Красоти Південного Заходу США
12 днів
Київ – Лос-Анджелес – Санта-Барбарa – Сан-Франциско – Національний парк Йосеміті – Фрезно – Лас-Вегас
– Національний парк Зайон – каньйон Зайон – Національний парк "Каньйон Брайс" – озеро Пауелл –
Вільямс – Cан-Дієго – Лос-Анджелес
У вартість входить
Проживання в готелях 3-4*; 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 і відправлення
яких збігається +/– із часом рейсів SU 106/107).

У вартість не входить
Міжнародні авіаперельоти;
Консульський збір США; 175 дол./чел.
Медична страховка; (26 доларів/особа, старше 60 років – 52
долари/особа)
Додаткові екскурсії, проїзд у міському транспорті;
Індивідуальні трансфери аеропорт – готель – аеропорт; за
запитом.

Додаткова інформація
Під час туру ви відвідаєте:
• 4 штату: Каліфорнія, Невада, Юта, Аризона.
• 5 міст: Лос-Анджелес, Санта-Барбара, Сан-Франциско, Лас-Вегас, Сан-Дієго.
• Національні парки: Гранд Каньйон, Йосеміті, Долина Смерті, Брайс і Зайн Каньйони.
• Пам'ятки: Голлівудський бульвар, Беверлі Хіллс, міст Golden Gate, траса 66, місто Солванг, Дамба Гувера,
пірс 39, Антилоп Каньйон.
Автобусний груповий тур призначений для туристів, які люблять комфорт, сервіс на вищому рівні, вважають
за краще подорожувати у великій компанії та орієнтовані на оптимальне співвідношення ціни і якості.
Вартість:
2295 дол/особа в двомісному номері.
2125 дол/особа в тримісному номері.
3295 дол/особа в одномісному номері.
День 1 Лос-Анджелес
Прибуття в Лос-Анджелес (груповий трансфер під рейси, що прибувають +/– за часом рейсу SU106).
Розміщення в готелі Лос-Анджелеса. Для туристів, які прилітають іншими рейсами, можливий безкоштовний
трансфер на автобусі готелю.
Рекомендується самостійно відвідати курортне містечко Санта-Моніка на березі Тихого океану.
День 2 Лос-Анджелес - Санта Барбарa
Ранній виїзд із готелю, знайомство з величним Лос-Анджелесом. Екскурсія в Санта-Барбару – Американську
Рив'єру з унікальною іспанською архітектурою.
Дегустація каліфорнійських вин. Казкове датське поселення Солвенг, відпочинок.
Містечко Соледад – супермаркет, прибуття в Сан-Франциско. 2 ночі в готелі.
День 3 Сан-Франциско
Екскурсія по місту Сан-Франциско: Палац мистецтв, парк і міст "Golden Gate", Даунтаун, Пагорби-Близнюки,
Будівля Мерії, Острів Скарбів, Собор Святої Марії.
Вільний час на рибальському причалі – "Fisherman's Wharf", шопінг на "Union Square" – улюбленому місці
відпочинку і розваг жителів Сан-Франциско. Повернення в готель.
День 4 Національний парк Йосеміті
Центральна Долина Каліфорнії, фруктова ферма в містечку Мерсед. Містечко золотошукачів "Маріпоза".
Національний парк Йосеміті .Прибуття в готель.
День 5 Фрезно - Лас-Вегас
Фрезно – столиця Центральної Долини, місто Бейкерсфілд – нафтова столиця Каліфорнії. Фруктова ферма,
мальовнича пустеля Мохаве, загадки "Зони 51" і таємниці зелених чоловічків; ліс дерев Джошуа, містопривид Каліко, Бейкер – найбільший градусник у світі.
Прибуття в Лас-Вегас, вечірня прогулянка по STRIP бульвару, розміщення в готелі, відпочинок. Вільний час
для платних шоу і нічних клубів. Розміщення на 2 ночі в готелі на центральній вулиці STRIP.
День 6 Лас-Вегас
Вільний день у Лас-Вегасі. Екскурсії за бажанням: вранці – екскурсія в Долину Смерті, вдень – Гребля
Гувера на річці Колорадо або поїздка в магазини "Premium Outlets", ввечері – нічний тур по Лас-Вегасу з
відвідуванням Даунтауна і вулиці Фрімонт.
День 7 Національний парк Зайон – каньйон Зайон – Національний парк "Каньйон Брайс"
Лас-Вегас, містечко мормонів Св. Джордж, Національний парк Зайон, каньйон Зайон, Національний парк
"Каньйон Брайс". Розміщення в готелі в місті Канаб.

День 8 озеро Пауелл
Озеро Пауелл, місто Пейдж, річка Колорадо. Прогулянка по мосту, панорама Дамби Гленн та озера, сліди
динозаврів, залишені 100 мільйонів років тому.
За бажанням – тур на джипах в Антилоп Каньйон, невимовне фантастичне видовище.
Переїзд по мальовничій дорозі №89 через індіанські території племені Навахо в містечко Камерон –
найбільший індіанський базар, Східний і Південний Гранд Каньйон, кращі оглядові майданчики. Дотик до
божественної величі. На завершення дня – театр "IMAX", панорамний фільм "Таємниці Каньйону". Переїзд у
місто Вільямс, розміщення в готелі.
День 9 Вільямс – Лос-Анджелес
Вільямс, Зелігман – знаменита Route 66, Лафлін (річка Колорадо), Музей класичних авто, Барстоу.
Переїзд у Лос-Анджелес, вечірній Голлівуд.
День 10 Cан-Дієго
Екскурсія в Cан-Дієго – перше місто іспанської Каліфорнії, засноване ще в 1769 році, з відвідуванням
Кришталевого Собору, району газових ліхтарів. Набережна, Старе і Нове місто, острів Коронадо, "Hotel Del
Coronado" – місце зйомок фільму "У джазі тільки дівчата". Повернення в Лос-Анджелес.
День 11 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес - вільний день.
За бажанням відвідування парків Юніверсал Студіос, Діснейленд, музеїв, шопінг.
День 12 Лос-Анджелес
Екскурсія по Лос-Анджелесу з відвідуванням Зоряного Голлівуду, Алеї Слави, історичного і сучасного Down
Town, Уїлшир Бульвару - візитної картки міста, Беверлі Хіллс, Родео Драйв, Санта Моніка.
Трансфер в аеропорт (під рейси +/- за часом вильоту рейсу SU 107). Можливе продовження маршруту.

