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ССААЩЩ  ––  ИИЗЗТТООЧЧННОО  ККРРААЙЙББРРЕЕЖЖИИЕЕ  ИИ  ММААЯЯММИИ  
 

Вашингтон – Ню Йорк - Ниагара – Чикаго – Кий Уест – Маями  
 

13 дни /11 нощувки  
25 август – 6 септември 2023  

 
 

Ранно записване до 24.02.2023 – 200 лв отстъпка!    
С нас винаги получавате повече : 

  

✓ Вижте 3-те мегаполиса на Източното крайбрежие- Вашингтон, Ню Йорк и 

Чикаго! 

✓ Посетете топ курорта Маями и природното чудо Кий Уест! 

✓ Включена самолетна екскурзия до Ниагарския водопад! 

✓ Настаняване само в 4* хотели с централно местоположение! 

✓ Включени такси за багаж по всички вътрешни полети в САЩ!  

✓ Професионален водач от Профи Травъл Център с опит по тази дестинация! 

✓ Пълно съдействие при подаване на документи за американска виза без 
такса обработка – Вие само трябва да се явите на интервю! 

✓ Традиция и професионализъм – над 20-годишен опит с групи до 6-те 
континента! 

Съединените Американски Щати е страна с млада, но богата история, която 

привлича туристи от цял свят със своите контрасти на различни култури и 

невероятна природа. Блясъкът на Бродуей, високите небостъргачи на Чикаго, 

природното чудо на Ниагара, светлините на космополитния Ню Йорк и красивите 

плажове на Маями не са ни чужди, защото вече имаме изградена представа за тях от 

филмите и книгите. Те са там и ни чакат да ги зърнем за кратко, а после да им се 

отдаваме в спомените и в разказите си. За чудесата на тази страна можем много да 

говорим, но по-добре е да отидем и да ги видим с очите си! 
 

mailto:office@profitravel.bg
http://www.profitravel.bg/
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  ПП  РР  ОО  ГГ  РР  АА  ММ  АА    
 
Ден 1 /25 август, петък/ София - Мюнхен - Вашингтон 
Отпътуване от летище София в 12:55 с полет на Lufthansa за Мюнхен. Кацане в 13:50 и 
продължение за САЩ в 16:20. Пристигане във Вашингтон в 19:40 местно време 
(Самолетните билети София – Мюнхен – Вашингтон  не са включени в пакетната цена). 
Посрещане и трансфер до хотел Mayflower Authentic Collection 4* или подобен. 
Настаняване и нощувка. 

Ден 2 /26 август, събота/ Вашингтон 
Полудневна панорамна обиколка и разглеждане на 
основните забележителности на американската столица – 
Белия дом, Върховния съд и Библиотеката на Конгреса 
(отвън), монумента на Вашингтон, мемориалите на 
Линкълн, Джеферсън и Рузвелт. Следобяд, по желание, 
може да посетите Капитолия или самостоятелно да 
разгледате Смитсоновия институт – един от най-големите 

научноизследователски и образователни институти в света,към който е създаден голям 
комплекс от музеи: Природонаучния музей, Индианския музей, Националния въздушен 
и космически музей, Музея на американската история, Музея за американско изкуство и 
др. Вечерта имате възможност за разходка и вечеря в един от многобройните ресторанти 
на чаровния исторически квартал Джорджтаун. Нощувка. 

 
Ден 3 /27 август, неделя/ Вашингтон-Ню Йорк 
Освобождаване на хотела, трансфер до Union Station и 
отпътуване със скоростен влак до Ню Йорк. 
Пристигане в Ню Йорк и настаняване в Martinique 

New York on Broadway 4* или подобен. Свободно 
време за запознаване с космополитния град. По 
желание вечерно посещение на Емпайър Стейт 
Билдинг – една от най-емблематичните за града 
сгради с изкачване до 86-ия етаж, откъдето имате 
възможност да се насладите на морето от 
разноцветни светлини, което залива големия град. Нощувка. 

