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 וגיל מטוסיו שחר זמדריכים: 
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 של מדינות הדרום.נהר המיסיסיפי הוא יותר מסתם גיאוגרפיה אלא המרחב התרבותי וההיסטורי 

  הוא השער למערב, אבן הדרך של העבדות השחורה ועד לחירות האמריקאית.

 אז והרוקנרול.’המיסיסיפי הוא מקום הולדתם של הבלוז, הג

 בניו יורק.ורוק מיוזיקל , גוספל - אז בניו אורלינס’ג - בלוז, אלביס ורוקנרול בממפיס - קאנטרי בנאשוויל

 .בירת מוזיקת הקאנטרי, ביקור בהיכל התהילה ומופע בגראנד אול אופרי - נאשוויל

  ,(Beal)  ביקור באחוזת אלוויס פרסלי, מוזיאון מרטין לותר קינג, מוזיקת בלוז ברחוב ביל - ממפיס

 .אז׳בילוי במועדוני ג

 .לואיזיאנהשיט לילי במיסיסיפי, שיט בביצות ,הרובע הצרפתי מסיבות פרה הלוואין,  - ניו אורלינס

 ביקור בוודסטוק! –, הופעות ג'אז וברודווי, וחוויה יוצאת דופן אמנות במנהטן וסיורים בניו יורק - ניו יורק

 .שבועיים בלתי נשכחים וייחודיים של חוויה רב חושית

 

 מסלול הטיול 
 

   נאשוויל -ניו יורק  –ת"א / 1יום 

 נאשוויל בירת מדינת טנסי. הגעה בשעות הערב.   נצא בטיסת צהריים דרך ניו יורק ומשם נמשיך אל 

נאשוויל שוכנת על נהר קמברלנד במחוז דייוידסון, בחלק הצפון מרכזי של המדינה ומהווה אבן שואבת למוסיקאים. 

 העיר נחשבת לבירת הקאנטרי העולמית. 

 עם ההגעה ניסע למלון ללינה. 

 אשוויל לינה בנ

 

   עמק המוסיקה –שוויל אנ/ 2יום 

נתחיל את היום בביקור בהיכל התהילה למוסיקת הקאנטרי. המוזיאון הנודע משקף נאמנה את החשיבות של 

 מוסיקת הקאנטרי לנשמתה של נאשוויל ומלא במוצגים מעניינים כמו הגיטרה של ג'וני קש, הקאדילק של אלביס

, האולפנים המפורסמים בשדרות Bהארכיון העצום על יצירות המוסיקה הרבות. מכאן נמשיך לביקור בסטודיו ו

 המוסיקה, בהם הקליטו אלביס פרסלי, דולי פרטון ורבים אחרים את הלהיטים הגדולים ביותר. 

מקום שלהופיע בו נחשב ובצדק,  - Grand Ole Opryבאולם הגרנד אול אופרי  נצפה במופע קאנטרי אמיתיבערב 

 לפסגת שאיפותיהם של זמרי הקאנטרי בעולם.

 ויל אשולינה בנ

  



 
 

 

 

 

 

 מזקקת ג'ק דניאלס  -שוויל אנ/  3יום 

, זו המזקקה הוותיקה ביותר בארה"ב יוון העיירה הקטנה לינצ'ברג, בה נמצאת מזקקת ג'ק דניאלס.הבוקר ניסע לכ

נסייר בין מתקניה השונים, נראה את תהליך היישון והעישון של הוויסקי המפורסם ונקבל הסברים וטעימות מן 

בניין הקפיטול ופארק הסנטניאל ובו מבנה תואם . לאחר הביקור, נחזור אל נאשוויל  נבקר בגאוות האזורהמשקה, 

 )יתכן שסדר הביקורים בעיר ישתנה(.   המטופחים Cheekwoodני ונבקר בג  לפרתנון האתונאי

 אשוויל לינה בנ

 

