
Голлівудський тиждень 
 
7 днів – 895 доларів 
Ваше місто – Лос-Анджелес – Ваше місто 
 
У вартість входить 

Проживання в готелях 3*; зі сніданками 
Транспортне обслуговування; 
Екскурсії по маршруту; 

Груповий трансфер аеропорт – готель – аеропорт; під рейси 
SU 106/107 (а також інші рейси, час прибуття і відправлення 
яких збігається за часом +/– з часом рейсів SU 106/107). 

Супровід гіда. 

У вартість не входить 

Міжнародні перельоти; 
Консульський збір США; 175 доларів/особа 
Медична страховка; (16 доларів/особа, старше 60 років – 32 

доларів/особа) 
Додаткові екскурсії, проїзд у міському транспорті; 
Індивідуальні трансфери аеропорт – готель – аеропорт; за 

запитом. 

 
Додаткова інформація 
 
Вартість: 
895 дол. / Ос. в двомісному номері 
845 дол. / Ос. в тримісному номері 
1495 дол. / Ос. в одномісному номері 
Вартість на дати 20.09, 11.10.2019: 
1095 дол. / Ос. в двомісному номері 
1045 дол. / Ос. в тримісному номері 
1 695 дол. / Ос. в одномісному номері 
 
День 1 Лос-Анджелес 
Прибуття в Лос-Анджелес, груповий трансфер під рейси, що прибувають +/– за часом рейсу 
SU106, розміщення в готелі, який знаходиться в самому серці Голлівуду або в прибережному районі Playa 
Vista. 
Ласкаво просимо в Голлівуд – столицю кінобізнесу! Увечері Ви зможете прогулятися по Голлівудському 
бульвару й побачити знамениту Алею зірок, а також відбитки рук Майкла Джексона, Джонні Деппа, Брюса 
Вілліса, Мерилін Монро і багатьох інших акторів, співаків та зірок кіноіндустрії. 
При проживанні в Playa Vista Ви зможете відвідати курортне містечко Санта-Моніка і прогулятися 
набережною вздовж океану.  
 
День 2 Лос-Анджелес 
Ви вирушите на насичену екскурсію Містом Ангелів, столицею світового шоу- і кіно-бізнесу, містом, у якому 
живуть усі сучасні зірки. Ви відвідаєте знаменитий район Беверлі Хіллз, у якому живуть мільйонери, 
історичний і сучасний Down Town, Вілшир Бульвар – візитівку міста, а також курортне передмістя Санта-
Моніка на березі Тихого океану – відмінне завершення насиченого і яскравого туру. 
 
День 3-6 Лос-Анджелес 
Вільні дні в Лос-Анджелесі. Можливі додаткові екскурсії: 
Екскурсія Вілла і Музей Пола Гетті – під час екскурсії Ви ознайомитеся з життям і діяльністю видатної 
людини Америки, яка була успішним бізнесменом, наймолодшим мільйонером в історії США, 
шанувальником мистецтва, меценатом і філантропом. 
Екскурсія в Санта-Барбару – Американську Рів'єру з унікальною іспанською архітектурою. Мальовничий 
перевал і долина Санта-Інес, високогірне озеро Качума. Дегустація Каліфорнійських вин. Казкове датське 
поселення Солвенг. 
Екскурсія в Палм Спрінгс – гарячі мінеральні джерела, Індіанська резервація – Agua Caliente Band, Андреас 
Каньйон і Пальм Індіан Каньйон, прогулянка на човнах по штучному озеру. 
Екскурсія 3 дні/2 ночі в Сан-Франциско – протока і міст "Золоті ворота", пагорби "Твін Пікс" – панорама міста, 
Ломбард Стріт – найбільш звивиста й крута вулиця в світі, "Юніон Сквер" – улюблене місце відпочинку і 
розваг жителів Сан-Франциско, шопінг і багато іншого. 
Екскурсія 3 дні/2 ночі в Лас-Вегас і Гранд Каньйон – мальовнича пустеля Мохаве, Лас-Вегас, знайомство з 
містом, вечірній тур-знайомство з готелями Venetian, Palazzio, WYNN, ENCORE, Casino Royal, Treasure 
Island, переїзд із Лас-Вегаса в Гранд Каньйон, більше 10 оглядових майданчиків і точок огляду. 
 
День 7 Лос-Анджелес 
Трансфер в аеропорт (під рейси +/– за часом вильоту рейсу SU 107). 