Ден 4 /28 август, понеделник/ Ню Йорк 
Целодневна панорамна обиколка на Манхатън, включваща 
Таймс Скуеър с многоцветните билбордове, Кълъмбъс 
Съркъл, Пето Авеню, Катедралата «Св. Патрик», Рокфелер 
Център, Флетайрън Билдинг, Гранд Сентръл Стейшън, 
пешеходна разходка в Уол Стрийт и финансовия район, 
Гринуич Вилидж, Сохо, Китайския квартал и Бруклин с 
фотостоп на панорамната площадка под Бруклинския  
мост, откъдето ще се насладим на прекрасната панорама  
 

https://www.marriott.com/hotels/travel/nycst-sheraton-new-york-times-square-hotel/


 3 

 
на Долен Манхатън. Свободна вечер да се потопите в нощния живот на „Градът, който  
никога не спи“. Нощувка. 
 

Ден 5 /29 август, вторник/ Ню Йорк 
Свободен ден за разглеждане на многобройните 
забележителности на града. По желание сутринта може 
да се включите в круиз с корабче до Статуята на 
Свободата, където ще се запознаете с историята на 
имиграцията в САЩ. Следобяд свободно време за 
самостоятелно разглеждане на Манхатън – Сентръл 
Парк, където през лятото се провеждат множество 
концерти и мероприятия на открито. Тук се намира и 
легендарният музей на изкуството „Метрополитън“, в който се съхраняват над 2 милиона 
произведения на изкуството от цял свят и всички исторически епохи. По своя мащаб, 
представлява най-голямата културна  институция в САЩ. Може да се разходите по  
улиците на кокетния квартал Гринуич вилидж, където са живели редица известни  
писатели, драматурзи и поети или да надникнете в известните арт галерии на Челси, 
показващи творби на Уорхол, Евънс и др. Вечерта, по желание, посещение на един от 
многобройните емблематични спектакли на Бродуей, най-популярни от които са „Цар  
Лъв“, „Чикаго“ и „Фантомът на операта“. Нощувка. 
 

Ден 6 /30 август, сряда/ Ню Йорк-Бъфало-Чикаго 
Трансфер до летището за сутрешен полет до Бъфало. 
Посрещане и разглеждане от американската страна на 
Ниагарския водопад – една емоция, която едва ли ще  
изпитате някъде другаде по света. На десетки метри над 
бездната се издигат водни пръски с бяла пара и образуват 
множество цветни дъги. За да преминете близо до водопада 
е включена разходка с корабчето Maid of the Mist.  

Възможност за полет с хеликоптер над водопада. В късния следобяд трансфер до летище и 
полет до Чикаго. Кацане в Чикаго и настаняване в Double Tree by Hilton 4* или подобен. 
Нощувка. 
 

Ден 7 /31 август, четвъртък/ Чикаго 
Полудневна панорамна обиколка на Чикаго, по време на 
която ще видим екстравагантната шопинг улица 
„Магнифисънт Майл“ и ще разгледаме историческия 
център на града, наречен Лууп – вторият по големина 
бизнес район в САЩ след Манхатън. Повечето от 
известните небостъргачи в Чикаго, като Сиърс Тауър, се 
намират точно в тази част. Тук са още Гранд Парк и 
Милениум Парк – мястото, където се издигат някои от най-
фантастичните творения на Франк Гери и Аниш Капур.  
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Турът завършва с фото стоп за снимки на града и езерото Мичигън. Следобяд възможност 
за разходка по Нейви Пиър – крайбрежният кей, откъдето тръгват корабчетата из езерото 
и каналите на града. Именно от откритата горна палуба може да се насладите най-пълно  
на архитектурата и панорамата на Градът на ветровете. Свободна вечер, в която имате 
възможност да се качите на Уилис Тауър, една от най-високите сгради в света или да 
посетите някой от най-известните джаз клубове на Чикаго и да изпиете питие под звуците 
на местните знаменитости в този жанр. Нощувка. 
 

