
Сан-Франциско, Йосеміті, Лас Вегас 
 
6 днів – 795 доларів 
Сан-Франциско - парк Йосеміті - Лас-Вегас 
 
У вартість входить 
Проживання у готелі 3 *; зі сніданками (крім Лас-Вегаса) 
В'їзди в парки за маршрутом; 
Транспортне обслуговування; 
Екскурсії за маршрутом; 
Груповий трансфер готель-аеропорт у Лас Вегасі в 14:00. 

У вартість не входить 
Міжнародні перельоти;; 
Консульський збір США; 175 дол./особа 
Медична страховка; (14 дол./ос., старші 60 років - 28 дол./ос.) 
Додаткові екскурсії, проїзд у міському транспорті; 
Індивідуальні трансфери аеропорт-готель-аеропорт; за 
запитом. 

 
Додаткова інформація 
Можливий пошук чоловічого або жіночого підселення! 
Вартість: 
795 дол. / ос. в двомісному номері 
745 дол. / ос. в тримісному номері 
1095 дол. / ос в одномісному номері 
 
День 1 Сан-Франциско 
Прибуття у Сан-Франциско. Безкоштовний трансфер на шатлі з аеропорту в готель. Розміщення у готелі, 
вільний час. Ввечері зустріч з гідом. 
 
День 2 Сан-Франциско 
Весь день ви проведете у туристичному, найбільш відвідуваному, найгарнішому та романтичнішому місті 
всієї Америки - Сан-Франциско! 
У другій половині дня у вас буде вільний час для прогулянки по рибальській пристані - "Fisherman's Wharf", 
щоб скуштувати місцеву морську кухню з кращими крабами й рибою з Тихого океану. 
 
День 3 парк Йосеміті 
Ви відвідаєте унікальний парк Йосеміті - один з найулюбленіших парків серед американців. Також відвідаєте 
індіанський музей та побачите найвищий водоспад північної Америки - Йосеміті 739 м.  
 
День 4 Бейкерсфілд - Лас-Вегас 
Відвідаєте місто Бейкерсфілд - нафтову столицю Каліфорнії, тут, серед бавовняних полів, ви побачите 
робочі нафтові вежі. Далі маршрут нашої подорожі пройде мальовничою пустелею Мохаве, де гід вам 
розповість про загадкову "Зону 51" й таємниці істот інопланетного походження. 
До вечора ви приїдете у місто-казку й місто-мрію - блискучий Лас-Вегас. Увечері ви зможете приєднатися до 
туру по нічному Лас-Вегасу з відвідуванням центру міста Downtown та розважальної вулиці Фримонт. 
 
День 5 Лас-Вегас 
Про це можна тільки мріяти - весь вільний день у Лас-Вегасі (сніданки в Лас-Вегасі не включені)! До ваших 
послуг будь-яке з 75 казино міста, відпочинок біля басейну в готелі або прогулянка містом, друге ім'я якого - 
Діснейленд для дорослих. 
За бажанням ви можете приєднатися до будь-якої  додаткової екскурсії: 
Вранці - тур у національний парк Долина Смерті, 6 годин, 100 $. 
Вдень - тур на греблю Гувера, яка знаходиться на річці Колорадо (тут знімалися фільми: «Трансформери», 
«Сан Андреас»,«Супермен») або поїздка на шопінг у торговий центр-аутлет «Premium Outlets»,4 години,50$. 
Увечері - у вас буде можливість відвідати шоу Цирку Дю Солей (квитки від 160 $), а також концерт зірок: 
Селін Діон, Дженніфер Лопес або Девіда Копперфілда. Квитки необхідно купувати заздалегідь самостійно. 
 
День 6 Лас-Вегас 
Вранці ви можете відправитися на вежу Стратосфера, прогулятися містом та пограти в казино, номер у 
готелі необхідно здати до 11:00. О 14:00 - трансфер в аеропорт. 
За бажанням ви можете продовжити цей тур на будь-яку кількість днів, із задоволенням організуємо для вас 
додатковий відпочинок у Каліфорнії на березі Тихого океану. 


