САЩ – Обиколен тур:
Ню Йорк, Вашингтон, Бъфало, Ниагара, Чикаго, Лас Вегас, Гранд Каньон, Лос Анджелис,
Бевърли Хилс, Холивуд,
Санта Моника, Сан Диего, Сан Франциско

02 - 17 май 2017
ПРОГРАМА:

02 Май
Полет София – Вашингтон с прекачване на европейско летище. Трансфер и
настаняване в хотела.

03 Май
Туристическа обиколка на града. Маршрутът на тура включва Капитолия - мястото,
където се коват щатските закони, Белия Дом - президентски дворец и официална
резиденция на американските президенти, обелискът, изгдигнат в памет на
Джордж Вашингтон, мемориалите на две от най-значимите политически фигури в
американската история - Томас Джеферсън и Ейбрахам Линкълн и паметниците на
загиналите във Виетнамската и Корейската войни, и Националната библиотека. След
края на тура трансфер до Ню Йорк и настаняване в хотел в централната част на града.
04 Май
Целодневна туристическа програма в централната част на Ню Йорк, включваща
знаковия площад Таймс Скуеър, събирателна точка на Манхатън и известен с
множеството си неонови рекламни пана, кътчето рай за жителите на града - Сентръл
Парк, дизайнерската и инженерна перла Емпайър Стейт Билдинг, Китайския квартал,
кварталите Бруклин, Харлем и Малката Италия, решеният в стил "Ар деко̀" център
Рокфелер, световния финансов център Уолстрийт, 5то и 7-мо авенюта, Линкълн
център.

05 Май
Сутринта - екскурзия с корабче до един от символите на Ню Йорк и национален
паметник на Америка - Статуята на свободата. Следва свободна програма в Ню Йорк.

06 Май
Трансфер до летището и полет Ню Йорк – Бъфало. Трансфер до Ниагарския водопад най-големия водопад в Северна Америка и туристическа обиколка с включен тур с
корабче до подножието на водопада, в непосредствена близост до разбиващите се в
скалите води. Разходка в централната част на гр. Бъфало. Вечерта – трансфер до
летището и полет Бъфало – Чикаго. Трансфер и настаняване в хотела.

07 Май
Туристическа обиколка на Чикаго включваща емблематичните кули Уилис Тауър и
Джон Хенкок Тауър, автентичната водна кула - Уотър Тауър, Флотския Кей,
Планетариума Адлер, Музея Филд, бутиковият търговски булевард - "Златната миля".
Следобед възможност за разходка с корабче по езерото Мичиган.

08 Май
Трансфер до летището и полет до световната столица на хазарта и нощните
забавления - Лас Вегас. Трансфер и настаняване в хотела. Вечерна обиколка на Лас
Вегас включваща Казиното Глитър Гълч, Пирамидата Луксор, мултимилионния Уинн,
Стрип – района с казината, централната част на града и Неоновия Музей.

09 Май
Свободна програма и възможност за пробване на късмета в някои от най-известните
казина в света, шопинг в бутиците и аутлет центровете на Лас Вегас и разглеждане на
множеството атракции, които града предлага.

10 Май
Целодневен тур до националния парк и природен резерват Гранд Каньон с включен
обяд в местността "Guano Point" и посещения на "Skywalk" - висяща над пропастта
площадка със стъклен под, Ийгъл пойнт - свещенно място за местното население,
индиански типита и спирка за снимки на язовира Хувър - едно забележително
инженерно постижение за Америка.

11 Май
Трансфер до летището и полет до Лос Анджелис - вторият по население град в щатите
и средище на културно-развлекателната идустрия. Трансфер и настаняване в хотела.
Пешеходна разходка до кметството, съда и историческата улица Олвера.

