Атлантика США: Нью-Йорк – Бостон – Вашингтон – Ніагарські водоспади
9 днів – 1845 доларів
Київ – Нью-Йорк – Бостон – Салем – Нью-Йорк – Ніагарські водоспади – Нью-Йорк – Вашингтон – Нью-Йорк
– Київ
У вартість входить
Проживання в готелях; туристичного класу 2-3* з усіма
зручностями, з континентальними сніданками
Переїзди на комфортабельному транспорті;
Всі екскурсії за програмою з професійним гідом;
Трансфери на всі екскурсії;
Вхідні квитки відповідно до опису туру;
Податки.

У вартість не входить
Міжнародний авіапереліт;
Консульський збір США – 175 доларів/особа;
Медична страховка; 20 доларів/особа, старше 60 років – 40
доларів/особа
Додаткові екскурсії, проїзд у міському транспорті;
Трансфери аеропорт – готель – аеропорт, за запитом;
Чайові водіям і гідам; рекомендовано $2 з особи на день.

Додаткова інформація
За бажанням можна продовжити перебування в Нью-Йорку до чи після туру.
Тур проводиться за будь-якої кількості учасників.
Увага! Виконання екскурсійної програми гарантовано, однак порядок екскурсій може бути змінено.
Надається проживання по маршруту і трансфери до початку кожного туру і в готель – після закінчення, у дні
програми.
* Трансфер по прильоту безкоштовний для групи від 6 чол., що прилітає одночасно.
Вартість:
Вартість туру з особи в двомісному номері – 1845 дол.
Вартість туру з особи в тримісному/чотиримісному номері - 1795 дол.
Вартість туру з особи в одномісному номері – 2525 дол.
Можливе поліпшення категорії готелю: орієнтовно, доплата до основної ціни туру за 4* – 60-85 доларів з
особи за ніч, за 5* – 140-220 доларів з особи за ніч.
День 1 Нью-Йорк
Прибуття в Нью-Йорк. Трансфер (додатково оплачується). Розміщення в готелі. Вільний час.
День 2 Нью-Йорк
Оглядова автобусна екскурсія, у яку входять основні визначні пам'ятки міста: Даунтаун, Беттері-Парк, ВоллСтріт, панорама мостів, ООН, Рокфеллер-Центр, П'ята Авеню, Бродвей, Лінкольн-Центр, Музей
Метрополітен та багато іншого. Тривалість – 6-7 годин.
День 3 Бостон
Екскурсія в Бостон – місто історії, науки і мистецтва. Супровід професійного гіда, додаткова інформація по
дорозі. Гарвардський Університет (Cambridge).
День 4 Салем – Плімут
Бостон. Поїздка в Салем, Салемські відьми – частина історії. Плімут – місто першої колонії переселенців.
Повернення в Нью-Йорк.
День 5 Ніагарський водоспад
Екскурсія до Ніагарських водоспадів – одного з головних природних чудес світу (документи не потрібні).
Американська сторона річки Ніагари. Ніагарський водоспад, вишка огляду, оглядові майданчики, круїз по
річці Ніагарі, під водоспади* (за бажанням). Нічна Ніагара.
День 6 Ніагарський водоспад – Нью-Йорк
Козячий острів з чудовими панорамами річки і водоспадів, острови Трьох Сестер, мальовничі
краєвиди Ніагарських красот: річка, скелі, валуни, перекати і сам Ніагарський водоспад.
Повернення в Нью-Йорк по мальовничій дорозі через штат Нью-Йорк.
День 7 Вашингтон
Екскурсія до Вашингтона – столиці США. Супровід професійного гіда, додаткова інформація по
дорозі. Оглядова екскурсія столицею. Вечірня екскурсія з відвідуванням Меморіалів і Кеннеді-Центру
виконавських мистецтввключена в основну програму.
День 8 Вашингтон - Нью Йорк
Арлінгтонське меморіальне кладовище, відвідування Музею аеронавтики і космонавтики, Національної
картинної галереї, інших визначних пам'яток. Повернення в Нью-Йорк.
День 9 Нью Йорк
Вільний день (зворотний виліт або продовження туру).