Ден 8 /1 септември, петък/ Чикаго - Маями - Кий Уест 
Освобождаване на хотела, трансфер до летище и полет 
до Маями преди обяд. Посрещане и директен трансфер 
до най-колоритния и богат на история курорт на Флорида- 
Кий Уест. Пътуването до тази дестинация е атракция сама по 
себе си, тъй като то се осъществява по „Презокеанската“ 
магистрала-невероятно архитектурно съоражение, което  
минава през верига от кoралови острови, свързани от 42 
моста, най-дългият от които е 11 км. Това е една истинска 

авантюристична одисея, която всеки посетител на Флорида трябва да преживее! 
Пристигане в най-крайната и може би най-красивата точка от пътешествието- 
Кий Уест. Уникалният остров е само 3,2 км широк и 6,4 км дълъг, но за това пък побира в  
себе си огромна атмосфера и дух. Неслучайно, това е и мястото, което писателят- 
авантюрист Ърнест Хемингуей избира за свой временен дом от 1931 до 1940 г. и чиято  
къща ще посетим по време на екскурзията. Настаняване в бутиковия хотел Westwinds Inn 

или подобен, от където може бързо да се отправите към всички интересни точки на острова. 
Вечерта посрещане на красивия залез на площад Малори. Това е най-оживеното място в 
Стария град, където всяка вечер местните жители създават празнична атмосфера със своите 
оригинални шоу изпълнения и превръщат емблематичните залези над Мексиканския  
залив в едно незабравимо преживяване. Нощувка в хотела. 
 
Ден 9 /2 септември, събота/ Кий Уест 
Сутрешна пешеходна обиколка на Кий Уест с 
посещение на къщата на Хемингуей, разходка в Стария 
град и спирка на най-южната точка на континентална 
Америка-емблематичния фар „90 miles to Cuba”. Може 
да се разходите по улица „Duval“, която изобилства с 
ресторанти, магазини и барове в карибски стил или да 
попивате слънчеви лъчи на красивите плажове. 
Възможност за плаване с лодка и шнорхелинг за 
любителите на водните приключения, за да се 
насладите изцяло на един от най-красивите коралови рифове в света. Незабравимо  
изживяване е и вариантът за круиз по залез слънце, с включени храна и напитки, под  
звуците на карибска музика на живо. Нощувка. 
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Ден 10 /3 септември, неделя/ Кий Уест – Маями 
Освобождаване на хотела, трансфер до Маями и настаняване 
в хотел Grand Beach Hotel****или подобен, разположен на  
самия плаж на Маями Бийч, в близост до най-популярните 
барове, клубове, ресторанти и магазини. Свободно време за 
вечеря и разходка по емблематичната улица Оушън Драйв и 
потапяне в невероятната атмосфера на града и нощния  
живот на най-бляскавия квартал в Маями. Нощувка. 

 

Ден 11 /4 септември, понеделник/ Маями 
Панорамна обиколка на Маями, започвайки с уникалния 
квартал Корал Гейбълс, който е като отделен град сам по 
себе си. Проектиран като американската Венеция през 20-те 
години на миналия век от визионера Джордж Мерик, градът 
е разделен на отделни мини кварталчета, представящи 
различни национални общности с техните характерни 
архитектурни стилове. Един от най-красивите проекти на 
Мерик е венецианският басейн, изграден от коралова кариера със собствени водопади и 
пещера. Продължение към централната или по-точно кубинската част на Маями с  
разглеждане на Малката Хавана. Въпреки че кубинци живеят навсякъде из Южна Флорида, 
тук те са се установили в своето мнозинство още от 60-те години на 19 век, когато са 
започнали да бягат от родината си. Тук ще се разходите по Кайе Очо и ще попиете 
заобикалящата кубинска атмосфера с дъх на пури и салса. На връщане към хотела ще 
разгледате и характерните за Маями Бийч сгради в тропичен арт деко стил, боядисани в 
„сладоледени“ цветове и украсени с красиви мотиви, като палми, орхидеи,  алигатори, 
напомнящи за типичните черти на този слънчев щат. Следобяд ще направите круиз около 
залива Бискейн, по време на който ще видите резиденциите на някои от най-богатите и 
известни жители на Маями, така наречената „Редица на милионерите“, и ще се насладите 
на красиви гледки към пристанището и небостъргачите на града. Нощувка в хотела. 
 
