
ביותר בתחום הביגוד, נעליים, תכשיטים, אביזרים ועוד. בין השמות תוכלו למצוא את פראדה, ג'ימי 
צ'ו, ראלף לורן, טומי הילפיגר, פנדי, רוקפורט, אדידס, קיפלינג, טאג, פוסיל ועוד רבים וטובים. 

   לעומת מרכז העיר וברוב החנויות מתקיימים סיילים לעיתים תכופות. בההמחירים נמוכים בהר
 בשעות אחה"צ המאוחרות נסיעה חזרה למלון.

 
 :שבתיום 

 . ונשלב שייט ליד פסל החירותשווקים, אומנות רחוב ועוד  -סיור עיר מיוחד בניו יורק .  ארוחת בוקר
 אחה"צ חופשי 

 
 :ראשוןיום 

 יציאה לסיור משולב רגלי ותחבורה ציבורית..  ארוחת בוקר
אפר איסט  משם נמשיך ברכבל לסיור. ונראה את נתחיל בנקודת תצפית מהאמפייר סטייט בילדינג

 .סייד 
לשם הגיעו ראשוני  -שם ישן וחדש נמצאים בערבוביה וולואר איסט סייד   'לסיור באיסט ווילאגנמשיך 

 המהגרים מאירופה ועוד.
שווקי אוכל ועוד, מדיסון פארק יוניון  -משם נמשיך לסיור בפינות קסומות ומיוחדות של ניו יורק  

 .הסיורסקוויר, אוניברסיטת ניו יורק ועוד מקומות מיוחדים שנראה במהלך 
 

 :שנייום 
  10:30-11:00פינוי חדרים ובשעה .  ארוחת בוקר

 JERSEY GARDENSנסיעה למרכז קניות   עלייה לאוטובוס כולל מזוודות 
 שם זמן חופשי לנוסעים ומשם נסיעה לשדה תהעופה וטיסת אל על חזרה ארצה

 
 :שלישייום 

 ריים בישראלנחיתה בשעות אחר הצה
 
 

 


