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На вас чекають

Нью -Йорк

Ніагара

Вашингтон

Вартість включає:
вироблення 10-річної візи;
Авіа переліт Київ – Нью-Йорк - 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 в США;
Вхідні квитки до усіх місць, включених у програму, окрім виділених курсивом;
Медична страховка від компанії ТАС.

ПРОГРАМА ПОЇЗДКИ
день 1

Прилітаємо в Нью-Йорк.
Поселяємося в комфортабельному готелі.
Піднімаємося на дах Рокфеллер-центру/Емпаєр Стейт Білдінг, щоб
побачити Менгеттен у всій красі.
Прямуємо на Таймз Сквер – площу, відому своїми величезними бігбордами,
неоновими вогнями, Бродвейськими шоу та вуличними розвагами.
Вечеряємо в ресторані.

день 2

Продовжуємо знайомство з містом:
Сідаємо на паром і прямуємо до острову Елліс, щоб побачити Леді
Ліберті - символ не лише Нью-Йорка, а й всієї Америки!
Прогулюємося неймовірним Бруклінським мостом.
Потрапляємо на Уолл-стріт і зустрічаємо Бронзового бика.
Відвідуємо Центральний парк – справжню оазу серед «бетонних
джунглів»

день 3

11.09

день 4

Виселяємося з готелю та прямуємо до Ніагарського водоспаду
Проводимо незабутню екскурсію парком:
(за бажанням групи) катаємось на корбалику Maid of The Mist біля
водоспаду;
підіймаємось на оглядовий майданчик, де перехоплює дух від цієї
величі;
(за бажанням групи) обідаємо в ресторані Рок Кафе.

Потрапляємо на Козиний острів і спостерігаємо за водоспадом звідти.
Прямуємо до мегаполісу Філадельфія.

Виселяємося з готелю та прямуємо до Вашингтону (4 год).
Проводимо незабутню екскурсію столицею Сполучених Штатів:
Потрапляємо до Національної алеї.
Прямуємо до Білого дому, Меморіалу Джефферсона, Капітолію, Меморіалу
Лінкольна, монументу Вашингтона.
Завітаємо до Бібліотеки Конгресу - найбільшої бібліотеки в світі!
Відвідуємо Смітсонівський інститут – один з провідних науководослідницьких центрів США.

день 5

За можливості відвідуємо ПЕНТАГОН
Відвідуємо один із музеїв за бажанням групи:
Національний музей американської історії,
Національний музей природничої історії,
Національний музей авіації і космонавтики.

день 6

Вилітаємо з аеропорту Вашингтон - Даллес

день 7

Прилітаємо в аеропорт Бориспіль.

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