ЗАПАДНОТО И ИЗТОЧНОТО КРАЙБРЕЖИЕ НА САЩ,
ЛАС ВЕГАС - МАЯМИ – НИАГАРА - ИЗТОЧНА КАНАДА!

Гранд тур, ВСИЧКО най-хубаво от САЩ и Канада!
14.03 - 05.04 2020 - 22 дни / 21 нощувки
ЗАПАДНО КРАЙБРЕЖИЕ: Сан - Франциско | Станфорд | Силиконовата долина |
Национален парк Йосемити | Национален парк Марипоса | Сан-Симеон | Солвенг
Санта-Барбара | Малибу | Лос-Анджелис | Сан-Диего | Лас-Вегас | Язовира Хувър
Гранд Каньон + Скайуок | Лас-Вегас |
ИЗТОЧНО КРАЙБРЕЖИЕ: Маями и Маями-Бийч | Орландо | Чикаго | Вашингтон |
Балтимор
Филаделфия | Принстън | Ню-Йорк | Ниагара-Фолс | Торонто | Квебек | Монреал

ЕКСКЛУЗИВЕН АВТОРСКИ ТУР ЗА ЦЕНИТЕЛИ!

Посещение до всички емблематични места на Северна Америка и Източна Канада в
една екскурзия!!!

ДЕН – 14.03.2020 – Събота.
Сан-Франциско
Кацане в Сан-Франциско. Посрещане, трансфер и настаняване в хотела.
Първо запознаване с града. Разходка по крайбрежната зона – Кей 39. Вечеря в
ресторант – допълнително се заплаща. По желание изкачване до
наблюдателницата Coit Tower с изглед към Сан-Франциско.
https://sfrecpark.org/destination/telegraph-hill-pioneer-park/coit-tower/
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ДЕН – 15.03.2020 – Неделя.
Сан-Франциско | Станфорд | Силиконовата Долина
2

Обзорна екскурзия на Сан-Франциско – знаменития парк и мост «Златната
Врата», района на
"Рибарското пристанище" и дома на морски Лъвове, Даун-таун на града с
площада Юнион-Скуаер и Сити Хол, суперсъвремененната Катедрала Св.
Мария, колоритния Чайна Таун, изискания Японски Център, “Рисуваните
Дами” – изразителните в съседство викториански къщи.
Преход до Станфорд.
Посещение на знаменития и престижен на западен САЩ Станфордски
Университет. Обиколка на територията на университета, Кулата „Хувър“,
посещение на Мемориалния Часовник, запознаване с работата на Роден.
Преминаване покрай «Силиконовата долина», през офисите на световно
известните IT компании с визита на посетителки център на Google и Apple.
Заминаване по направление на Националният парк Йосемити (Черни мечки и
гигантски секвои).

Нощувка в хотела в град Модесто.
3 ДЕН – 16.03.2020 – Понеделник.
Национален парк Йосемити | Национален парк Марипоса
Национален парк Йосемити, разположен на склоновете на Хребета СиераНевада. Високопланинския прохода Тиога, цялото разнообразие на
девствената природа, безкрайна серия на спиращи дъха панорами. Високи
водопади, един от които е равен на 9 Ниагарски! Скалата Ел Капитан, найголемия гранитен монолит в света.
Посещение на многовековните и най-големите дървета на Земята – секвоите в
Националният парк Марипоса. Топ «великана» - Гигантския Гризли –
висока около 65 м, диаметъра на ствола е около 30 метра!
Преход към Сан-Луис-Обиспо. Нощувка в хотела.
4 ДЕН – 17.03.2020 – Вторник.
Сан-Симеон | Солвенг | Санта Барбара | Малибу
Преход до Сан-Симеон, посещение на замъка Хърст – дворцовата перла на
Калифорния, един от най-известните архитектурни обекти на западен САЩ.
Отпътуване към Солвенг, датската столица на Америка. Приказните северноевропейски здания. Пивниците и местните манифактури. Екзотична ферма на
щраусите.
Преход до знаменития от сериалите град Санта Барбара – малка частица от
Испания на запад в САЩ. Испано-мавританска архитектура на вили и къщи на
знаменитости, крайбрежна с високите и стройни „кралски“ палми. Разходка по
кея с многото морски ресторантчета.

