
 
    София 1408, бул. Витоша 156, ет.1 

           02/951 61 49; 0882 345 555       
           office@profitravel.bg  

           www.profitravel.bg  
 

 

 

ССААЩЩ  ––  ЗЗААППААДДННОО  ККРРААЙЙББРРЕЕЖЖИИЕЕ  СС  ППООЛЛЪЪХХ  ННАА  ХХААВВААИИ  
 

Лас Вегас – Гранд Каньон – Сан Франциско 
Лос Анджелис – Хаваи 

 

 14 дни /12 нощувки  
20 септември – 03 октомври 2020 

 

Предимства да изберете програмата на ПРОФИ ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР:  

✓ Балансиран и динамичен маршрут включващ най-интересните забележителности 

от Западното крайбрежие на САЩ, комбиниран с почивка на Хаваите!   

✓Настаняване само в 4* хотели с перфектна централна локация в Лас Вегас, Сан 

Франциско, Лос Анджелис и Уайкики Бийч, Хонолулу! 

✓Включена целодневна екскурзия до Гранд Каньон с качване на уникалната 

стъклена платформа Skywalk! 

✓ Гарантирани места по всички полети в програмата!   

✓Включени такси за багаж по всички полети! 

✓Включена целодневна екскурзия на остров Оаху, Хаваи с посещение на 

Полинезийския културен център, където ще опитате традиционна хавайска кухня и 
ще гледате най-мащабното шоу с полинезийски танци! 
 

 

Америка винаги ни се е струвала невероятно далеч – чак от другата страна на 
Атлантика, но в същото време я чувстваме и някак близо, защото вече имаме 
изградена представа за нея от филмите и книгите. Блясъкът на холивудските звезди, 
високите небостъргачи в забързаните мегаполиси, природните чудеса и красивите 
плажове на Хаваи и Калифорния, големите мостове на Сан Франциско и светлините 
на космополитния Лас Вегас не са ни чужди! Те са там и ни чакат да ги зърнем за 
кратко, а после да им се отдаваме във 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 /20 септември, неделя/ София – Лас Вегас    

Отпътуване от летище София в 06:35 с полет на Луфтханза за Франкфурт. 
Кацане в 08:00 и продължаване с полет за Лас Вегас в 10:35. Кацане в 13:30 месно време. 
Посрещане, трансфер и настаняване в Paris Las Vegas Resort & Casino 4*. Свободно 

време за почивка и запознаване с космополитния град. Време за първи впечатления. 
Вечерта, организирана пешеходна разходка по централната улица - Las Vegas Strip и 
разглеждане на нощен Лас Вегас: шоуто на танцуващите фонтани пред великолепния 
Беладжио, изригващите вулкани на хотел Мираж, неоновите светлини и впечатляващи 
сгради на MGM Grand, Caesar Palace и на другите супермодерни мегакомплекси в града. 
Нощувка.    

   
Ден 2 /21 септември, понеделник / Лас Вегас – Гранд Каньон – Лас Вегас   

Целодневна екскурзия с автобус до Гранд Каньон – най-впечатляващото от 
новите чудеса на света. По пътя фото стоп на язовир Хувър, построен през 1936 г. на 
известната река Колорадо. Продължение през пустинята към западния ръб на Гранд 
Каньон, откъдето ще видим уникалния геоложки феномен, резултат от милионите 
години ерозия на водата и вятъра, оформили един невероятен комплекс от 
причудливи форми, цветове и сенки. Качване върху Skywalk – панорамна площадка 
със стъклен под, тежащ 540 тона, надвиснала над 1200-метровата пропаст над река 
Колорадо. По желание, полет с хеликоптер над Гранд Каньон при допълнително 
заплащане. Връщане в Лас Вегас и нощувка.   

 
 Ден 3 /22 септември,вторник/ Лас Вегас  

Свободен ден за самостоятелно разглеждане на Лас Вегас и възможност да 
пробвате късмета си в едно от многобройните казина на „Столицата на хазарта“ или 
да се насладите на едно от  световно извесните шоу програми, които предлага „Града 
на Греха“. Нощувка. 

