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07- 18  листопада до 8 людей 5250 $

західне
узбережжя сша



Лос-Анджелес

юніверсал студіо

сан-Франциско

атракціони на стратосфері

діснейленд

Пляж санта моніка



йосемітігранд-Каньйон

дамба гувера

тюрма алькатрас

політ на гелікоптері

міст голден гейт

кладовище літаків

долина смерті



Нью -Йорк

Вироблення 10-річної візи;
Авіа переліт Київ – Сан-Франциско, Лос-Анджелес - Київ (економ клас);
Готелі 4-5* на весь термін перебування в подорожі (проживання по двоє в номері).
Майже у всіх готелях включені сніданки;
Транспортні послуги на весь маршрут під час поїздки (включаючи трансфер з/до
аеропорту) на комфортабельному автобусі;
Супровід і послуги організатора-координатора протягом усієї подорожі у США;
Вхідні квитки до усіх місць, включених у програму, в тому числі вартість входу у
Діснейленд та Юніверсал Студіо Голлівуд.
Медична страховка від компанії ТАС.

Вартість включає:

У ВАРТІСТЬ НЕ входить: харчування та вхідні квитки у місця, виділені 
курсивом
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ПРОГРАМА ПОЇЗДКИ

Виліт з Борисполя.
Приліт в Сан Франциско. Поселення в готелі та вечеря.

07.11
день 1

08.11
день 2 Прогулянка мостом Голден Гейт;

Відвідування військової захисної фортеці поблизу Голден Гейт;
Відвідування відомої вулиці-серпантину Ломбард;
Екскурсія пірсом №39;
Візит у Китайський Квартал та багато іншого.

Екскурсія містом Сан Франциско:
 

Продовження екскурсії містом:

Екскурсія на пароплаві до найвідомішої тюрми в Сан-Франциско -
Алькатрасу;
Відвідування міського парку Золота Брама;
Прогулянку по узбережжю Тихого океану;
Підйом на оглядову площадку - пагорби Твін Пікс;
Прогулянка на екскурсійному трамваї.

Переїзд в Модесто.

09.11
день 3



10.11
день 4 Виїжджаємо в Маммот Лейкс (4,5год)

Відвідуємо національний парк Йосеміті.
Далі на нас чекає екскурсія на термальні джерела.

Вирушаємо мальовничим маршрутом в м. Лас Вегас (5 год).
Робимо зупинку у Долині Смерті.
Прибуваємо до Лас-Вегасу, поселяємося та вечеряємо.11.11

день 5

Проводимо день у Лас-Вегасі. 
Підіймаємося на 112 поверх готелю Стратосфера.
Відвідуємо Танцюючі фонтани готелю Белладжіо,
Американські гірки в Нью Йорк Нью Йорк (за бажанням).

12.11
день 6



14.11
день 8

Вирушаємо в Лос-Анджелес (5 год).
По дорозі відправимося до пустелі Мохаве, де відвідаємо справжнє
кладовище літаків!
Прибуваємо в Лос-Анджелес та поселяємося в готель.

Відправляємося до національного парку Гранд-Каньйон і на дамбу
Гувера. Тут ми побачимо один із найбільших каньйонів світу, у підніжжі
якого протікає знаменита річка Колорадо.
Здійснюємо фантастичний політ на гелікоптері над Гранд-Каньйоном!
Повертаємося в готель в Лас-Вегас.

13.11
день 7



15.11
день 9 Відправляємося у тур по Лос-Анджелесу: Голлівуд, Беверлі Хіллз, Алея

Зірок, набережна океану, пляж Санта Моніка тощо.
Розважаємося у Діснейленді!



16.11
день 10

Продовжуємо розваги в Юніверсал Студіо Голлівуд! Тут на вас чекають
безліч атракціонів, що змусять перенестися до то чи іншого фільму.
Трансформери, Сімпсони, Шрек, Гаррі Поттер, Парк Юрського періоду -
це все і багато іншого перетвориться у реальну картинку, до якої можна
буде не тільки доторкнутися, а й відчути себе героєм улюбленого кіно!

17.11
день 11 Виліт в Україну

18.11
день 12

Приліт в Україну
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