Отпътуване към знаменитото със своите плажове градче Малибу. Спирка за
фото с красивите плажове.
Нощувка в хотела в Малибу.
5 ДЕН – 18.03.2020 – Сряда.
Лос-Анджелис
Заминаване за Лос-Анджелис – център на световната киноиндустрия и найголемият грав на щата Калифорния и цялото западно крайбрежие на САЩ.
Разглеждане на живописните плажове на Санта-Моника със спирки на найинтересни и красиви места за снимки. Район Венеция и Марина-Дел-Рей.
Знаменития район – Беверли Хилз с жилищата на знаменитостите.
Популярната улица Родеодрайв. Дома на Майкъл Джаксън. Холивуд, «Алея
на Звездите», мястото на присъждане на Оскарите, снимки на хълма с надпис
“Hollywood”. Поглед към Лос-Анджелис с Обсерваторията Грифит. Даунтаун
на Лос-Анджелис, музея Емми, китайския и японския квартали и
Концертната зала Хол Уолт Дисни – величествен шедьовър на архитектурата.
Историческия Ель Пуебло.
Нощувка в хотела в центъра на Лос-Анджелис.
6 ДЕН – 19.03.2020 – Четвъртък.
Лос-Анджелис
Посещение на развлекателния атракционен парк Universal Studios Hollywood.
Тематичния парк Universal Studios Hollywood — първият такъв от 1915 година
комплекс развлечение от известното филмово студио Universal Studios в ЛосАнджелис, посветен на знаменитите филми. Най-известните и топ атракции
като: Волшебният свят на Хари Потър, Светът на Юрския Период
(Динозаврите), Ходещите мъртъвци, Спрингфилд, Водния свят, Трансформери,
шоу герои и тур из киностудиата.

Билети от 120 дол. https://www.universalstudioshollywood.com/
7 ДЕН – 20.03.2020 – Петък.
Лос-Анджелис | Сан-Диего
Обзорна екскурзия на Сан-Диего.
Знаменитата крайбрежна Ембаркадеро със закотвените кораби «Индиана
Стар» и авионосец USS Midway, района на Газовите фенери, яркия и
запомнящ се Балбоа Парк. Остров Коронадо, на който се намира хотел, в
който е сниман лентата на известния и популярна комедия с Мерлин Монро «
Някои го предпочитат горещо ». Посещение и разходка в известния район Ла
Хоя.
Разходка по плажа с възможност за къпане на самия «тих» океан…
Нощувка в хотела в района на Газовите фенери в гр. Сан-Диего.
8 ДЕН – 21.03.2020 – Събота.
Сан-Диего | Лас-Вегас
Трансфер до летището за полет до Лас – Вегас (1,20 мин).
Посрещане, трансфер и настаняване в хотела. Свободно време.
Обзорна екскурзия на нощен Лас-Вегас.
Най-големият световен център за развлечения и игрален бизнес със найизвестните казина, концерти, шоу програми и атракциони! Знаменитата улица
Стрип, разглеждане на най-хубавите казина Венеция, Беладжио, Мираж,
Париж, Цезар. Уникалното вечерно светещо шоу с танцуващите фонтани до
казино Беладжио. Даунтаун на Лас-Вегас. Улицата на най-първите казина Фримонт Стрийт.