 
Ден 4 /23 септември, сряда/ Лас Вегас - Сан Франциско  

         Трансфер до летище за полет до Сан Франциско в 
11:20. Посрещане и панорамна обиколка на града, познат 
ни от многото холивуски филмови продукции. Сан 
Франциско е омагьосваща смесица от история и модерна 
изтънченост. Построен е на хълмист полуостров, 
простиращ се между Тихия океан и залива Сан 

https://www.caesars.com/paris-las-vegas?utm_campaign=GMB&utm_source=google&utm_medium=local&utm_term=Paris%20Las%20Vegas&utm_content=hotel
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Франциско, който го отделя от град Оуклънд. По време на нашата обиколка ще 
разгледаме Civic Centеr с Кметството (отвън); ще направим фото стоп при прочутите 
Painted Ladies – поредица от стари къщи във викториански стил и стоп при 
емблематичния мост Голдън Гейт; ще минем покрай улица Ломбард, известна със 
стръмния си наклон и множество спирали и покрай и Fisherman’s Wharf – Рибарския 
Кей, където може да опитате вкусната мидена супа, сервирана в хлебче – местен 
деликатес за ценители и да наблюдавате десетките тюлени, излегнали се в близост до 
брега. Настаняване в хотел Riu Plaza Fisherman’s Wharf 4*. Свободно време за вечеря и 
нощувка.  

 
Ден 5 /24 септември, четвъртък/ Сан Франциско  

Свободен ден за самостоятелна разходка в Сан Франциско, за да усетите 
неповторимата му атмосфера. Може да се разходите в колоритния Китайски квартал, 
квартал Норт Бийч или финансовия район, където се издига Пирамидата 
Трансамерика. Може да посветите време и на романтичния Голдън Гейт Парк с 
Японската и Ботаническата градини и прекрасният Музей на изящните изкуства Де 
Юнг или да се качите на ферибота до Алкатрас – бившия затвор на Ал Капоне или до 
артистичното градче Саусалито.    

По желание предварително може да се включите в организирана екскурзия до 
прочутите винарски долини Напа и Сонома, където може да дегустирате първокласно 
калифорнийско вино. Нощувка. 

 
Ден 6 /25 септември, петък / Сан Франциско – Лос Анджелис 

Сутрешен  трансфер до летище и полет до „Града на ангелите”. Посрещане и 
панорамна обиколка на ексклузивните квартали Санта Моника и Бевърли Хилс. 
Кратка пешеходна разходка в района на Родео Драйв, където се намират хотел Beverly 
Wilshire (познат ни от филма „Хубава жена” с Ричард Гиър и Джулия Робъртс) и 
много ексклузивни магазини на известни марки, любимо място за пазаруване на 
холивудските звезди. Продължение за Холивуд и пешеходна разходка по легендарния 
Hollywood Boulevard с Grauman’s Chinese Theatre, където са отпечатъците от 
стъпалата и дланите на най-известните звезди на Холивуд. Настаняване в хотел  
Beverly Hills Marriott 4* в Лос Анджелис. Свободно време за вечеря и нощувка.     

 
  Ден 7 /26 септември, събота/ Лос Анджелис 

Свободен ден за забавления и самостоятелно разглеждане на Лос Анджелис или 
почивка на плажа Санта Моника. Може да разгледате някои от архитектурните 
забележителности на централен LA като Музея на съвременното изкуство, 
ултрамодерната Концертната зала на Уолт Дисни (творба на Франк Гери, открита 
през 2003). По желание може да посетите най-големите филмови студия в света 
Universal Studios www.universalstudioshollywood.com в Холивуд, където имате 
възможност да научите тайните как се правят специалните ефекти и да видите къде са 
заснети филми и сериали като „Война на световете”, „Джурасик Парк”, „Кинг Конг” 
и др.  

 

https://www.riu.com/en/hotel/usa/san-francisco/hotel-riu-plaza-fishermans-wharf/index.jsp?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=%20ZFW
https://www.marriott.com/hotels/travel/laxbv-beverly-hills-marriott/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
https://www.marriott.com/hotels/travel/laxbv-beverly-hills-marriott/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
http://www.universalstudioshollywood.com/
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Ден 8 /27 септември, неделя/ Лос Анджелис – Хонолулу  

Сутрешен трансфер до летище и полет в 09:00 до Хавай. Кацане в Хонолулу в 
11:40, посрещане и трансфер до хотел Hilton Waikiki Beach 4*. При наличие на 
свободни стаи настаняването става веднага. Време за разходка в района на най-
известния плаж в света – Уайкики. Следобед свободно време за почивка и нощувка.  

 
Ден 9 /28 септември, понеделник/ Хонолулу   

Този ден започва с обиколка на остров Оаху с автобус и 
местен екскурзовод. По време на обиколката ще видите 
залива Hanauma, известните скали Halona Blowhole и 
най-източната точка на острова – Makapu с Морския 
фар. От наветрената страна на Оаху ще се насладите на 
едни от най-живописните гледки на острова към 
планината Nu'uanu Pali.  
Посещение на Полинезийския културен център, където 

ще вечеряте с местни деликатеси докато гледате хула танци. След вечерята имате 
възможност да гледате вълнуващ 3D филм за бурната геоложка история на 
Хавайските острови и ще останете очаровани от най-мащабното Шоу с полинезийски 
танци в света, което разказва романтична местна легенда с много музика, танци и 
ефекти! Връщане в хотела вечерта и нощувка.   

