
Пригодницький тур Золото Маккени 
 
12 днів  
 
Лос-Анджелес – Санта-Моніка – Лас-Вегас – Зайон Каньйон – Пейдж – Антилоп Каньйон – Брайс Каньйон – 
Діксі Форест – Долина Гоблінів – Моаб – Дюранго – Сілвертон – Меса Верде – Долина Монументів – Каєнта 
– Каньйон де Челі – Холбрук – Седона – Гранд Каньйон – Вільямс – Зелігман – Хавасу Лейк – Палм Спрінгс 
 
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 за часом +/- з рейсами SU 106/107). 

У вартість не входить 
Міжнародний авіапереліт; 

Консульський збір США; 175 дол/особа 
Медична страховка; 26 дол/особа, старше 60 років — 52 
дол/особа 

Додаткові екскурсії; проїзд в міському транспорті 
Індивідуальні трансфери; аеропорт-готель-аеропорт – під 
запит. 

 
Вартість туру: 
2095 дол./особа в двомісному номері. 
1995 дол./особа в тримісному номері. 
3195 дол./особа в одномісному номері. 
 
День 1 Ваше місто/Київ – Лос-Анджелес – Санта-Моніка 
Прибуття в Лос-Анджелес (груповий трансфер під рейси, що прибувають +/– за часом рейсу SU106), 
розміщення в готелі. Вечірня прогулянка в Санта-Моніку, вільний час.  
 
День 2 Лос-Анджелес – Лас-Вегас 
Екскурсія по Лос-Анджелесу з відвідуванням Голлівуду, Алеї Слави, Беверлі Хіллс, Гріффіт Парку, 
історичного і сучасного Down Town. Переїзд через мальовничу пустелю Мохаве в Лас-Вегас – місто казино. 
За бажанням – нічний тур, музичні шоу, ресторани, нічні клуби, політ на вертольоті. 
 
День 3 Лас-Вегас – Зайон Каньйон – Пейдж 
Лас-Вегас – штат Юта, країна мармонтів, сувеніри ковбойської та індіанської тематики. 
Національний парк Зайон Каньйон. Переїзд до Аризони, місто Пейдж і озеро Пауелл, індіанські території. За 
бажанням – круїз по озеру на заході сонця. Вечеря в ковбойському ресторані (оплачується додатково), у 
меню – справжній американський стейк. 
 
День 4 Пейдж –  Антилоп Каньйон – Брайс Каньйон 
Екскурсія по Пейджу. Річка Колорадо, гребля Гленн, сліди динозаврів, оглядовий майданчик «Підкова». За 
бажанням – політ на вертольоті або літаку над озером Пауелл, екскурсія до індіанців в Антилоп Каньйон. 
Переїзд у штат Юта – Національний парк Брайс Каньйон, вечірнє шоу ковбоїв з вечерею в стилі кантрі 
(оплачується додатково). 
 
День 5 Брайс Каньйон – Діксі Форест – Долина Гоблінів – Моаб 
Каньйон на сході сонця. Кращі оглядові майданчики, піша прогулянка по краю Каньйону, спуск на дно 
ущелини індіанською стежкою. Подорож углиб Юти – гірський масив Ес Каланте, лісовий масив у Діксі 
Форест. Заповідник Капітал-Риф. Чудо природи – Долина Гоблінів.  
 
День 6 Моаб – Дюранго 
Національний парк Арок на сході сонця. Червоні арки різної форми, пробиті в скелях піском і вітром за 
мільйони років. Марсіанський пейзаж.  
Переїзд по преріях через країну Каньйонів у штат Колорадо, місто Дюранго. Відпочинок у Дюранго.  
 
День 7 Дюранго – Сілвертон – Дюранго 
Поїздка на історичному поїзді з Дюранго в Сілвертон по мальовничій дорозі уздовж ущелини на висоті 4000 
метрів над рівнем океану. Вільний час у місті ковбоїв «Золотошукачів Сілвертон» – ресторани, магазини, 
музеї, шоу, оригінальні атракціони – найкраща картинка Дикого Заходу. 
 
День 8 Дюранго – Меса Верде – Долина Монументів – Каєнта 
Дюранго – Меса Верде, Національний парк і місто в скелях, де тисячі років жили індіанці.  За бажанням – тур 
на джипах з індіанцями вглиб долини. Вечеря в індіанському ресторані та захід сонця в Долині Монументів. 
 
День 9 Каєнта – Каньйон де Челі – Холбрук 
Подорож індіанськими територіями триває. Попереду Каньйон де Челі – місце зйомок відомого фільму 
«Золото Маккени» за участю зірок Голлівуду – Грегорі Пека і Омар Шаріфа. Автобусна екскурсія 
доповнюється пішими походами по численних руїнах, головні оглядові майданчики в Каньйоні. Ночівля в 
містечку Холбрук – глибинка Америки на індіанських територіях. 
 
 



День 10 Холбрук – Седона – Гранд Каньйон – Вільямс 
Холбрук – різнобарвна пустеля і ліс скам'янілих дерев, оригінальні заповідники в центрі Аризони.  Переїзд у 
місто Седона – перлину Аризони або країну Червоних Каменів.  
Опції – тур на літаку, вертольоті, на джипах, конях. Вільний час в історичному Даунтауні. На завершення дня 
– захід сонця на Гранд Каньйоні.  
Увечері прогулянка по історичній Route-66 в місті Вільямс і справжній американський стейк. 
 
День 11 Вільямс – Зелігман – Хавасу Лейк – Палм Спрінгс 
Переїзд з Вільямса в Зелігман, містечко на історичній Route-66, фотосесія іржавих автомобілів 30-х років 
минулого століття і сувеніри. 
Переїзд у місто Хавасу Лейк на озеро Хавасу, прогулянка по найзнаменитішому лондонському мосту, який 
має 1000-річну історію. Переїзд через мальовничу пустелю Мохаве в місто-курорт Палм Спрінгс, відпочинок 
біля басейну, вечірня прогулянка по Даунтауну. 
 
День 12 Палм Спрінгс – Ваше місто/Київ 
Ознайомча екскурсія по Палм Спрінгс, заключна фотосесія на тлі гір, пальм і пісків пустелі. Трансфер в 
аеропорт (під рейси +/– за часом вильоту рейсу SU 107). Можливе продовження маршруту. 