Самостоятелно посещение по избор на шоу в казино или просто игра в казино!
Късмет :-)
Препоръваме посещение на шоу в Лас-Вегас: Cirque du Soleil в хотел-казино:
Wynn - шоу «Le Reve», MGM Grand - шоу «KA», Mandalay Bay - шоу Michael
Jackson ONE.
Магическото шоу Дейвид Копърфилд в хотел-казино MGM Grand Hotel. Цена
на билета от 100 долара.
Нощувка в хотела в Лас-Вегас.
9 ДЕН – 22.03.2020 – Неделя.
Лас-Вегас | Язовира - ВЕЦ Хувър, Гранд Каньон | Лас-Вегас
Екскурзия до Язовира Хувър + Гранд Каньон с посещение на стъклената
площадка Скайуок.
Преход през Язовир - ВЕЦ Хувър (221м), изключителен пример за техническа
естетика, буквално вписан в екстремалната природна среда. Река Колорадо,
изкуственото езеро Мид.
Екскурзия до Гранд Каньон – гигантския геологически феномен,
“преобърнатата миля” дълбоко в Земята. Незабравима разходка по “ Skywalk ”
– стъклен мост, надвиснал над пропастта… Вход от 50 долара на човек. Тур на
Хеликоптер от 200 долара на човек.
Връщане в Лас-Вегас. Нощувка в хотела.
10 ДЕН – 23.03.2020 – Понеделник.
Лас-Вегас | Маями | Маями-Бийч

Трансфер до летището. Полет за Маями (4,30 мин). Посрещане, трансфер и
настаняване в хотела.
Обзорна екскурзия на Маями и Маями-Бийч.
Главната улица на Маями Бийч - Колинс Авеню. Знаменития исторически
район Арт-Деко, популярната улица - Оушън Драйв с вилата на Джани
Версаче. Финансовия район Маями - «Южен Манхатън» и улицата с високите
постройки Брикел Авеню.
Следва знаменития круиз по залива на Маями покрай острова Фишер- Айлънд
- остров с особен достъп, град в града, остров Стар-Айленд, където живеят
мултимилионерите, в това число Силвестър Сталоун.
Свободно време. Надвечер разходка по крайбрежната в района на Саутбич и
Линкълн Роуд.
11 ДЕН – 24.03.2020 – Вторник.
Маями-Бийч
Свободен ден. Почивка на океана. Надвечер самостоятелно шопинг или
развлечение в нощен клуб.
12 ДЕН – 25.03.2020 – Сряда.
Маями- Бийч | Орландо
Ранно тръгване за нос Канаверал.
Посещение «Космическия Център Кенеди» (Kennedy Space Center) намиращ
се на нос Канаверал, където ще бъде предоставена възможност да се посети
стартовата площадка на космическия кораб «Аполон-Сатурн V» и стартовата
площадка, от която Илън Мъск е стартира своя знаменит «Фалкон Хеви».
Мемориала и Залата на Славата на Астронавтите. Филми в 3D формат IMAX.
Симулатор на полети.
Преход в Орландо.
Кратка обзорна екскурзия на Орландо – световен индустриален център на
развлеченията с най-посещаваните атракционни паркове в света!

Улица Чърч Стрийт Стейшън, езерото Иола, Оранж авеню, района на
Селебрейшн. Преход покрай парков развлекателното Cтудио Юниверсал и
най-съвременния парк в света «Острова на Приключенията». Разходка по
известната улица Интернешънъл-драйв, която е проектирана от архитектите
специално за туристите. Преход покрай парка «Морски Свят», «Акватика» и
«Дискъвъри». Ще видите известния музей Обърнатия дом, Believe it or not
(Вярваш или не), а така също и най-посещавания в света воден парк «Wet’n
Wild».
Център Света на Дисни – Downtown Disney, където ще се разходите по улиците
на света на приказките и ще се качите на забавните лодки по централното
езеро.
Вечерта, по желание, посещение на музикално шоу с вечеря и танци “Пиратски приключения” (Pirate’s Dinner Adventure). ИЛИ Посещение на
най-популярният цирк в света – «Цирка на Слънцето» (Cirque du Soleil).
Трансфер до хотела. Настаняване. Свободно време.
13 ДЕН – 26.03.2020 – Четвъртък.
Орландо | Чикаго
Трансфер до летището за полет до Чикаго (3 ч.). Посрещане.
Обзорна екскурзия на Чикаго.
Чикаго - един от най-известните и привлекателни градове на Америка,
разположен на брега на езерото Мичиган. Обзорната екскурзия по града
включва: парка Милениум, площади, паметници, "Art Institute" (институт по
изкуства), Великолепната миля, най-високия небостъргач в Чикаго - Willis
Tower (качване по желание), Музейния комплекс. Военно-морския кей и
всички забележителности на Луп.
По желание, вечерна разходка на кораб по езерото Мичиган.
14 ДЕН – 27.03.2020 – Петък.
Чикаго | Вашингтон