 
Ден 10 /29 септември, вторник / Хонолулу  

        Свободно време за плаж, почивка или допълнителни екскурзии. 
По желание на място може да се включите в целодневна екскурзия с екскурзоводско 
обслужване на английски език до о. Хаваи. Най-голямата атракция на Големия остров 
Хаваи е Националния парк на вулканите, които все още са действащи. Вашето 
приключение включва разходка по лавовото поле, което през 1980 покрило село 
Kalapana и плажа Kaimu. По време на тура ще посетите още Музея Jaggar, където ще 
се научите да разпознавате различните видове лава, лавовия тунел Thurston, кратера 
Kilauea Iki, водопада Rainbow и накрая посещение на градина с многобройни видове 
орхидеи и антуриуми. Връщане в хотела късно вечерта и нощувка.   

 
Ден 11 /30 септември, сряда / Хонолулу   

Свободно време за плаж, почивка или допълнителни 
екскурзии.  
По желание еднодневна екскурзия със сборна 
международна група с включени трансфери, самолетни 
билети, входни такси и екскурзоводско обслужване на 
английски език на неповторимия остров Мауи и 
планината Халеакала, наричана още „Домът на слънцето”. 

По време на тура се изкачвате до Центъра за посетители към националнен парк 
Haleakala (3 055 м), където ще наблюдавате уникалната природа – огромни лавови 

http://www.hiltonwaikikibeach.com/
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полета и причудливи вулканични скали в преливащи се цветове и интересни 
ендемични растения, които не се срещат другаде по света. На това място имате 
чувството, че наистина се намирате на покрива на света и за дълго ще помните 
невероятната панорамна гледка над облаците, океана и другите Хавайски острови. 
Разглеждат се още китното градче Уайлуку, плантациите със захарна тръстика, които 
покриват ниските части на острова, зелената долина Iao с митичния скален връх, 
покрит с гъста тропична растителност Iao Needle; чаровното туристическо градче 
Лахайна и други. Връщане в хотела късно вечерта и нощувка.  

 
Ден 12 /01 октомври, четвъртък / Хонолулу – Лос Анджелис  

Преди обед имате свободно време за плаж и почивка. Обеден трансфер до 
летище и полет до Лос Анджелис в 15:16. Кацане в Лос Анджелис в 23:56. Нощувка в 

Westin Los Angeles Airport 4* в близост до летище. Нощувка. 
 
Ден 13 /02 октомври, петък/ Лос Анджелис – Мюнхен 

Свободен предиобед, който можете да посветите на шопинг в близките до 
летището молове. Полет до Мюнхен в 17:20.  

 
Ден 14 /03 октомври, събота/ Мюнхен - София 
Кацане в Мюнхен в 13:35. Следва полет за България в 15:45. Пристигане в София в 

18:35. Край на програмата.    
 

 

Цени: 
Пакет 

стандарт 
Супер Промо 

пакет до 6.3.2020 

Цена на основен пакет на човек в двойна 
стая при група от 15 - 20  туристи 

  99  229999  ллвв  88  999999  ллвв  

Цена на летищни такси * 998822  ллвв  998822    ллвв  

ОБЩА ЦЕНА НА ПЪТУВАНЕТО 1100  228811  ллвв  99  998811  ллвв  
 
 

Обща цена на пътуването включва:  

 Самолетни билети София – Франкфурт – Лас Вегас и Лос Анджелис – Мюнхен – 
София с полети на Луфтханза с включени летищни такси;  

 Самолетни билети Лас Вегас - Сан Франциско - Лос Анджелис – Хаваи - Лос 
Анджелис с United Airlines с включени летищни такси и такса багаж;  

 3 нощувки в хотел в Paris Las Vegas Resort & Casino 4* в Лас Вегас;   

 2 нощувки в хотел Riu Plaza Fisherman’s Wharf 4*,в Сан Франциско;    

 2 нощувки в хотел Beverly Hills Marriott 4* в Лос Анджелис;   

 4 нощувки в хотел  Hilton Waikiki Beach 4* в Уайкики, о. Оаху; 

 1 трансферна нощувка Westin Los Angeles Airport 4* на летище Лос Анджелис;  

