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 منافذ

 

 بورت كانفررال ، فلوريدا

علي بعد حوالي ساعة بالسيارة شرق اورالندو ، ساعتين من تامبا  FLميناء كانفرال ، 
وساعتين ونصف من جاكسونفيل. تاالهاسي( اقل بقليل من خمس ساعات( إلى الشمال 

الترفيهية األخرى في اورالندو ميناء كانفرال هو أقرب مدينه إلى عالم ديزني والحدائق 
ويقع بجوار مركز الفضاء كيب كانفرال كينيدي. تتوفر مجموعه واسعه من االنشطه 
بالقرب من الميناء ، بما في ذلك العديد من األميال من الشواطئ والمنتزات وركوب 

 القوارب وصيد األسماك والتسوق والعديد من المطاعم.

 الدوالر األمريكي )دوالر أمريكي(  العمله:     اإلنكليزية اللغه:
 

 سانت مارتن

 

تحلق إعالمين ، هذه الجزيرة هي نصف الفرنسية ونصف الهولندية. السفن السياحية 
أكثر شيوعا الدعوة علي الجانب الهولندي من سانت مارتن ، والمعروف عن الممرات 

الضيقة متجرها ، والكازينوهات النهارية. وتقدم رحالت الجزيرة ، والمبحرة علي يخت 
ة الغطس في فيليسبورغ. يجب علي العبي الغولف كاس أميركا والرحالت االستكشافي

 التحقق من خليج بوري. 

 ( ، الدوالر األمريكي )دوالر أمريكي( EURاليورو ) العمله:     الهولندية اللغه:

 

 

 سانت كيتس

سانت كيتس هي موطن لبعض من أفضل االمثله علي العمارة الهندية الغربية ، وكلها 
تقع وسط المناظر الطبيعية الجميلة بشكل كبير. أفضل رحله علي الشاطئ هي جولة 

في  17الجزيرة المنظمة تنظيما جيدا ، ويضم زيارة إلى القلعة البريطانية في القرن ال 

الشواطئ هنا رائعه ، بما في ذلك خليج الراهب ، الذي تل الكبريت ومواقع العاصمة. 
 يفتح علي المحيط األطلسي ومنطقه البحر الكاريبي. 

( ، الدوالر األمريكي )$ XCDدوالر شرق الكاريبي ) العمله:     اإلنكليزية اللغه:
 أمريكي( 

 

 سان خوان ، بورتوريكو

 

االسبانيه ، مع الشوارع المرصوفة بالحصى والعمارة سان خوان القديمة غنيه بالتقاليد 

االستعمارية. هذا الجزء من المدينة البورتوريكية ينظر اليه بسهوله سيرا علي االقدام ، 

ويمكن للركاب كروز التسوق لالعمال يدويا أو االسترخاء في حديقة مظلله. نيو سان 

بيرة والكازينوهات الكبرى. يمكن خوان انيقه بوضوح مع المنتجعات الفخمة والمطاعم الك

، وهي الغابة  El yunqueللزوار في سان خوان االنضمام إلى رحله استكشافيه إلى 

المطيرة االستوائية الوحيدة في النظام الوطني للغابات في الواليات االمريكيه. سوف 

رحله  المسافرين المغامرة ترغب في المشاركة في الصيد في أعماق البحار ، والغطس أو

 الغوص.

 الدوالر األمريكي )دوالر أمريكي( العمله:     االنكليزيه/االسبانيه اللغه:
 

 

 ترك الكبرى ، جزر تركس وكايكوس

هذه الجزيرة الصغيرة ، فقط سته أميال طويلة وثالثه أميال واسعه ، ويوفر جميع االنشطه 
عشاق الشمس الحاجة. قضاء الوقت في الغوص ، وركوب الخيل علي الشاطئ ، ولعب 

 الغولف أو مشاهده الحيتان )في الموسم(. 

 الدوالر األمريكي )دوالر أمريكي(  العمله:     اإلنكليزية اللغه:

 


