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הלב על היד עם
 מאד מעט מכיר אני

 בעולם טיולים מארגני
 החויות בכל שהתנסו כולו
 לפני בשרי על חויתי שאני
 אמריקה את ״מכרו״ שהם

 בארץ, שלהם. לנוסעים
 שאירגן הראשון הייתי

 בעקבותי לארה״ב. טיולים
 עד (אגב, האחרים הלכו
 ״בוא של הטיולים היום

 נושא הם ניסע״
 שלי הנוסחה לחיקויים).

פשוטה: מושלםהינה לטיול
 מקום, לכל נוסע אני

 בכל ישן אתר, בכל מסייר
 את טועם מהמלונות, אחד

במסעדות.! האוכל
 טוב £ שאינו מה

 11] בשבילי מספיק
 >■'7ל טוב אינו

 בשבילך.
נקודה.

 היה(/״ זה לשם. נסעתי מיד
ע עוד — התוצאה כדאי. / 

 יע (אני במסלול. אטרקציה
 1 ^ שבשנה להתערב מוכן

 ן יופיע זה מקום הבאה
מתחרינו). במסלול

 נוסעים לא אנחנו
 א לוס שליד ל״דיסנילנד״,

 ל״דיסני אלא אנג׳לס,
 כי שבפלורידה. וורלד״,

 וחדש יותר גדול הוא
יותר.

 ה״דיסניוורלד״ ובענין
 רצוף שסיור לדעת נוכחתי

 מעייף בחום, שלם יום של
 את פיצלנו האנשים. את

 בשעות בגן. הביקור
 מבקרים הבוקר

 המוצלות, באטרקציות
 למנוחה למלון חוזרים

 לגן שבים להפתעה!), (וגם
 הקרירות הערב בשעות

 ולתהלוכת הסיור להשלמת
 הדרך זאת מנסיון, הסיום.
 באמת להנות היחידה

מהמקום.
 ל״אכול שונא אני

אספלט״
 ליוויתי רבות פעמים
 מגוונות קבוצות אישית

 בשטח. תגובות לשמוע כדי
 .מחליאות אוטוסטרדות

 והתוצאה- האנשים. את
 בה שלנו הטיולים מתכונת

את״ תמצא
 המושלם האיזון
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 לשיקגו הניאגרה מפלי דרך
 וכך הפרקים. ואחריה

 הטיול. כל לאורך הלאה
 ״המתים״ בקטעים
 חבל טסים. פשוט, במסלול

 לא אני בעיקרון הזמן. על
 אותה על פעמיים חוזר
 הדרך את עושים אם דרך.

 את בספינה לטורונטו
 לניאגרה חזרה הדרך

באוטובוס. עושים
 נקודה קיימת

 אני שעליה אחת
מתעקש

 ומיקומם: המלון בתי רמת
 תמיד לנים אנחנו

 ברובע או העיר במרכז
 מייקר זה יותר. המעניין

 של בסופו אבל לכאורה,
 :פחות לנוסע עולה זה דבר

 העיר במרכז גרים כשלא
 עבור יותר הרבה משלמים
ובערב טיפים עבור מוניות,

יציאה. על מוותרים גם
למשל, בניו־אורליאנס

 ■ ב״קארה״ לנים. אנחנו
 היקר הצרפתי הרובע זה

 בעל במלון ביותר,
ארכיטקטורה

** צרפתיים ואווירה *״י / 
 חלק זה אוטנטיים.

 י' שגר מי לדעתי, מהענין.
 ״בעוד״ בניו־אורליאנס

 פשוט, מודרני, מלע
 בלאס־ העיקר. את מפסיד

 אנחנו זאת, לעומת וגאס
 טאוף׳(ולא ב״דאון גרים

 כל ישנו שם כי ב״סטריפ״)
״האקשן״.

 אמריקה את ״עשיתי׳ האחרונות השנים בעשר
 הביקור לדוגמאחייך. טיול את תקבל שאתה כדי פעמים עשרות

בפלורידה
 נוסעים היינו פעם

 נוכחתי אבל למיאמי,
 את ומשעממת חמה שהיא

 ניגשתי הישראלי. הנוסע
 המקומית התיירות ללשכת
 אינפורמציה. לקבלת
 בלשכה השמנמונת הגברת
 ב״סייפרס אם אותי שאלה

 כבר גרדנס״
׳̂־ . י ביקרתי.

 חשוב האחרון היום
הראשון כמו לי

 טסים היינו פעם
 ישר פלורידה, מאורלנדו,

 בנידיורק התעופה לשדה
 שיניתי לתל־אביב. ומשם
 למסקנה, הגעתי זאת.
 בניו־יורק נוסף שיום

 כמו הטיול את יסיים
 לערוך הזדמנות זו שצריך.
 לראות אחרונות, קניות
 רשמים לאגור הצגה,

 לנוח ואפילו לסיום,
 הארוכה הטיסה לקראת
הביתה.

 שואל אני שנה כל
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 עם נסעו

ניסע״, ״בוא
 אמריקניים, נסיעות סוכני
 את תיירות, לשכות עובדי
 נבדקת. תגובה כל עצמי.

 קשה נרשמת. חויה כל
 השיפורים את למנות

 כדי עושים ואנו שעשינו
 חייך. טיול את לך להעניק

ידע. לא בזה התנסה שלא מי
 ״אמריקה חוברת את בקש

 קודם, אבל ״,81 אמריקה
 מי את שתשאל כדאי אולי

נסע. שכבר

אמריקה אמריקה
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