Продължение на обзорната екскурзия на Чикаго. Територията на Северно –
Западния Университет. Будисткия храм. Предградието Чикаго Уилмет.
Будисткият храм (Baha’i temple) или Храма на всички религии се смята за
един от главните забележителности в Чикаго. Разположен в предградието
Уилмет, и се явява централен храм на будизма в САЩ. Основната концепция е в
това, че всички хора са равни, а светът е един за всички.
Трансфер до летището за полет до Вашингтон (2 ч.). Посрещане, трансфер и
настаняване в хотела.
15 ДЕН – 28.03.2020 – Събота.
Вашингтон
Обзорна екскурзия на Вашингтон.
Вашингтон – столицата на САЩ!
В този град ще разгледаме в пределите на Националната алея всички знакови
места за САЩ - Белият Дом, Конгреса на САЩ, Библиотеката на Конгреса,
Върховния съд на САЩ, Монумента на Вашингтон, Мемориалите на
Линкълн и Джеферсън, Мемориалите на Колумб и на Мартин Лутър Кинг,
Мемориала на II‘та световна война, Мемориала на корейската и виетнамската
войни.
Ще отидем до сградата на министерството на отбраната на САЩ - Пентагона с
мемориала 9/11. Преминаване през Национално гробище Арлингтън. Ще се
изкачим до наблюдателната площадка на сценичните изкуства на Джон
Кенеди. Посолствата и Националния Катедрален храм.
Самостоятелно посещение, по избор, Националната картинна галерия или
Националния музей на авиацията и космонавтиката.
Срещу допълнително заплащане - 35$ на човек.
Посещение на Капитолия Конгреса на САЩ и Парламентарната Библиотека
на САЩ.

Ще имате възможност да се запознаете с историята на парламентаризма в САЩ
и с историческите етапи в построяването на сградата на Капитолия, ще видите
постаментите на знакови фигури и видни деятели на САЩ, които са изиграли
ключова роля в създаването на държавността на тази страна. Допълнително
може да посетите Криптата с маркера за разстояния във Вашингтон,
разгледайте Ротондата под купола на Капитолия, а след това посетете
вестибюла и терасата на читателската зала на Парламентарната Библиотека на
САЩ.
Преход към гр. Балтимор.
Кратка разходка по Иннер-Харбор в г. Балтимор – исторически речно
пристанище с множество туристически атракции и, като пример, облагороден
съвременен американски град.
По желание, за допълнително заплащане посещение на представление на
средновековен рицарски турнир «Medieval Times Dinner & Tournament» с
включена вечеря.
Нощувка в хотела в предградието на Балтимор.
16 ДЕН – 29.03.2020 – Неделя.
Балтимор | Филаделфия | Принстън
Преход във Филаделфия.
Екскурзия из Филаделфия – първата столица на САЩ, където е била приета
Декларацията за независимостта и Конституция на САЩ. Историческия
център включва Залата на Независимостта, Звънеца на Свободата, Сити
Хол, масонската Ложа на Филаделфия, булеварда на Бенджамин Франклин,
музея на Роден и музея на стълбищния комплекс на Изкуствата, по който е
тичал по време на тренировките знаменития герой на Силвестър Сталоун във
филма «Роки» - Роки Балбоа.
Посещение на гр.
Принстън,

