
Долината на огъня Сан Франциско Лос Анджелис

САЩ  
З А П А Д Е Н  Б Р Я Г

ЛОС АНДЖЕЛИС  ФЛАГСТАФ ЛАС ВЕГАС  МОДЕСТО  САН ФРАНЦИСКО

Лас Вегас

13 ДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ
СЪС САМОЛЕТ!

С ВКЛЮЧЕНИ ЛЕТИЩНИ ТАКСИ 

ЦЕНИ ОТ

3999 ЛВ.
НА ЧОВЕК
цените са валидни до

 изчерпване на количествата



Тази програма е неразделна част от договора. Промени в нея и хотелите не са предвидени, но Организаторът си запазва правото да направи такива при необходимост.

Н а ш и т е  п р и м е р н и  х о т е л и 
с п о р е д  м е с т н а т а  к а т е г о р и з а ц и я

Насладете се 
на престоя си

в отлични хотели!

Мост "Голдън Гейт“, Сан Франциско

Кармел

Секвоя & Кингс каньон

ЦЕНИ ОТ

3999 ЛВ.
НА ЧОВЕК
цените са валидни до

 изчерпване на количествата



Паспортът Ви трябва да е валиден поне още 6 месеца след датата на връщане!

Алкатраз Лос Анджелис

САЩ - ЗАПАДЕН БРЯГ
Западният бряг на САЩ определено е мечтана дестинация за много пътешественици.  
Той предлага на гостите си огромно разнообразие от природни пейзажи, кухня, големи 
мегаполиси и невероятни природни паркове.

ДЕН 1 | Полет до Лос Анджелис
Пристигане в "града на ангелите“. Трансфер до хотела. Нощувка.

ДЕН 2 | Лос Анджелис – Лафлин
Закуска. Ще направите обиколка на Лос Анджелис – Бевърли Хилс, булеварди "Сънсет" 
и "Холивуд", Китайския театър, Родео Драйв, Даунтаун. След това ще продължите през 
пустинята до Лафлин. Ще спрете в известното кафене "Багдад”. Пристигане в Лафлин, 
известен още като "мини Лас Вегас”. Нощувка.

ДЕН 3 |  Лафлин – Гранд Каньон – Флагстаф
Закуска. Ще се отправите към прославутия Гранд Каньон и “Рисуваната пустиня” на 
река Колорадо. Ще имате възможност да се насладите на величествената красота 
чрез няколко фото-спирки по маршрута ви. След това ще отпътувате към градчето 
Селиман по красивия стар път 66. Нощувка във Флагстаф.

ДЕН 4 | Флагстаф – Долината на паметниците – 
   ез. Пауъл – Кейнаб/Пейдж
Закуска. Отпътуване към "Монюмънт Вали" (Долината на паметниците) – уникално 
геоложко образувание на територията на резервата на индианското племе Навахо. 
Спирка в туристическия център, откъдето можете да се насладите на невероятните 
релефни форми "Mitten" и "Merrick Butte". Ще продължите обиколката към парка Глен 
Каньон, в който се намира вторият най-високо разположен язовир в Америка, нами-
ращ се на езерото Пауъл. По желание ще имате възможност да направите полет над 
него. От мястото, където ще спрете, се открива приказна гледка към езерото, чиито 
кристалносини води се разбиват в червените скали. Нощувка в Кейнаб или Пейдж.

ДЕН 5 |  Кейнаб – Брайс каньон – Лас Вегас 
Закуска. Посещение на американския щат на мормоните Юта. Ще видите Брайс 
каньон – естествен амфитеатър с големина 24 км. Следобед ще отпътувате към Лас 
Вегас, където имате възможност да се включите в екскурзията "Нощен Лас Вегас”. 
Нощувка в Лас Вегас

ДЕН 6 | Лас Вегас – Долината на огъня – Лас Вегас
Закуска. Свободно време, за да се насладите на многобройните атракции, които ви 
предлага градът. Сред изкушенията са стоки на световни брандове, оживени казина 
и шоута на Бродуей, но можете и просто да се разходите по известната улица "Стрип”, 
за да се насладите на нейната пъстрота или да пазарувате до изнемога. Друга въз-
можност е да се включите в допълнителната екскурзия до националния природен 
парк "Долината на огъня".

