Західне узбережжя США + Каньйони
11 днів – 1895 доларів
Лос-Анджелес - Сан-Дієго - Лос-Анджелес - Гранд-Каньйон - озеро Пауелл - Парк Брайс-Каньйон - Лас-Вегас
- Каліфорнія - Сан-Франциско
У вартість входить
Проживання в готелях; 2-3* зі сніданками
Переїзди на комфортабельному транспорті;
Всі екскурсії за програмою і супровід гіда за маршрутом;
Проїзди й відвідування Національних заповідників;
Податки.

У вартість не входить
Міжнародний авіа переліт;
Консульський збір США (175 дол. / люд.);
Медична страховка; (24 дол. / люд., старші 60 років - 48 дол. /
люд.)
Трансфери аеропорт-готель-аеропорт - за запитом;
Додаткові екскурсії, проїзд у міському транспорті;
Чайові для гіда та водія.

Додаткова інформація
За маршрутом туру можливі зміни в черговості проведення екскурсій.
Виконання екскурсійної програми гарантовано.
Вартість:
Вартість туру з особи у двомісному номері – 1895 дол.
Вартість з особи у три/чотиримісному номері - 1845 дол.
Вартість з особи в одномісному номері – 2845 дол.
День 1 Лос-Анджелес
Приліт у Лос-Анджелес. Трансфер у готель (додатково оплачується).
День 2 Лос-Анджелес
Перше знайомство з містом. Санта-Моніка. Голлівуд. Знаменита "Алея Зірок".
День 3 Лос-Анджелес - Сан-Дієго
Поїздка у місто Сан-Дієго. Екскурсія містом.
День 4 Лос-Анджелес - Гранд-Каньйон
Продовження оглядової екскурсії містом Лос-Анджелес.
Переїзд в район Гранд-Каньйону, на кордон штатів Невада-Арізона.
День 5 Національний Парк Гранд-Каньйон - озеро Пауелл
Екскурсія у Національний Парк Гранд-Каньйон. Огляд заповідника, одного з природних "чудес світу".
Захопливі панорами Великого Каньйону, прогулянки. За вашим бажанням, ви зможете відвідати унікальний
круговий кінотеатр "IMAX" та подивитися панорамний фільм «Таємниці Каньйону»
Переїзд в район озера Пауелл, другого за величиною штучного озера США.
День 6 Національний Парк Брайс-Каньйон - Лас-Вегас
Переїзд у штат Юта, в Національний Парк Брайс-Каньйон. Переїзд у національний заповідник Зайон, який
має дивовижні пейзажі, висіченими з каменю протягом мільйонів років.
Переїзд до Лас-Вегаса. Розміщення. Вечірні прогулянки.
День 7 Лас-Вегас
День чудес, здивувань та відкриттів. Знаменитий "Стріп", екскурсія визначними місцями, огляд кращих
казино, розваги. Унікальне вечірнє світлове шоу.
За бажанням, організовується відвідування театрального шоу в одному з казино (додаткова оплата).
День 8 Лас-Вегас – Каліфорнія
Виїзд з Лас-Вегаса. Переїзд на північний захід через Неваду до Каліфорнії. Переїзд з пустелі в родючу
долину. Розміщення в готелі в Каліфорнії.
День 9 Сан-Франциско
Переїзд в Йосеміті *. Відвідування Йосемітського Національного парку - одного з найвідоміших природних
заповідників у світі. Переїзд у Сан-Франциско. Розміщення у готелі.
День 10 Сан-Франциско
Оглядова екскурсія містом: знамениті мости, парки, пам'ятники, висоти, панорами та визначні пам'ятки
міста. Весь день ви проведете у туристичному, найбільш відвідуваному, найгарнішому та романтичнішому
місті всієї Америки - Сан-Франциско!
День 11 Сан-Франциско
Вільний час. Закінчення програми. Самостійний трансфер в аеропорт.