временна столица на САЩ в зората на създаване на САЩ с елементи на
архитектура от колониалния период от втората половина на 18 век. Ще
посетите и територията на знаменития Принстънски университет, който е
прославил Алберт Айнщайн.
Нощувка в хотела в предградието на Ню-Йорк.
17 ДЕН – 30.03.2020 – Понеделник.
Ню-Йорк
Обзорна екскурзия на Ню-Йорк.
«Столицата на Света» пред Вас ще се открият – Бетъри-Парк с изглед на
Статуята на Свободата, Мемориала 9/11, Уолстрийт, Сити-хол Ню-Йорк,
Бруклинския и Манхатънския мостове, Хъдсън ярд с «Весел», Хай-Лайн.
Домът «Ютия», Емпайър-Стейт-Билдинг, Штаб-квартирата на ООН,
Централната ж.п гара на Ню-Йорк Гранд Терминал, Пето и Парк авеню, ТаймсСкуаер, Рокфелер-Център, Радио-Сити Мюзикъл-Хол.
Качване на Рокфелер-Център. Най-красивата гледка към Ню Йорк. Цена на
билета 45 долара.
Настаняване в хотела.
Вечерта препоръчваме да се посети един от мюзикълите на Бродуей. Топ
впечатляващи са: Фантомът от Операта, Крал Лъв, Чикаго.

17 ДЕН – 31.03.2020 – Вторник.
Ню-Йорк
Продължение на обзорната екскурзия на Ню-Йорк.
Ще се разходим по уличките на Харлем, следва – Катедралата Свети Йоан
Богослов и, разбира се, ще посетим територията на Колумбийския
университет, от който са излезли три Президента на САЩ!
«Дакота» (Джон Ленън), Централния парк. Музейната Миля. Линкълн-център.
Коламбус-Серкъл, Хотел Плаза, Катедралата на Свети Патрик.

Преход през Бруклинския мост със спирка на площадката в Бруклин с
панорамна гледка към Манхатън.
Посещение на някой от музеите или разходка с корабче до Статуята на
Свободата.
Вечерта отпътуване към Джърси-Сити и разходка по крайбрежната на река
Хъдсън с красивия вечерен Манхатън.
Срещу допълнително заплащане - 55$ на човек, включва билета за кораба.
Разходка с катера до острова на Свободата, върху който е монтирана Статуята
на Свободата – символ на САЩ! Така също и посещение на остров Елис,
имигрантския център, през който са преминали стотици имигранти, за които е
бил «врата» към Америка!
19 ДЕН – 01.04.2020 – Сряда.
Ню-Йорк | Ниагарски водопад | Торонто
Ранно напускане на хотела. Трансфер до летището. Полет до Бъфало (1,20 мин).
Посрещане на летището.
Преход към Ниагарския водопад.
Кратка екскурзия из града Ниагара Фолс – малкия «Детройт» близо до
Ниагарския водопад…
Преминаване към Канадската част на река Ниагара. Разглеждане на
Ниагарския водопад от страна на Канада.
Продължаваме към Торонто. Нощувка в хотела.
20 ДЕН – 02.04.2020 – Четвъртък.
Торонто | Квебек
Обзорна екскурзия на Торонто.