  / אל ממפיס4יום 

 . עיר הבלוז של אמריקההיום נצא בנסיעה אל ממפיס, העיר השנייה בגודלה בטנסי אחרי נאשוויל , הנחשבת 

באולפן ,  נבקר המפורסם בזכות מועדוני הבלוז הידועים שלו Bealחוב עם ההגעה, נצא לשיטוט בעיר, נבקר בר

לב ליבו של הרוק'נרול האמריקני. אולפן בו הקליטו עשרות אמני בלוז ורוק'נרול וביניהם  – Sun Studioההקלטות 

 בי.בי.קינג, ג'רי לי לואיס, ג'וני קאש וכמובן אלביס פרסלי.

 בערב נצא להופעה במועדון מקומי. 

   ממפיס ינה בל

 

  הומאז' לאייקונים תרבותיים: אלביס ומרטין לותר קינג –ממפיס / 5 יום

טסים לכאן מכל קצוות העולם וגם אנחנו נעלה אל אחוזתו של המלך היצי אלביס את מער למשוךממפיס מצליחה 

נסייר באחוזה ונציץ, בין מת. מפורסכבר אז הפך לדמות , בלבד 22. אלביס קנה את האחוזה בגיל פרסלי בגרייסלנד

המכוניות והאופנועים וגם נבקר בקברו ובגן  תקליטים, בגדים, תצוגת –היתר, באוסף המזכרות של אהבותיו הרבות 

 ד.המדיטציה בו נהג להתבוד

לאחר הסיור באחוזה ניכנס למוזיאון הלאומי לזכויות האזרח אשר נמצא במוטל לשעבר, שם נורה למוות הכומר 

  ק המתמשךד"ר מרטין לותר קינג. נביט בתצוגות הנרחבות במוזיאון ונקבל הסברים אשר ישפכו אור על המאב

  של השחורים באמריקה. זכויותיהם)עד ימינו( למען חירותם ושוויון 

 בערב נצא להופעה מקומית.

 לינה בממפיס 

 

 



 
 

 

 

 

 

   ז׳, מעבר למדינת מיסיסיפי ושביל נאצ"דרך הבלוז", 61/ כביש 6 יום

ידיים ועיירות המפורסם, המשתרע בין שדות כותנה רחבי  61נעבור מטנסי למדינת מיסיסיפי וננוע דרומה בכביש 

 ון לי הוקר. 'וגונסון, מאדי וואטרס ׳יהם רוברט גחקלאיות קטנות. כאן צמחו גדולי המוזיקאים של הבלוז ובינ

נהר המיסיסיפי הסביבה החקלאית של דלתת נבקר במוזאון הבלוז בעיירה קלארקסדייל שם נלמד על הקשר בין 

 ה.לבין הכוחות היצירתיים שצמחו שם מקרב הקהילה השחור

, תה נתיב עתיק של ציידיםאשר היי ז'נחצה את מדינת מיסיסיפי בדרך ההיסטורית של שביל נאצ ,בהמשך

שוכנת על מצוק אשר  ז'נאצסע בנופים קסומים של יערות צפופים וטבע בתולי עד לעיירה . נישבים וסוחריםמתי

 . 18, במאה הםשוני המתיישביוהיא היישוב הוותיק ביותר שהוקם באזור על ידי ראמעל נהר המיסיסיפי, 

משמרת את עברה עם  ז'נאצנעצור לטיולי טבע קצרים בהתאם למה שיאפשר הזמן. העיירה  ז'נאצלאורך שביל 

מצוק  הגעתנו נצא לטיילת שעל  םלדרום ארצות הברית. ע ימגוון רב של בתים ונחלות בסגנון ארכיטקטוני הייחוד

 נוף מרהיבות... הנהר לטיול אחר צהריים המלווה בתצפיות

 לינה בנאצ'ז 

 

  אל ניו אורלינס  –בית האחוזה  -/ נאצ'ז 7 יום

דרך נופים ושטחים חקלאים נגיע לאזור של בתי האחוזה והמטעים של לואיזיאנה. נתרשם היום נצא בנסיעה 

המפורסמות מאורח החיים הדרומי ונדבר על ההיסטוריה של העבדים השחורים באזור. נבקר באחת האחוזות 

ניו נמשיך בנסיעה עד ל והמרשימות ביותר של משפחה דרומית אמידה וגם במגורי "העובדים" והגנים המטופחים.