ДЕН 7 | Лас Вегас – Долината на смъртта – 
                  Бейкърсфийлд 
Закуска. Отпътуване към Долината на смъртта – уникални гледки като "Мозаечния 
каньон", "Пистовия плаж", "Соленото езеро" и оазиса-ранчо Фернс Крийк.  
В Бейкърсфийлд – нощувка

ДЕН 8 | Бейкърсфийлд – Секвоя или Кингс 
    Каньон – Модесто /Мерсед
Закуска. Посещение на Националния парк Секвоя, един от най-красивите в Калифорния. 
Следобед ще отпътувате към Модесто или Мерсед за нощувка.

ДЕН 9 | Модесто – Сан Франциско
Закуска. Посещение на Сан Франциско. Обзорна обиколка на града – централна-- 
та част, "Китайския квартал”, кв. "Юнион-скуеър”, "Рашън Хил”, "Ноб Хил”, "Фишерманс 
Уорф”, "Голдън Гейт" парк, моста "Голдън Гейт". Свободно време за следобеда и вечерта. 
Имате възможност да се включите в екскурзията с ферибот до Алкатраз и в нощната 
обиколка на Сан Франциско. Нощувка в района на Сан Франциско.

ДЕН 10 |  Сан Франциско – Тихоокеанското 
крайбрежие – Ломпок / Санта Мария

Закуска. Ще отпътувате към полуостров Монтерей, известен със своите прекрасни 
къщи и плажове. Ще посетите рибарския кей и известната ул. "Канъри Роу”. Ще видите 
очарователното градче Кармел бай дъ Сий, известно със старинните си къщи, художест-
вени галерии и бутици. Следобед екскурзията продължава до Ломпок или Санта Мария.

ДЕН 11 | Ломпок – Санта Барбара – плажът 
     Малибу – Лос Анджелис
Закуска. Отпътуване за Санта Барбара, където панорамните алеи граничат с бели 
пясъчни плажове. Свободно време. Следобед ще продължите обиколката към Лос 
Анджелис през плажа Малибу. Нощувка в Лос Анджелис.

ДЕН 12 | Лос Анджелис
Закуска. Свободно време за разходка отново в Лос Анджелис. По желание – екскурзия 
с разходка край плажовите ивици Марина дел Рей, Венеция Бийч и Санта Моника.

ДЕН 13 |  Полет до България
Закуска. Трансфер към летището. Полет обратно към София.
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езерото "Пауъл"

Всичко това е включено в 
цената:
 Полети с реномирана авиокомпания.
   Всички летищни такси. 

(20 кг регистриран и 5 кг салонен багаж).

  Трансфер: летище-хотел-летище.

  Настаняване в отличнни хотели.
  Екскурзии в Лос Анджелис, Гранд Каньон, 

Глен Каньон, Долината на смъртта, Нацио-
нален парк Секвоя, Сан Франциско.

  12 богати закуски на блок маса.

  Водач от България.
    По време на целия престой той ще
    бъде с вас, за да ви оказва съдействие.

Ние Ви препоръчваме:
 "Пакет допълнителни екскурзии": 449 лв.
 Полет с витлов самолет над езерото Пауъл: 359 лв.
 Застраховка "Отмяна на пътуването”.

Допълнителнo заплащане:
  Туристически визи за: САЩ - 160 USD 

(Премио Травел не носи отговорност и не 
възстановява разходите за визи и документи 
при отказ на такива от съответното посолство.)

   Задължителна медицинска застраховка от 
Мондиал Асистанс с покритие 50 000 евро: 
42 лв. 

   Доплащане за индивидуално настаняване 
(в случай, че желаете да пътувате сами и да 
нощувате в самостоятелна стая): 1290 лв.

 В цената не е включен бакшишът за 
екскурзоводско обслужване и шофьор.

ПОЛЕТИ ОТ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

Дати за екскурзията

Цена на човек 
в двойна стая  (лв.)

* Офертата е валидна при записване на двама души, настанени в двойна стая. До изчерпване на местата. Всички цени са с ДДС.

КОНТАКТИ

Лас Вегас