 Всички трансфери и турове по програма с климатизиран туристически автобус, 
съобразен с броя на групата;  

 Полудневна панорамна обиколка на Сан Франциско; 

 Пешеходна вечерна обиколка на Лас Вегас;  

https://www.marriott.com/hotels/travel/laxwi-the-westin-los-angeles-airport/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
https://www.caesars.com/paris-las-vegas?utm_campaign=GMB&utm_source=google&utm_medium=local&utm_term=Paris%20Las%20Vegas&utm_content=hotel
http://www.hiltonwaikikibeach.com/
https://www.marriott.com/hotels/travel/laxwi-the-westin-los-angeles-airport/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
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 Целодневна екскурзия до Гранд Каньон с kачване на стъклената панорамна 
площадка Skywalk;  

 Полудневна панорамна обиколка на Лос Анджелис;  

 Полудневна обиколка на остров Оаху с включено посещение на Полинезийския 
културен център с вечеря и шоу спектакъл;  

 Всички курортни и други такси във всички хотели по програма; 

 Местно екурзоводско обслужване;  

 Водач-преводач от ПРОФИ ТРАВЪЛ. 

 Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” на ЗАД „Армеец” за лица до 70 г. за 
застрахователна сума 25 000 щ.д. и покрити основни рискове (вижте приложените 
към програмата Общи условия на ЗАД „Армеец”).  

 Застраховка багаж, покриваща следните случаи – изгубен, откраднат или забавен 
багаж; 

 Предварителна подробна туристическа информация за страната и посещаваните 
градове и забележителности;  

 
* Летищните такси към момента на публикуване на офертата (29.01.2020) са в размер 
на 982 лв и се фиксират към датата на доплащане – 17.07.2020, поради честата им 
променливост! 

 
Общата цена на пътуването не включва:  

 Доплащане за единична стая: при запитване;  

 Такса обслужване на местните екскурзоводи и шофьори – 90 лв на човек; 

 Виза за САЩ: 160 USD, издава се предварително от посолството на САЩ в София;  

 Доплащане за застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” на ЗАД „Армеец” за 
лица над 70 до 80 г. за застрахователна сума 25 000 щ.д и покрити основни рискове: 30 

лева на човек; 

 Застраховка отмяна на пътуване и прекъсване на пътуването по неотложни, 
независещи от клиента причини – по желание и при записване; 
 Хранене и лични разходи; 

 

Допълнителни екскурзии:  

 Посещение на Universal Studios в Холивуд с включени трансфери: от 130 USD на 
човек;     

 Еднодневна екскурзия до долините Напа и Сонома: 135 USD, цената е за сборна 
международна група и включва трансфери и местно екскурзоводско обслужване 
на английски език;  водач на Профи Травъл  при минимум  10 записани човека.  

 Еднодневна екскурзия до о.Хавай със самолет, сборна международна група и 
екскурзовод на английски език: от 555 USD на човек; 

 Еднодневна екскурзия до остров Мауи със самолет, сборна международна група и 
екскурзовод на английски език: от 555 USD на човек; 
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ВАЖНО!  

 Посочената пакетна цена е валидна при група от минимум 15 участници! 

 Краен срок за събиране на групата: 29.05.2020;   

 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 лв 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!   

- За всички клиенти, подписали до 06.03.2020 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.  

 Второ плащане от 3 000 лв: 05.06.2020;   

 Пълно плащане на цялата сума с летищните такси и доп. екскурзии: 17.07.2020; 

 Плащането става с кредитна карта или по банков път: "ПРОФИ ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР" 
ЕООД, РАЙФАЙЗЕН БАНК, 53 А, IBAN: BG72 RZBB 9155 1000 5549 40, BIC: RZBBBGSF;  

 Допълнителните екскурзии се заявяват и заплащат предварително в офиса ни;   

 В повечето хотели в САЩ настаняването е след 16:00, а освобождаването на стаите - 
до 11:00.    

 Във всички хотели в САЩ закуската не е включена в цената на нощувката и в 
ресторантите се предлагат няколко варианта на меню по избор на клиента! 

 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 = 1,78 към датата на изготвяне на 
програмата. При промяна на валутния курс на щ. долар към лева с минимум 3%, Профи 
Травъл Център си запазва правото да актуализира цената на екскурзията към момента на 
доплащане, който е 17.07.2020. Взема се под внимание курс продава на ОББ към 17.07.2020.   
* 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 превозвача.  
*Профи Травъл Център ЕООД има сключена застраховка «Отговорност на туроператор» при 
ЗАД «Армеец» с адрес на управление гр. София, ул. «Стефан Караджа» 2. 

 