Централният град на британска Канада. Замъка Каса Лома, Китайския град,
Кралския кей, Финансовия център, Старя град, Сити Хол, Парламента,
Университета на Торонто, Йорк вил (район със скъпи магазини и престижни
ресторанти), Канадския Национална Изложба, района за развлечения
«Дистилиратор», а така също и един от най-високата в света телевизионна
кула Си-Ен-Тауър.
Трансфер до летището за полет до Квебек (1,40 мин). Посрещане, трансфер и
настаняване в хотела.
21 ДЕН – 03.04.2020 – Петък.
Квебек | Монреал
Обзорна екскурзия на Квебек.
Квебек – най- «европейският» град на Северна Америка.
Най-ярките забележителности се намират в Стария Квебек, известен с
криволичещи алеи и улички в европейски стил. Това са сградите на
Квебекския Парламент, Квебекската крепост, Квебекския мост. Особено
внимание заслужва старинния Квебекски фуникулер (въжена линия), който
води до стария град, разположен на скала, както и Ботаническата градина.
Също така една от главните забележителности на Квебек се явява живописния
водопад - Монморанси.
Отпътуване за Монреал. Нощувка в хотела.
22 ДЕН – 04.04.2020 – Събота.
Монреал
Обзорна екскурзия на Монреал.
Монреал – най-крупния град в провинция Квебек, втория по величие град в
Канада и втория по количество франко езично население град в света след
Париж.
По време на екскурзията ще се посетят Базиликата Нотр-Дам-де-Монреал,
Старото Пристанище, ще отидем до Олимпийския Стадион, където са се
провели летните Олимпийски игри през 1976 година, ще видим най-скъпия
район на града, района Уест
Маунт, и в

края на екскурзията ще отидем до наблюдателната площадка на Кралската
Планина, откъдето се открива вдъхновяващата гледка към Монреал на
височината от птичи полет. Разходка по улица Сент-Катрин, най-известната
за пазаруване улица в града, както за местните, така и за гостите на Монреал.
Трансфер до летището за полет до дома.
23 ДЕН – 05.04.2020 – Неделя.
Добре дошли у дома!
1.

2.

Групова екскурзия. Цена на човек при група от 6 до 11 човека.
Настаняване по време на
На човек в
Единично
екскурзията
двойна стая
настаняване
Хотели 3*+ (всички хотели
8350 € /
9350 € /
включват закуски)
16331лв
18287 лв
Хотели бизнес клас 4*-5*
9138 € /
10804€/
17871 лв
21130лв
Групова екскурзия. Цена на човек при група над 12 човека.
Настаняване по време на
На човек в
Единично
екскурзията
двойна стая
настаняване
Хотели 3*+ (всички хотели
7650 € /
8550 € /
включват закуски)
14962 лв
16723 лв
Хотели бизнес клас 4*-5*
8215 € /
9270 € /
16066 лв
18130 лв

В цената се включва:

Допълнително се заплаща:

Самолетен билет за международния
полет с багаж и такси;
Всички трансфери по програмата;
Пълно екскурзоводско обслужване на
руски език по време на екскурзията;
Настаняване в избраният клас хотели
със закуски;
Вътрешни полети с багаж до 23 кг;
Медицинска застраховка Асистънс с
покритие 30 000 евро
Водач с групата от България;
-

Издаването на виза – 160
долара и 60 лв за попълване на
формуляра;
Хранения и лични разходи;
Допълнителните
екскурзии и посещения
изброени в програмата;
Бакшиши на екскурзовода
и шофьора;
Входните билети и такси
за туристическите обекти
-

ПАСПОРТЕН И ВИЗОВ РЕЖИМ
Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо да притежават
валиден паспорт минимум 6 месеца след датата на влизане в страната и
предварително издадена виза, получена в дипломатическите и консулските
представителства на страната в чужбина. Визова информация за САЩ: считано
от 1 април 2010 г. всички кандидати за не имигрантски визи, подаващи
молбите си в София, ще трябва да използват новия електронен формуляр DS160. Той е задължителен за всички кандидати, които записват интервю чрез
онлайн системата за записване, както и за тези, които отговарят на
изискванията за кандидатстване чрез системата “Drop Box”.
Необходими документи за кандидатстване са:

бележка от Първа Инвестиционна банка за заплатена такса за визата,
таксата е 160 долара към 06.01.2020

международен паспорт с валидност минимум 6 месеца след планираната
дата за връщане в България,

2 бр. актуална снимка с размери 50/50 мм (на хартиен носител) - на
снимката лицето да е без очила и на бял или почти бял фон;

1 бр. актуална снимка с размери 50/50 мм (в дигитален формат на
преносител - диск
или флаш-

памет - до 200-240 килобайта) - на снимката лицето да е без очила и на бял или
почти бял фон;

