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 بندر کاناورال فلوریدا

بندر کاناورال فلوریدا در مورد درایو یک ساعت شرق اورالندو دو ساعت از تمپا و 
دو و نیم ساعت از جکسون است. تاالهاسی فقط کمتر از پنج ساعت به شمال است. 

اورالندو بندر کاناورال نزدیک ترین شهر به دیزنی جهان و دیگر موضوع پارک در 
و بعد کیپ کاناورال مرکز فضایی کندی است. طیف گسترده ای از فعالیت های 

نزدیکی بندر، شامل چندین مایل از سواحل و پارک ها، قایقرانی، ماهیگیری، خرید و 
 رستوران های مختلف در دسترس هستند.

 دالر )دالر آمریکا(  نرخ ارز:     انگلیسی زبان:
 

 MAARTENخیابان 

 

پرواز دو پرچم این جزیره نیم هلندی و فرانسوی است. کشتی های کروز معموال 
خطوط فروشگاه صف، باریک و طول روز قمار  Maartenطرف هلندی سنت 

شناخته شده تماس بگیرید. تورهای جزیره در امریکا جام قایق بادبانی کروز و گشت 
زان باید چک کردن ماهی ارائه می گردد. گلف با Philipsburgو گذار زیر آبی در 

 کفال سرخ مایل به قرمز. 

 ( دالر )دالر آمریکا( EURیورو ) نرخ ارز:     هلندی زبان:

 

 

 سنت کیتس

سنت کیتس است به برخی از بهترین نمونه هایی از معماری غرب هند که قرار است 
میان چشم انداز زیبا به طور چشمگیری. گشت ساحل بهترین تور جزیره خوبی 

در تپه گوگرد و سایت های  17سازمان یافته که شامل بازدید از قلعه انگلیسی قرن 

را که باز می شود به اقیانوس  Friar پایتخت است. سواحل اینجا با شکوه از جمله بی
 اطلس و کارائیب هستند. 

 ( دالر )دالر آمریکا( XCDدالر شرق کارائیب ) نرخ ارز:     انگلیسی زبان:

 

 سان خوان، پورتو ریکو

 

قدیمی سان خوان سرشار از سنت های اسپانیایی با سنگ فرش خیابان ها و معماری در 

از شهر پورتوریکو به راحتی پای پیاده دیده می شود و استعماری است. این بخش 

مسافران کروز می تواند فروشگاه صنایع کار و یا استراحت در پارک سایهدار. جدید 

سان خوان مجزا ظریف با اسراف استراحتگاه و رستوران بزرگ و قمار بزرگ است. 

نها جنگل باران گرمسیری ت Yunqueبازدید کنندگان در سان خوان سفر تفریحی به ال 

در جنگل ملی ایاالت متحده سیستم عضویت می توانید. مسافران پرماجرا می خواهند 

 زیر آبی و یا سفر تفریحی غواصی به شریک شدن در اعماق دریا ماهیگیری.

 دالر )دالر آمریکا( نرخ ارز:     انگلیسی و اسپانیایی زبان:
 

 

 بزرگ ترک ترک و کایکوس جزایر

این جزیره کوچک فقط شش مایل طول و سه مایل گسترده، فعالیت های خورشید نیاز 
دوستداران فراهم می کند. صرف زمان غواصی اسب سواری در ساحل, بازی گلف یا 

 نهنگ )در فصل( در حال مشاهده. 

 دالر )دالر آمریکا(  نرخ ارز:     انگلیسی زبان:

 