 The Bigאחת הערים המיוחדות והמרתקות בארה"ב. העיר נחשבת לבירת הג'אז העולמית,  וזכתה לכינוי אורלינס, 

Easyרה ספרדית ואיטלקית, שפע של קרנבלים ומוסיקה, אוכל ... זוהי עיר עם אווירה קריבית נינוחה, ארכיטקטו

 ייחודי ועוד ועוד... 

 יב"  של העיר... יובערב נצא לבילוי במועדון מקומי ונתחיל לחוש את ה"ו

 לינה בניו אורלינס 

 

 / ניו אורלינס 8 יום

ונלמד על ההשלכות והשינויים  2005באוגוסט  נתחיל את היום בסיור באזור מוכה האסון בו פגע ההוריקן קטרינה

בהמשך נערוך סיור פנורמי להכרת העיר כולל שדרות סנט צ'רלס, כיכר ג'קסון, קתדרלת  הדמוגרפים שקרו מאז.

  סנט לואי המרשימה, הסופרדום ובשכונות הישנות והמתחדשות של העיר.

 לינה בניו אורלינס 



 
 

 

 

 

 

    Mardi Gras Worldאל/ שייט בביצות לואיזיאנה והצצה 9יום 

במהלך הסיור נראה את הביצות, נפגוש תנינים, נתרשם מהנוף הייחודי היום נצא לטיול ייחודי לביצות לואיזיאנה. 

  על הקייג'ונים וההיסטוריה המרתקת שלהם., נלמד ללואיזיאנה ונשמע מהמדריכים על ההיסטוריה של האזור

חגיגת תחפושות, מוסיקה, אוכל  –. פעם בשנה מתקיים בעיר קרנבל פרוע Mardi Grasנמשיך להכיר את פסטיבל ה 

נלמד על ההיסטוריה של הפסטיבל ונבקר בסדנאות האומנים המכינים את התחפושות והמיצגים  והרבה אלכוהול.

ה, , נראה ונחווה את המוסיקה והשמחkrewe a boo חגיגות מקדימות להלוואין הנקראותבערב נהנה מ שנה מראש.

 התחפושות הססגוניות והתהלוכות. 

 לינה בניו אורלינס 

 

 טיסה אל ניו יורק  -/ ניו אורלינס 10יום 

 .מנהטן, הלב הפועם של ניו יורק! ננחת בניו יורק -' התפוח הגדוליסע אל שדה התעופה, ונטוס אל 'נבבוקר 

 עם ההגעה, נצא לסיבוב ראשוני בעיר. 

   לינה במנהטן

 

 / ניו יורק 11יום 

 נבקר בבית הכנסת שברחוב אלדרידג', , לואר איסט סיידהבוקר נבקר בין השאר ב

 .  Freedom Tower, במוזיאון טנמנט, בליטל איטלי וליטל צ'יינה –ת ובשכונות הצבעוני

 יתכן שמועד ההצגה יהיה ביום אחר( *בערב נצא למופע בברודווי. )

   לינה במנהטן

 

 אל וודסטוק!   –/ ניו יורק 12יום 

, מדור הפרחים לחצי מיליון צופים,  LSD-של חושים, מג'ימי הנדריקס עד ל מערבולתהיום נחשף למה שהיה 

 –אל -ימים למדשאות האין סופיות של בית 3אוטופיה של מוסיקה שלום ואהבה, ביטוי של דור שלם שנוקז במשך 

 הוודסטוק! 

