
Американська мрія 
 
10 днів –  від 1695 доларів 
 
Лос-Анджелес - Санта-Барбара - оз.Качума - Солвенг - Сан-Луїс-Обіспо - Сан-Сімеон - Монтерей - Кармел 
- Сан-Франциско - Центральна долина - Мерсед - Парк Йосеміті - Фресно - Бейкерсфілд - пустеля Мохаве - 
Долина Смерті - Барстоу - Каліко - Лас-Вегас - Route 66 - Кінгман - Тасеєн - Гранд Каньйон - Вільямс - 
Зелігман - Лафлін - Барстоу - 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. 

У вартість не входить 
Міжнародний авіапереліт; 
Консульський збір США; 
Медична страховка; (30 дол. / ос., старші 60 років - 60 дол. / ос.) 
Додаткові екскурсії, проїзд у міському транспорті; 
Індивідуальні трансфери аеропорт-готель-аеропорт - за запитом. 

 
Вартість туру залежно від кількості людей в групі: 
20-35 осіб – від 1695 дол./ос.  
6-10 осіб – від 3295 дол./ос. 
 
Додаткова інформація 
Порядок виконання програми може змінюватись. Компанія не несе відповідальності за забуті та загублені 
речі у готелях, на транспорті та інших місцях за маршрутом. 
Рекомендуємо бронювати додаткові ночі у Лос-Анджелесі. 
 
День 1 Лос-Анджелес 
Прибуття у Лос-Анджелес, груповий трансфер у готель, розміщення. Відпочинок. 
 
День 2 Лос-Анджелес - Санта-Барбара -  оз.Качума - Солвенг - Сан-Луїс-Обіспо - Сан-Сімеон 
Лос-Анджелес, знайомство з містом. Екскурсія до історичного та сучасного центру, Гриффіт парк, фото на 
тлі напису “HOLLYWOOD”. Долина Сан-Фернандо, Графство Вентура, Родюча Долина, місто Окснард.. 
Санта-Барбара — Американська Рив'єра, відпочинок біля океану, історичний центр, стара фортеця 
Пресидіо, будівля суду, місія Санта Барбари, плантація троянд. Дегустація каліфорнійських вин, вільний 
час. Графство Сан-Луїс-Обіспо, панорама узбережжя Тихого океану, долин та пагорбів Каліфорнії. Готель 
"Мадонна". За бажанням — вечеря у ресторані чи кафе, дегустація вин у льоху або текіли у барі, фотосесія 
на природі. Містечко Морро-Бей, Гамбрія, Сан-Сімеон, готель на березі океану, відпочинок.  
 
День 3 Сан-Сімеон - Монтерей - Кармел - Сан-Франциско 
Сан-Сімеон, екскурсія в замок Херста . Мальовнича дорога #1, лежбище морських слонів. Монтерей, 
перша столиця іспанської Каліфорнії. Знаменита 17-мильна дорога, розкішні особняки заможних людей 
Америки. Містечко Кармел. Красоти узбережжя Тихого океану, і найкращі майданчики для гольфу. Час для 
ланчу в елітних рибних ресторанах Каліфорнії з видом на океан в історичному центрі "Каннері Роу". За 
бажанням - відвідування акваріуму. Увечері переїзд до Сан-Франциско, відпочинок в готелі в районі затоки. 
 
День 4 Сан-Франциско 
Весь день ви проведете у Сан-Франциско! За бажанням - круїз на катері затокою Сан-Франциско. Вільний 
час, шопінг на Юніон-Сквер. Увечері повернення до готелю, відпочинок біля басейну.   
 
День 5 Сан-Франциско - Центральна Долина - Мерсед - парк Йосеміті – Фресно 
З Сан-Франциско ми рухаємося центральною Долиною, в містечко Мерсед. Відпочинок та дегустація 
фруктів на американській фермі. Сюрприз від компанії. Індіанський музей, піша прогулянка лісом. Далі 
дорогою #41 через гранітний тунель і перевал ми прибудемо в місто Фресно, готель, відпочинок.   
 
