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 יציאות

 

 פורט א, פלורידה

נמצאת במרחק של שעה נסיעה ממזרח לאורלנדו, שעתיים  FLפורט א, 
שעות מצפון פורט מארה  5מטמפה ושעתיים וחצי מג. . טלהאסי במרחק 

היא העיר הקרובה ביותר לדיסני וורלד ופארקי השעשועים האחרים 
קייפ א, קנדי. מגוון רחב באורלנדו, והוא נמצא בסמוך למרכז החלל של 

של פעילויות הינן זמינות ליד הנמל, כולל מספר קילומטרים של חופים 
 ופארקים, שייט, דיג, קניות ומספר מסעדות.

 דולר אמריקאי )ארה ב $(  מטבע     אנגלית שפה
 

 סנט מארטן

 

מטיס שני דגלים, האי הזה. הוא חצי צרפתי וחצי הולנדי ספינות קרוזים 
מתקשרים בדרך כלל בצדו ההולנדי של סנט מארטן, הידוע בסמטאות 

מוצעים טיולי איים,  Philipsburgהחנות ובבתי הקזינו בשעות היום. ב
שיוט על יאכטה של אמריקה וטיולי שנורקלינג. שחקני גולף צריכים לבדוק 

 פרץ ברבוניה. את מ

 אירו )יורו(, דולר אמריקאי )ארה ב $(  מטבע     הולנדית שפה

 

 

 סיינט קיטס

St קיטס הוא ביתם של כמה מהדוגמאות הטובות ביותר של אדריכלות .
המערב ההודי, אשר כולם ממוקם בתוך נוף יפה דרמטי. הטיול הטוב 

ביותר בחוף הוא טיול באי מאורגן היטב, הכולל ביקור במצודה הבריטית 
בגבעת גופרית ובאתרי הבירה. החופים כאן מרהיבים,  17-מהמאה ה 

 , הנפתח לאוקיינוס האטלנטי ולאיים הקאריביים. כולל מפרץ נזיר

(, דולר אמריקאי )ארה ב XCDדולר מזרח קריבי ) מטבע     אנגלית שפה
 )$ 

 

 סן חואן, פורטו ריקו

 

סן חואן העתיקה עשירה במסורת הספרדית, עם רחובות מאבן וארכיטקטורה 

לראות בקלות ברגל, והנוסעים קולוניאלית. חלק זה של העיר פוארטו ריקנית ניתן 

שיוט יכולים לקנות יצירות בעבודת יד או להירגע בפארק מוצל. מלון סן חואן 

החדש הינו אלגנטי במיוחד עם אתרי נופש יוקרתיים, מסעדות נהדרות וקזינו 

, יער הגשם Yunqueמפואר. המבקרים בסן חואן יכולים להצטרף לטיול אל 

אומית של ארה ב. מטיילים הרפתקניים ירצו הטרופי היחיד במערכת היער הל

 להשתתף בדיג במעמקי הים, בשנורקלינג או בטיול צלילה.

 דולר אמריקאי )ארה ב $( מטבע     אנגלית/ספרדית שפה
 

 

 גראנד טורק, איי טרקס וקייקוס

ק מ בלבד וברוחב של שלושה ק מ, מספק  6-האי הקטן הזה, באורך של כ 
את כל הפעילויות שאוהבי השמש צריכים. תוכלו לבלות את הזמן בצלילה, 

 רכיבה על סוסים על החוף, משחק גולף או צפייה בלווייתנים )בעונה(. 

 דולר אמריקאי )ארה ב $(  מטבע     אנגלית שפה

 


