
Американська мрія 
 
9 днів –  від 1295 доларів 
Лос-Анджелес - Санта-Барбара - Сан-Луїс - Сан-Франциско - парк Йосеміті - Фрезно - Бейкерсфілд - пустеля 
Мохаве - Лас-Вегас - Великий Каньйон - Зелігман - Лафлін - Лос-Анджелес 
 
У вартість входить 

Проживання в готелях; 2-3 * зі сніданками (крім Лас-Вегаса) 
В'їзди в парки за маршрутом; 
Транспортне обслуговування; 

Екскурсії за маршрутом; 
Груповий трансфер аеропорт-готель-аеропорт; під рейси SU 
106/107 (а також інші рейси, час прибуття та відправлення 

яких збігається з часом +/- рейсів SU 106/107). 

У вартість не входить 

Міжнародний авіа переліт; 
Консульський збір США (175 дол. / люд.); 
Медична страховка; (20 дол. / люд., старші 60 років - 40 дол. / 

люд.) 
Додаткові екскурсії, проїзд у міському транспорті; 
Індивідуальні трансфери аеропорт-готель-аеропорт - за 

запитом. 

 
Додаткова інформація 
Можливе продовження програми - відпочинок в Каліфорнії на березі Тихого океану: 
У Лос-Андежелес відвідайте парки розваг: Universal Studios Hollywood (кіностудія Юніверсал), найперший в 
світі парк розваг Disneyland (Діснейленд) і новий парк Disney California Adventures (Каліфорнійські пригоди); 
Парки розваг в Сан-Дієго: SeaWorld (Морський Мир), відомий своїми щоденними шоу за участю косаток, 
дельфінів, морських левів; або ж найкращий в світі зоопарк San Diego ZOO. 
! Можливий пошук чоловічого / жіночого підселення. 
 
Дати туру: 13.03, 10.04, 15.05, 11.09, 09.10, 30.10 

Вартість: 

1295 дол./люд. в двомісному номері 

1195 дол./чел. в тримісному номері 

1895 дол./чел. в одномісному номері 

 

Дати туру: 19.06, 17.07, 14.08 

Вартість: 

1395 дол./чел. в двомісному номері 

1225 дол./чел. в тримісному номері 

1895 дол./чел. в одномісному номері 

 
День 1 Лос-Анджелес 
Прибуття у Лос-Анджелес (груповий трансфер під рейси, що прибувають +/- за часом рейсу SU106), 
розміщення у готелі Лос-Анджелеса. 
Для тих, хто прилітає іншими рейсами можливий безкоштовний трансфер на автобусі готелю. 
Ласкаво просимо до Голлівуду - столицю кінобізнесу!  
 
День 2 Санта-Барбара - Сан-Луїс - Сан-Франциско 
В цей день на вас чекає прогулянка по знаменитій Санта-Барбарі, яку часто називають Американською 
Рив'єрою.  За бажанням ви зможете продегустувати місцеве каліфорнійське вино (15 $). Далі відвідаєте 
графство Сан-Луїс Обіспо та ввечері прибудете у столицю сучасних комп'ютерних технологій - Сан-
Франциско. 2 ночі в передмісті Сан-Франциско. 
 
День 3 Сан-Франциско 
Весь день ви проведете у туристичному, найбільш відвідуваному, найромантичнішому та гарному 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 4 парк Йосеміті – Фрезно 
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 5 Бейкерсфілд - пустеля Мохаве - 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. 
Увечері - у вас буде можливість відвідати шоу Цирку Дю Солей (квитки від 160 $), а також концерт зірок: 
Селін Діон, Дженніфер Лопес або Девіда Копперфілда. 2 ночі в готелі. 
 
 

http://www.universalstudioshollywood.com/park-info-socal/?__source=gps_b_socal&msid=74768739734&matchtype=b&keyword=universal%20studio%20tickets
https://disneyland.disney.go.com/destinations/disneyland/
https://disneyland.disney.go.com/destinations/disney-california-adventure/
http://seaworldparks.com/en/seaworld-sandiego/
http://zoo.sandiegozoo.org/


 
День 6 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 з додаткових екскурсій: 
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 - тур нічним Лас-Вегасом з відвідуванням центру міста Downtown і розважальної вулиці Фрімонт, 
відомої найбільшим в світі купольним відеоекраном довжиною 300 м, 4 години, 50 $. 
 
День 7 Великий Каньйон 
За декілька годин дороги ви опинитеся у головному національному парку США, буквально на краю ДИВА 
природи - Великого Каньйону. За вашим бажанням, ви зможете відвідати унікальний круговий кінотеатр 
"IMAX" та подивитися панорамний фільм «Таємниці Каньйону» (15 $). 
 
День 8 Траса 66 - Зелігман - Лафлін - Лос-Анджелес 
Вас чекає подорож у часі - ви повернетеся на 60 років назад та пройдетеся історичним містом Вільямс, яке 
розташувалося на першому американському хайвеї - route 66. 
Також ви відвідаєте міста Зелігман й Лафлін, що на річці Колорадо, де побуваєте в музеї класичних авто, 
який особливо шанується серед наших чоловіків-мандрівників. 
Далі - переїзд у Лос-Анджелес та прогулянка вечірнім Голлівудом. 
 
День 9 Лос-Анджелес 
Вранці на вас чекає остання, але не менш важлива та насичена екскурсія Містом Ангелів, столицею 
світового шоу- і кінобізнесу, містом, в якому живуть всі сучасні зірки. 
Ви відвідаєте знаменитий район Беверлі Хіллз, у якому живуть мільйонери, й курортне передмістя Санта-
Моніка, що на березі Тихого океану - відмінне завершення насиченого та яскравого туру! 
Трансфер в аеропорт (під рейси +/- за часом вильоту рейсу SU 107). Можливе продовження маршруту. 


