
Нью-Йорк – Вашингтон – Філадельфія 
 
7 днів – 1425 доларів 
Нью-Йорк – Вашингтон – Філадельфія 
 
У вартість входить 

Проживання в готелях; 2-3* зі 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 авіа переліт; 
Консульський збір США – 175 доларів/особа; 
Медична страховка; (16 доларів/особа, старше 60 років – 32 

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

Чайові гіду та водієві. 

 
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. 
Стоимость: 
Вартість туру з особи у двомісному номері – 1425 дол. 
Вартість туру з особи в тримісному/чотиримісному номері  - 1395 дол. 
Вартість туру з особи в одномісному номері – 2025 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. Самостійний трансфер. Розміщення в готелі. 
 
День 2 Нью-Йорк 
Нью-Йорк – це місто, яке приймає кожного, його дикий ритм мимоволі змушує серце битися швидше. 
Здається, що тут земля зливається з небом, яке відбивається в нескінченних дзеркалах величних 
хмарочосів... 
Оглядова автобусна екскурсія, у яку включено основні визначні пам'ятки міста: Даунтаун, Беттері-парк, 
Волл-Стріт, "Граунд-Зіро", панорама мостів, ООН, Рокфеллер-Центр, П'ята Авеню, Бродвей, Лінкольн-
Центр, Музей Метрополітен та багато іншого. 
Тривалість – 6-7 годин. Початок туру – від готелю. Закінчення – у центрі міста. 
 
День 3 Вашингтон 
Переїзд до Вашингтона – столиці США. Супровід гіда, додаткова інформація по дорозі. 
Оглядова екскурсія столицею. Вечірня екскурсія з відвідуванням Меморіалів і Кеннеді-Центру виконавських 
мистецтввключена в основну програму. 
 
День 4 Вашингтон 
Столиця країни – унікальне в певному сенсі місто. У ньому прекрасно поєднуються грандіозні монументи і 
просторі ландшафти. Вашингтон не страждає від засилля висотних будівель, на його території багато 
парків, авеню широкі й просторі, є багато пам'яток архітектури. Вся його територія розбита на частини, які 
сходяться в будівлі Капітолію. Повернення в Нью-Йорк. 
 
День 5 Філадельфія 
Екскурсія до Філадельфії та садів Дюпонов у супроводі професійного гіда. Оглядова екскурсія по 
Філадельфії. Відвідування музею Родена. Відвідування знаменитих садів Дюпонов. 
Тривалість туру – 14 годин. Початок і закінчення туру – у готелі. 
 
День 6 Нью-Йорк 
Вільний день у Нью-Йорку. 
 
День 7 Нью-Йорк 
Вільний день у Нью-Йорку. Звільнення номерів до 11 години. Самостійний трансфер в аеропорт. 