וודסטוק ונספוג את אווירת המוסיקה שעדיין זורמת בעורקיי העיירה, לאחר מכן נבקר נתחיל בביקור בעיירה 

ונמשיך למוזיאון בבית אל שמשמר את מורשת הפסטיבל.  האדירות באתר השימור של הפסטיבל במדשאות

 .  1969הזדמנות חד פעמית לחוות את מה שקרה פה ב

   ה במנהטןלינ

 



 
 

 

 

 

 

 צפון מנהטן / 13 יום

 ר הקרייזל, נעבור דרך כמה מבנייניה המפורסמים של ניו יורק: הגרנד סנטרל סטיישןלסיור בצפון האי והיום נצא 

. נמשיך אל בית פריק כדי להתרשם מאוסף האמנות הגדול והמרשים של התעשיין העשיר Radio City Music Hall -וב

  ומשם לסיור בסנטרל פארק, ונסיים בהליכה על הטיילת החדשה של צ'לסי.

 נקנח בארוחת ערב חגיגית לסיום הטיול.

 לינה במנהטן  

 

  טיסה בינ"ל אל תל אביב  - מנהטן/ 15-14ימים 

נצא לבקר בהארלם, אחד מאזורי המוזיקה המיוחדים של העיר. אחרי הביקור נהנה מזמן חופשי לקניות הבוקר 

 ושוטטות. 

  בשעות אחה"צ.  15. הגעה לארץ צפויה ביום אביבסע אל שדה התעופה לטיסת לילה ישירה לתל נבשעות הערב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 מחירים 
  מטיילים ומעלה( 15 )בקבוצה של 9,480$בחדר זוגי  לאדםמחיר הטיול 

 2,290$תוספת ליחיד בחדר: 

 

 המחיר כולל:

  ופנימיות כמפורט בתוכנית במחלקת תיירים. טיסות בינלאומיות 

  על בסיס ארוחת בוקר. ברמת תיירות טובה, בתי מלון 

 תחבורה: אוטובוס מרווח וממוזג עפ"י גודל הקבוצה . 

  .כניסות לכל האתרים וההופעות, כמפורט בתוכנית 

 3  .)ארוחות ערב )הארוחות אינן כוללות שתיה 

 רותים המקומיים. יטיפים לנותני הש 

 .מפגש הכנה לפני יציאת הטיול 

 שחר זיו.  –מצוות החברה הגיאוגרפית פון אמריקה מדריך ישראלי מומחה לצ 

 בתאגיד השידור הציבוריו 88עורך ומגיש מוזיקה בכאן מרצה על מוזיקה ורדיו, גיל מטוס,  –מדריך מומחה למוזיקה . 

 

 המחיר אינו כולל:

  .)ויזה לארה"ב )חובה 

  .בדיקות קורונה ככל שידרשו 

  .ארוחות נוספות 

  ,קניות, וכיו"ב(.הוצאות אישיות )טלפון 

 חובה להכליל כיסוי מורחב לקורונה( ביטוח רפואי ומטען(. 

 

o  בכל מקרה של ביטול הטיול או שינוי הנובעים מבעיות באשרות הכניסה או ממדיניות הממשלות של הארצות

 .שבהן נטייל, אין החברה אחראית לנזק ולהוצאות הכרוכות בכך

o  עם ההרשמה לטיול. אנו ממליצים לעשות ביטוח נסיעות 

 

 תנאי תשלום
 לאדם עם העברת טפסי ההרשמה. 750$תשלום ראשון בסך 

 תשלומים ללא ריבית   3-בימי עבודה מלאים לפני מועד יציאת הטיול  10יתרת התשלום תשולם עד 

 .או בהעברה בנקאית בכרטיס אשראי

 התשלום יתבצע בשקלים, לפי שער העברות והמחאות גבוה ביום התשלום. 