12 Май
Туристическа обиколка на Лос Анджелис. Маршрутът на тура включва Бевърли Хилс домът на много от най-известните знаменитости, синонимът на американското кино Холивуд, Родео Драйв - една от най-престижните търговски улици в света, булевард
Сънсет, Алеята на славата, Китайския Театър, Мълхоланд Драйв и плажът Санта
Моника.

13 Май
Трансфер до Сан Диего и туристическа обиколка на града, включваща Стария Град първото населено от испанците място и крайъгълния камък в колонизацията на
Калифорния, парка Балбоа известен със своите градини и музеи, историческия
квартал Гасламп и крайбрежната алея.
Нощувка в Сан Диего.

14 Май
Трансфер до летището и полет Сан Диего – Сан Франциско. Трансфер и настаняване в
хотела в Сан Франциско.

15 Май
Туристическа обиколка на Сан Франциско. Маршрутът на тура включва висящия мост
Голдън Гейт, пристанището и кея Фишърменс Уорф, заселени някога от италиански
търговци на риба, площад Юниън Скуеър, престижния квартал и хълмовете Туин
Пийкс, Градския Център, една от най-известните улици в света - Ломбард стрийт,
Викторианския и Китайския квартали. Следобяд - круиз из залива на Сан Франциско и
акостиране на остров Алкатрас, където се е намирал най-известният в миналото затвор
в САЩ и посещение на килията, в която е лежал Ал Капоне.

16 и 17 Май
Трансфер до летището и полет Сан Франциско – Париж/Франкфурт София.

ПАКЕТНИ ЦЕНИ НА ЧОВЕК:
ПРИ НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛИ 2*: 4480 Евро
ПРИ НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛИ 4*: 4960 Евро

ПАКЕТ УСЛУГИ:
* Виза за САЩ;
* Медицинска застраховка за целия период на пътуването с покритие 10 000 евро;
* Самолетен билет София – Амстердам / Виена – Вашингтон и Сан Франциско – Амстердам / Лондон
– София;
* Самолетни билети: Вашингтон – Бъфало; Бъфало – Чикаго; Чикаго – Лас Вегас; Лас Вегас – Лос
Анджелис; Сан Диего – Сан Франциско;
* 3 нощувки в Ню Йорк в двойна стая в избрания хотел в централната част на Манхатън;
* 1 нощувка във Вашингтон в двойна стая в избрания хотел в централната част на града;
* 2 нощувки в Чикаго в двойна стая в избрания хотел в централната част на града;
* 3 нощувки в Лас Вегас в двойна стая в избрания хотел в централната част на „Las Vegas Strip”;
* 2 нощувки в Лос Анджелис в двойна стая в избрания хотел ;
* 1 нощувка в Сан Диего в двойна стая в избрания хотел в централната част на града;
* 2 нощувки в Сан Франциско в двойна стая в избрания хотел в централната част на града;
* Всички трансфери, описани в програмата в Ню Йорк, Вашингтон, Бъфало, Чикаго, Лас Вегас, Лос
Анджелис, Сан Диего, Сан Франциско;
* Билет за влак Ню Йорк – Вашингтон;
* Туристическа обиколка на Ню Йорк, описана в програмата;
* Туристическа обиколка на Вашингтон, описана в програмата;
* Туристическа обиколка на Чикаго, описана в програмата;
* Туристическа обиколка на Лас Вегас, описана в програмата;
* Туристическа обиколка на Сан Франциско, описана в програмата;
* Туристическа обиколка на Холивуд и Бевърли Хилс, описана в програмата;
* Тур до Ниагарския водопад с включен разходка с корабче до подножието на водопада;
* Еднодневен тур до Сан Диего, описан в програмата;
* Eкскурзия с корабче до Статуята на свободата;
* Круиз из залива на Сан Франциско и посещение на острова-затвор Алкатрас;
* Целодневен тур до Гранд Каньон и Язовира Хувър с включен обяд;
* Водач с групата от България.
Забележки:
1. Цената не включва:
- летищните такси за вътрешните и международните полети, които към 04.01.2017 г. са 482 евро и
подлежат на препотвърждение в момента на издаването на билетите;
- закуските в хотелите в САЩ, които по правило не са включени в цената на настаняването;

