
Чикаго і Ніагарський водоспад 
 
9 днів – 1825 доларів  
25.07.2019, 15.08.2019, 27.08.2019, 26.09.2019, 10.10.2019, 14.11.2019, 19.12.2019 
 
Нью-Йорк – Клівленд – Чикаго – Мілвокі – Детройт – Толедо – Ніагарські водоспади – Нью-Йорк 
 
У вартість входить 

Проживання в готелях 3*; 
Харчування – сніданки; 
Переїзди на комфортабельному транспорті; 
Екскурсії за маршрутом; 

Супровід гіда; 
Податки. 

У вартість не входить 

Міжнародні перельоти; 
Консульський збір США (175 дол./особа); 
Медична страховка; (20 дол./особа, старше 60 років — 40 
дол./особа) 

Вхідні квитки за програмою; (оплата на місці і за бажанням) 
Трансфери аеропорт–готель–аеропорт – за запитом; 
Чайові водіям і гідам. 

 
День 1 Нью-Йорк 
Прибуття в Нью-Йорк, трансфер у готель (додатково оплачується). Вільний час.  
 
День 2 Клівленд 
Сніданок. Переїзд із Нью-Йорка до берега озера Ері, у місто Клівленд, штат Огайо. Супровід гіда. Приїзд у 
Клівленд, знайомство з містом: старий Даунтаун, нові споруди на березі озера Ері. 
 
День 3 Чикаго 
Переїзд у штат Іллінойс. Місто Чикаго – одне з найвідоміших і найпривабливіших міст Америки, що 
розташоване на березі озера Мічиган. Оглядова екскурсія по місту. 
 
День 4 Чикаго 
Продовження знайомства з Чикаго. Даунтаун. Найвищий хмарочос Америки – Willis Tower (підйом за 
бажанням). Музей науки і промисловості (відвідування самостійно, за бажанням, у вільний час).  
Круїз по озеру Мічиган (оплата на місці).  
 
День 5 Мілвокі 
Переїзд у Мілвокі, штат Вісконсин. Екскурсія по місту. Повернення в Чикаго. 
 
День 6 Детройт 
Переїзд у Детройт. Знайомство з містом. Унікальний музей Форда (оплата вхідних квитків на місці).  
 
День 7 Толедо - Ніагарські водоспади 
Ранній виїзд із Толедо. Після прибуття зупинка в Ніагарському парку, на березі річки Ніагари.  Ніагара у 
вогнях вечірнього лазерного шоу. 
 
День 8 Ніагарські водоспади 
Продовження екскурсії по Ніагарському заповіднику. Козлиний острів, панорами річки Ніагара. Пропонується 
круїз по річці Ніагарі (по сезону), під водоспади* (оплата квитків на круїз – на місці, у ціну туру не входить). 
Також можливе відвідування Печери Вітрів, за бажанням* (прохід через печеру до підніжжя скелі, до місця 
падіння потужного потоку води Ніагари, оплата на місці). Повернення в Нью-Йорк.  
 
День 9 Нью-Йорк 
Вільний час у Нью-Йорку. Трансфер в аеропорт (додатково оплачується). 
 
Додаткова інформація 
За маршрутом туру можливі зміни в черговості проведення екскурсій. 
Виконання екскурсійної програми гарантовано. 
Вартість туру: 
Вартість з 1 особи в двомісному номері – 1825 дол. 
Вартість з 1 особи в три-/ чотиримісному номері – 1775 дол. 
Вартість з 1 особи в одномісному номері – 2395 дол. 