יונהגו במקרה של רכישת חבילות שייט, רכבות, טיולים בתקופת חג הפסחא או ראש  תנאי תשלום מיוחדים*** 

וכדומה וכן בכפוף לכל תנאי התשלום שיחולו על ידי חברות התעופה  לפסטיבליםהשנה האזרחית, נסיעות 

 והספקים בחו"ל ליעדים או לשירותים מיוחדים, אם הם שונים מאלה המפורטים לעיל.

 

 תנאים כלליים 
 ם ואחריות באתר החברה בלינק הבא:פרטים מלאים על דמי ביטול, תנאי

https://www.geotours.co.il/terms/  
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 דמי ביטול: 

 דמי ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן : מועד ההרשמהמיום  14עד  ד הביטול חלאם מוע. 

 ימי עבודה לפני היציאה לטיול 45יום ממועד ההרשמה ועד   15 אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של:  

יוחזר כל הסכום ששולם עבור סידורי הקרקע, למעט דמי אשרה )באם הוצאה(, דמי ביטול המונהגים על ידי 

 .$100התעופה בגין הטיסות שהוזמנו, ומקדמה בלתי חוזרת בסך חברות 

 ימי עבודה לפני היציאה לטיול 21ימי עבודה ועד   30 אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של : 

מהמחיר עבור סידורי הקרקע, למעט דמי אשרה )באם הוצאה( ודמי ביטול המונהגים על ידי חברות 35% 

 .התעופה בגין הטיסות שהוזמנו

 ימי עבודה לפני היציאה לטיול 11ימי עבודה ועד   20 מועד הביטול חל בפרק הזמן של אם: 

מהמחיר עבור סידורי הקרקע, למעט דמי אשרה )באם הוצאה( ודמי ביטול המונהגים על ידי חברות 60% 

 .התעופה בגין הטיסות שהוזמנו

 לטיול היציאה לפני עבודה ימי 7 ימי עבודה ועד 10  אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של: 

מהמחיר עבור סידורי הקרקע, למעט דמי אשרה )באם הוצאה( ודמי ביטול המונהגים על ידי חברות 80% 

 .התעופה בגין הטיסות שהוזמנו

 ועד מועד יציאת הטיול ימי עבודה 6 אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של: 

הוצאה(, ודמי ביטול המונהגים על ידי חברות מהמחיר עבור סידורי הקרקע, ובנוסף דמי אשרה )באם 100% 

 .התעופה בגין הטיסות שהוזמנו

 

 יום מיום קבלת הודעה בכתב על הביטול,  14ההחזרים הכספיים הנובעים בגין ביטול טיול יבוצעו תוך 

 .ל”בין אם על ידי הלקוח ובין אם על ידי החברה בחו

 

 :הבהרה לגבי מועד הביטול על ידי המטייל

 :יטול יש למסור למשרדנו באחת מהדרכים הבאותהודעה על ב

  (03-6244333בכתב )אפשר בפקס מספר 

 א(”, רמת החייל, ת’א 21הברזל  ’פ במקום העסק שכתובתו רח”או בהודעה בע 03-5639000פ )בטלפון ”בע 

 א(”, רמת החייל, ת’א 21הברזל  ’בדואר רשום )כתובת: החברה הגיאוגרפית, רח 

 ל”בדוא info@geotours.com 

 .להוציא חג או ערב חג – ’עד ה ’: ימי עבודה הם הימים א”ימי עבודה“הבהרה לגבי 

 .(, סכום המקדמה ישולם באירו€)בטיולים שמחירם מפורסם באתר באירו 

של מסלול הטיול באתר או בקובץ הטיול הנשלח למטייל, ל בעמוד ”בטיולים שבהם מופיעים דמי ביטול שונים מהנ

 .ייגבו דמי ביטול בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המסלול או בקובץ שנשלח

 .מרגע הודעת הביטול, החברה הגיאוגרפית תעשה ככל יכולתה על מנת להפחית בעלויות דמי הביטול

mailto:info@geotours.com