День 6 Фресно - Бейкерсфілд - пустеля Мохаве - Долина Смерті - Барстоу - Каліко - Лас-Вегас 
Фреcно. Ознайомлення з містом. Бейкерсфілд - нафтову столицю Каліфорнії. Відпочинок та дегустація 
сухофруктів на фруктовій фермі “Мюррей”. Пустеля Мохаве. Барстоу - ланч та відпочинку. Місто-
привид Каліко. До вечора приїдете у Лас-Вегас. За бажанням- нічний тур містом. Готель у центрі, на Стріпі.   
 
День 7 Лас-Вегас 
Вільний день у Лас-Вегасі! 75 казино, відпочинок біля басейну, Діснейленд для дорослих. За бажанням: 
тур у національний парк Долина Смерті; тур на греблю Гувера; або поїздка на шопінг у «Premium Outlets». 
Піша екскурсія по СТРІП, нічні клуби, бари, ресторани, платні атракціони та трошки казино.   
 
День 8 Route 66 - Кінгман - Тусеєн - Гранд Каньйон – Вільямс 
Історичне місто Кінгман на першому американському хайвеї — route 66. Через кілька годин - Великий 
Каньйон. Найкрасивіші оглядові майданчики південної частини парку, незабутні вигини та ущелини цього 
унікального витвору природи. Містечко Тусеєн - Ворота Гранд Каньйону, сувеніри та ресторани, справжній 
американський стейк! Після ланчу - Гранд Каньйон. Кращі оглядові майданчики Південного Риму, село 

https://feerie.com.ua/ua/country/usa/los-angeles


"Гранд Каньйон", точка Мозер Пойнт - скеля, що забезпечує радіус огляду до 240 °. За бажанням – 
вертолітна екскурсія над Гранд Каньйоном. На заході сонця повернення в містечко Вільямс, готель, 
відпочинок. За бажанням - прогулянка по Route 66, магазини сувенірів та ресторани.  
 
День 9 Зелігман - Лафлін - Барстоу - Лос-Анджелес 
Зелігман, містечко ковбоїв та золотошукачів на історичній дорозі #66, сувеніри на згадку та фотосесія на 
тлі іржавих автомобілів 30-40 років Америки. Місто Лафлін на річці Колорадо, музей класичних авто - 
приватна колекція Дона Лафлін. Мальовнича пустеля Мохаве, історії та легенди Дикого Заходу. Місто 
Барстоу, час для ланчу, відпочинок, сувеніри. Переїзд до Лос-Анджелеса, вечірнє місто, розміщення в 
готелі. Піша прогулянка Голлівудським бульваром, Алея Зірок і Стежка Слави. За бажанням – вечеря в 
ресторані, куди іноді заглядають кінозірки!   
 
День 10 Лос-Анджелес 
Ранкова фотосесія на Голлівудському бульварі. Містечка Вест-Голлівуд, Беверлі-Хіллз, Вест-Вуд, Брент-
Вуд та Санта-Моніка. Курортне передмістя Санта-Моніка на березі Тихого океану - чудове завершення 
насиченого та яскравого туру! Відпочинок біля океану. 
Трансфер до аеропорту. Виліт.  
 
Рекомендуємо бронювати додаткові ночі у Лос-Анджелесі. 
 
У Лос-Андежелесі відвідайте парки розваг: 
- Universal Studios Hollywood (кіностудія Юніверсал), 
- найперший у світі парк розваг Disneyland (Діснейленд) 
-  новий парк Disney California Adventures (Каліфорнійські пригоди). 
Парки розваг у Сан-Дієго: 
- SeaWorld (Морський Світ), відомий своїми щоденними шоу за участю касаток, дельфінів, морських левів; 
- або ж найкращий у світі зоопарк San Diego ZOO 