- билетите за градския транспорт в градовете по програмата.
2. Цената е валидна при запащане на депозит до 19.02.2017г. След този срок пакетната цена се
завишава както следва: 4880 Евро за пакет 2* и 5260 Евро за пакет 4*.
3. Цената на пътуването е базирана на група от минимум 12 човека. При по-малък брой пътуващи е
възможно завишаване на цената в рамките на 150 - 230 еврo на човек, в зависимост от броя на
пътуващите.
4. В случай, че броят на пътуващите изисква настаняване в единична стая на някой от участниците,
той доплаща разликата в цените на двойна и единична стая в размер на 1590 евро при настаняване
в хотели 4* и 1260 евро при настаняване в хотели 2*.
5. Цената на американската виза е USD 158 и е включена в пакетната цена. В случай на отказ
туроператорът удържа административна такса от 90 Евро.
6. Пакетната цена е калкулирана при цена на самолетния билет (тарифа + летищни такси) за
международните полети от 762 евро. При промяна на тази цена, туоператорът има право да
актуализира пакетната цена със размера на промяната на цената на самолетния билет.
7. Калкулацията на пакетната цена е направена при обменни курсове на USD към EUR 1 USD =
0.96 EUR. При промяна на курсовете на USD към EUR с повече от 3 %, съгласно Закона за Туризма,
туроператорът има право да актуализира пакетната цена със същия процент.
Хотели по програмата:
Дестинац
ия
Ню Йорк
Вашингтон

Чикаго

ХОТЕЛИ 2*

ХОТЕЛИ 4*

Pennsylvania 2* или подобен
https://www.hotelpenn.com/

The Marcel Union Square 4* или подобен
http://themarcelatgramercy.com/

Embassy Inn 2* или подобен
http://www.embassy-inn-hoteldc.com/
Travelodge Chicago 2* или подобен
http://www.travelodgechicago.com/

Washington Hilton 4* или подобен
http://www3.hilton.com

Лас Вегас

Super 8 2* или подобен
http://goo.gl/pNRuw

Лос
Анджелис

Hollywood Downtowner 2* или подобен
http://www.hollywooddowntowner.co
m/
Motel 6 2* или подобен
https://www.motel6.com/en/motels.ca
.san-diego.1419.html

Сан Диего

Сан
Франциско

Grant Plaza Hotel 2* или подобен
http://www.grantplaza.com/

The James Chicago 4* или подобен
http://www.jameshotels.com/chicag
o
Monte Carlo 4* или подобен
https://www.montecarlo.com/en.htm
l
Omni at California Plaza 4* или подобен
https://www.omnihotels.com/hotels
/los-angeles-california-plaza
Omni San Diego East Village 4* или
подобен
https://www.omnihotels.com/hotels
/san-diego
Serrano 4* или подобен
https://serranohotel.com/

ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ГРУПАТА Е НЕОБХОДИМО:
1. Да платите в брой или да преведете в срок до 16.02.2017 г. левовата равностойност на 1500
евро по фиксинга на БНБ за деня на плащането.
2. Да получим в срока от т. 1 копие от платежното нареждане за превод на аванса за пътуването
(при заплащане по банков път) и фотокопие от първата страница на задграничния паспорт на
пътуващите.
3. Да платите в брой или да преведете в срок до 16.03.2017 г. левовата равностойност на остатъка
от пакетната цена и летищните такси по фиксинга на БНБ за деня на плащането.

Допълнително ще Ви уведомим за документите, необходими за
издаване на виза, и датата за интервю.



За справка, повече информация, пълна програма и заявка за участие
може да се свържете с Маргарита Захариева
на тел.: +2 931 2400, моб., 0888 745059

