
אני מזמין אותך מכל הלב למסע קסום יחיד במינו ברחבי 
ארה"ב, אני אישית אלווה ואארח אותך במשך שלושה 

שבועות של חוויה ייחודית לכל החושים.
זוהי הזדמנות נדירה עבורך להיות חלק מקבוצה קטנה 

וליהנות מסיור אותנטי אשר יחבר בין אנשים ונופים 
כפי שלא חוויתם בעבר. במסע שלנו נניח את השגרה 

בצד, נחווה חופים, קרוז הכל כלול בים הקאריבי, ערים 
מרתקות, בידור, מוסיקה, קניות וטבע במלוא הדרו 

NGT מסע קסם הוא בשיתוף עם חברת הנסיעות המובילה

 מידע ונתונים: 
  תאריך יציאה 11/04/2018 הגעה לארץ 2/05/2018.

   תנאי השתתפות: דרכון בתוקף עד תאריך 31/12/2018, 
ויזה אמריקאית תקפה וביטוח רפואי.

  מיועד לגילאי 50 פלוס.
  מחיר לאדם בחדר זוגי הוא 5895$.

   המחיר כולל: 
 טיסות ישירות לארה"ב ובחזרה,טיסות פנים העברות מהשדה 

ואליו למעט ניו יורק, קרוז באונייה הכול כלול, אוטובוס עם נהג 
לפי המסלול, מלונות בדרגת תיירות טובה, כניסות לפארקים 

לפי המסלול )לא כולל ניו יורק והופעות בלאס וגאס(, ארוחות 
בוקר למעט ניו יורק, שייט עם ארוחת צהרים על הסטימר )אוניית 

קיטור(, במסיסיפי שבניו אורלינס וארוחת צהרים בגרנד קניון.
  ההרשמה עד 10/01/2018.

  יתקיים מפגש למשתתפים באווירה משפחתית בחודש דצמבר.

מסע קסם
ארצות הברית לפרטים והרשמה:

שמעון מזרחי 058-5137555
masakesem@gmail.com

: מסע קסם חפשו ב- info@ngt.agency | 0587272324
www.ngt.agency



ב-10:30 יציאה לסיור 
במיניבוס במיאמי, 
ביקור באנדרטה 

מרשימה לזכר השואה, 
נופי העיר ונסיים 

במסעדה.

יום בוגאס משלימים 
את מה שלא הספקנו 

בימים הקודמים 
ונהנים מכול רגע, 

בערב מומלץ ללכת 
להופעה.

טיסה לוגאס בשעה 
09:30 הגעה ב-14:00 

העברה למלון, כאן 
מתחילים להבין את 

העוצמה של עיר האורות. 

לאחר לילה בים 
יורדים לאי קוקאי עד 
17:00 שבים לאוניה 

להמשך השיט למנעמי 
וטעמי האוניה.

נעלה לתצפית מרתקת 
מבניין האימפייר,שיט 
לפסל החרות גרנד 

זירו )מקום נפילת 
 מגדלי התאומים(

וערב חופשי.

בשעה 09:00 יציאה 
מוגאס לביקור 

בסכר הובר, במדבר 
המאובנים והצבעים 
טבע מרשים, לינה 

בפלג סטאף.

ירידה מהאוניה 
באי הטרופי נאסו 
עד 17:00 חוזרים 

להמשך השיט 
והחגיגות.

נטייל בסנטרל 
פארק הראה הירוקה 

והמקסימה של 
מנהטן, נטייל לאורך 
הברודוו'י ונספוג את 

העיר המיוחדת לב 
העולם.

בשעה 09:00 
יציאה לגראנד קניון 
עוצר הנשימה סיור 

ב-skywalk ארוחת 
צהרים וממשיכים לעיר 

האינדיאנים פייג'.

סיום הקרוז בשעות 
הבוקר יורדים עם 
חיוך ענק, העברה 

 לשדה וטיסה 
לניו אורלינס מגיעים 

ב-17:00.

מומלץ לקחת אוטובוס שעה 
ורבע לכול צד למרכז הקניות 

וו'דבארי ולחזור עם קניות 
במחירי מציאה, כל המותגים. 
בערב מסיבת סיום מטורפת 

במסעדה יוונית באיסט ויליג', 
נחזור למלון מבושמים ודומעים 

שהחגיגה נגמרת.

סיור בשמורת 
האינדיאנים בתוך 

מערת אנטילופ 
הבלתי מובנת, שייט 

בלייק פאוו'ל, יום של 
טבע במלוא הדרו.

פוקחים את העיניים 
בעיר הג'אז, יוצאים 

לשוטט ברובע 
נהנים מקולות 
המוסיקה בתי 

הקפה והבוטיקים.

מפנים את החדרים עד 
11:00 יוצאים לקרוע 
את העיר עד 18:30 
ומשם לשדה הטיסה 

ב-23:45.
2.5 | בשעה 17:35 נוחתים בארץ הקודש עמוסי 

חוויות עם טעם של עוד!

מתחילים את 
היום בתצפית על 

פרסת הסוס בפייג' 
וממשיכים לעבר 

הברייס קניון, עוד 
פלא בטבע, ישנים 

בפארק.

בבוקר ים/בריכה 
בצהרים העברה 

לנמל ועליה לשייט 
באוניית פאר לחוש 
את החיים הטובים.

טיסת בוקר לניו יורק 
עוזבים את המלון בשעה 

7:30 טיסה ישירה בת 
שש שעות ומגיעים 

לתפוח הגדול.

טיול בין המלונות 
והאטרקציות, בערב 

מומלץ ללכת להופעה 
O או love וממשיכים 

את החייים לתוך 
הלילה.

נחיתה רכה בשעות 
הבוקר העברה למלון, 

ים בריכה סטלבט 
 לאחר הטיסה.

בערב יציאה למרכז 
הבילויים של מיאמי. 

 בשעה 9:30 
נעשה דרכינו חזרה 
לוגאס עיר האורות 
והשפע, נסיעה של 

3.5 שעות.

ביקור במוזאון, 
שייט על הסטימר 

במסיסיפי כולל 
 ארוחת צהרים 
וביקור בבזאר.
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