Ден 12 /5 септември, вторник/ Маями – Франкфурт 
Освобождаване на хотела и свободно време до обяд. Трансфер и отпътуване от летище 
Маями в 16:45 с полет на Lufthansa за Франкфурт. 
 
Ден 13 /6 септември, сряда/ Франкфурт – София 
Кацане на летище Франкфурт на Майн в 07:55  и продължение за София в 10:15.  
Пристигане в България в 13:25. Край на програмата. 
 

Цена на човек в двойна стая: 
Пакет стандарт Промо пакет 

до 24.02.23 

Цена на основен пакет на човек в двойна 
стая при група от 10–12 туристи  

  77009900  ллвв  66889900  ллвв  
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Цената включва: 
 

• 2 нощувки в хотел Mayflower Authentic Collection 4* www.themayflowerhotel.com или 

подобен във Вашингтон ; 

• 2 нощувки в хотел Doubletree by Hilton 4* www.thewithotel.com или подобен в Чикаго; 

• 3 нощувка в хотел Martinique New York on Broadway 4* 

www.hilton.com/en/hotels/nyccuqq-martinique-new-york-on-broadway  или подобен в Ню 

Йорк; 

• 2 нощувки в хотел West Winds Inn 3* www.westwindskeywest.com или подобен в Кий 

Уест; 

• 2 нощувки в хотел Grand Beach Hotel 4* www.grandbeachhotel.com или подобен в 

Maями; 

• Всички трансфери и турове по програма с климатизиран туристически автобус, 

съобразен с броя на групата; 

• Полудневна панорамна обиколка на Чикаго; 

• Полудневно посещение на Ниагара от американска страна; 

• Полудневна панорамна обиколка на Вашингтон; 

• Целодневна панорамна обиколка на Ню Йорк; 

• Полудневна панорамна обиколка на Маями; 

• Пeшеходна обиколка на Кий Уест; 

• Местно екурзоводско обслужване; 

• Водач-преводач от ПРОФИ ТРАВЪЛ; 

• Застраховка „Защита при пътуване в чужбина” за застрахователна сума 10 000 евро и 

покрити основни рискове. 

• Предварителна подробна туристическа информация за страната и посещаваните 

градове и забележителности. 
 

Цената не включва: 
 

• Самолетни билети София – Мюнхен – Вашингтон и Маями – Франкфурт – София с 

включени летищни такси с полети на Lufthansa. Самолетен билет Ню Йорк-Бъфало с 

включени летищни такси с полет на Delta Airlines и самолетни билети Бъфало-Чикаго- 

Маями с включени летищни такси с полети на American Airlines. Цена 2925 лв на човек 

към 10.01.2023. При записване ще Ви бъде предоставена актуална цена за самолетните 

билети. 

• Доплащане за единична стая при запитване; 

• Виза за САЩ: 160 USD на човек, заплаща се индивидуално в банковите клонове на 

Първа Инвестиционна Банка. Американската виза се издава предварително от 

посолството на САЩ в София; 

• Застраховка Отмяна на пътуване и прекъсване на пътуването по неотложни 

независещи от клиента причини – по желание и при записване; 

http://www.themayflowerhotel.com/
http://www.thewithotel.com/
http://www.hilton.com/en/hotels/nyccuqq-martinique-new-york-on-broadway
http://www.westwindskeywest.com/
http://www.grandbeachhotel.com/
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• Изкачване до 86-ия етаж на Empire State Building: 45 USD-стандартен билет, 85 USD-

билет без чакане на опашка. Заплаща се на място. 