банкова сметка - извлечение или банкова референция;

документи за недвижима собственост;

служебна бележка от местоработата - за заемана длъжност, отпуск и
месечно трудово възнаграждение;

документ от пенсионното (за пенсионери);

ако сте собственик (съдружник) на ЕТ, АД, СД, ООД – фирмено решение и
актуално състояние на фирмата; служебна бележка от Данъчна служба за
липса на данъчни задължения;

брачно свидетелство;

удостоверения за раждане на кандидата и на неговите деца.
Можете да представите фотокопия на тези документи. Всички тези документи
могат да бъдат на български език. Не се изискват преводи на английски език
или нотариална заверка. За по-подробна и обстойна информация относно
кандидатстването за не имигрантска виза, моля посетете:
http://cdn.ustraveldocs.com/bg_bg/bg-niv-ds160complete.asp
Екскурзоводското обслужване
Екскурзоводското обслужване на групата по време на целия тур ще се
осъществи с един екскурзовод-шофьор при група м/у 6-8 човека. За група от 8
и повече ще бъдат отделен екскурзовод и шофьор. И в двата варианта ще има
опитен водач от България.
Изхранване по време на екскурзията
Закуски, като правило се предоставят в хотелите, където групата е
настанена.
Ако хотела не предоставя закуски, то те се организират в ресторанти
извън хотелите.
За обеди и вечери по време на тура се организират посещения на Food
Court или ресторанти, като повечето могат да бъдат на база шведска маса в
порядъка на около 10$ до 25$ на човек за едно хранене.

По желание и съгласуване с групата е възможен избор на конкретни
ресторанти за обяд и вечери, като окончателното решение и приоритет се
дават на ръководителя на групата и местния екскурзовод.
Времето за обяд се определя в промеждутъка 12:00 - 14:00 ч., а Вечерята
между 18:00 - 20:00 ч.
-

По време на екскурзията ще бъдат предоставени следните екскурзии:
Вечерна разходка на Сан-Франциско
Обзорна екскурзия на Сан-Франциско
Посещение на Стандфордския университет
Посещение «Силиконовата Долина», посетителки-център на Apple и
Google
Посещение на Националния парк Йосемити
Посещение на Националния парк Марипоса
Посещение замъка Херст в Сан-Семионе
Посещение на датското село Солвенг
Кратка обзорна екскурзия на Санта-Барбара
Разглеждане на плажовете на Малибу
Обзорна екскурзия на Лос-Анджелис
Посещение на Юниверсал Студиос – срещу доп. заплащане
Обзорна екскурзия на Сан-Диего
Обзорна екскурзия на нощен Лас-Вегас
Посещение на шоу в казино на Лас-Вегас
Обзорна екскурзия до Язовира Хувър, Гранд Каньон + Скайуок
Обзорна екскурзия на Маями и Маями-Бийч
Посещение на космическия център Кенеди на нос Канаверал
Кратка обзорна екскурзия на Орландо
Вечеря по време на «Пиратското» представление или посещение на цирка
Cirque du Soleil – с/у заплащане
Обзорна екскурзия на Чикаго
Обзорна екскурзия на предградията на Чикаго
Обзорна
екскурзия на
-

Вашингтон и самостоятелно посещение на един от музеите на Националната
алея.
Посещение на Капитолия – Конгреса на САЩ и Парламентската
библиотека – с/у заплащане.
Шоу на средновековни рицарски боеве с вечеря в «Medieval Times Dinner
& Tournament» – с/у заплащане
Вечерна разходка по Инер-Харбър в Балтимор.
Обзорна екскурзия на Филаделфия.
Обзорна екскурзия на територията на Принстънския университет.
Обзорна екскурзия на Ню-Йорк.
Екскурзия до острова на Свободата и до Статуята на Свободата с о-в Елис
– с/у заплащане.
Обзорна екскурзия на Торонто.
Обзорна екскурзия на Квебек.
Обзорна екскурзия на Монреал.