• Круиз с корабче до Статуята на Свободата: 28 USD. Цената включва и водач от ПРОФИ 

ТРАВЪЛ при минимум 10 туристи. Доплаща се с финалното заплащане. 

• Посещение на музея Метрополитан в Ню Йорк : 30 USD. Заплаща се на място. 

• Полет с хеликоптер над Ниагара: 160 USD. Заплаща се на място. 

• Круиз по залез в Кий Уест: 80 USD. Цената включва храна и напитки по време на 

круиза. Заплаща се на място. 

• Круиз с шнорхелинг и наблюдение на делфини в Кий Уест: 70 USD. Заплаща се на 

място. 

• Такса обслужване местни екскурзоводи и шофьори: 80 USD. Заплаща се на място. 

• Хранене и лични разходи. 
 

Важно: 

• Посочената пакетна цена е валидна при група от минимум 10 участника! 

• Краен срок за събиране на групата: 30.03.2023; 

• Необходими документи за записване: копие от валиден международен паспорт 

минимум 6 месеца от датата на заминаване, попълнен договор на ПРОФИ ТРАВЪЛ и 

депозит от 3 000 лева на човек; 

• Получаването на американска виза става с лично явяване на интервю и представяне 

на необходимите по образец документи. При записване ще получите подробна 

информация за всички документи и процедури за получаване на туристическа виза за 

САЩ! Профи Травъл оказва съдействие при попълването на он-лайн формуляра. 

• Профи Травъл не носи отговорност при отказ на виза за САЩ, а внесената сума от 160 

USD не се възстановява от Американското консулство! 

• От началото на 2023 година, американските власти изискват сертификат за пълна 

ваксинация срещу COVID-19, без бустерна доза, за всички влизащи в страната. Профи 

Травъл ще обновява тази информация на всеки 15 дни. 

• За всички клиенти, подписали до 02.03.2023 договор за организирано пътуване до САЩ 

с Профи Травъл Център: в случай на отказ на виза, внесеният депозит по договора се 

възстановява до 2 работни дни след получаването на отказа. 

• За всички клиенти, внесли депозити след 02.03.2023 остават валидни Общите условия на 

подписаните договори, (т.е. след 3-тия работен ден от сключване на договора, депозитът 

не се възстановява.) 

• Доплащането на цялата сума за пътуването става до: 09.06.2023; 

• Плащането става в брой, с кредитна карта или по банков път: "ПРОФИ ТРАВЪЛ 

ЦЕНТЪР" ЕООД, KBC Банк , гр. София, IBAN: BG72 RZBB 9155 1000 5549 40, BIC: 

RZBBBGSF. 

• В повечето хотели в САЩ, настаняването е след 16:00 ч., а освобождаването на стаите до 

11:00 ч. 

• За всички хотели в САЩ, закуската не е включена в цената на нощувката и   
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ресторантите предлагат няколко варианта на меню по избор на клиента на място. 

• За посещението на САЩ няма задължителни ваксини. 

• Смяната на посочените хотели с подобни от същата категория не се счита за  

значителна промяна на програмата. 

• Цените са изготвени при валутен курс 1 щ. долар = 1,86 лева на ОББ към 10.01.2023 и 

при промяна на валутния курс на щ. долар към лева с повече от 3%, Профи Травъл 

Център си запазва правото да актуализира цената на екскурзията към датата на  

доплащане, която е 09.06.2023. Взима се под внимание курс продава на ОББ към 09.06.2023. 

• За допълнителните мероприятия, като отделна част и невлизащи в Общата пакетна 

цена, Профи Травъл Център не носи отговорност. Те се провеждат изцяло по желание и 

на собствена отговорност от страна на записалите се клиенти. 

• Профи Травъл Център ЕООД не носи отговорност при анулиране или смяна на 

часовете на полетите от страна на превозвачите. 

• Профи Травъл Център ЕООД има сключена застраховка «Отговорност на туроператор» 

при ЗД «Лев Инс» с адрес на управление гр. София, bул. «Цар Борис III»136 В.. 

 


