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1 ден  / 05.06.2017 Отпътуване от София за Париж  / 07:20 - 09:20 /. Полет от Париж за Ню Йорк / 14:05 – 

16:20 /. Пристигане в Ню Йорк в 16:20 местно време. Настаняване в хотел. Нощувка.  

2 ден /06.06.2017 Пълен туристически ден в 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 на 

Долен Манхатън. По желание: Вечерен круиз по време на 

който ще се насладите на най-красивия изглед на 

Ню Йорк включващ гледки към  Empire State Building, Brooklyn Bridge, Statue of Liberty, One 

World Trade Center -  120 долара.   Нощувка.  

3 ден / 07.06.2017 / Закуска. Круиз с корабче до Статуята на Свободата и остров Елис, където ще се 

запознаете с историята на имиграцията в САЩ. Следобед свободно време за самостоятелно разглеждане 

на Манхатън – Сентръл Парк, където през лятото се провеждат множество концерти и други мероприятия 

на открито, Музея за изкуство Метрополитан, Музея Гугенхайм, Музея на модерното изкуство, 

Природонаучния Музей, Космическия Център Роуз с Планетариума и много други. По желание: вечерно 

посещение на Емпайър Стейт Билдинг с качване до 86  и 102 етаж  ( 52 долара )  – 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.  

4 ден /08.06.2017/ Закуска Отпътуване от Ню Йорк за Филаделфия с автобус. Туристическа обиколката 

включва разходка по историческите павирани улици на парка Индипендънс Мол Стейт парк (Independence 

Mall State Park), Либърти бел (Камбаната на Свободата), Залата на Независимостта и Залата на Конгреса 
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(отвън), където са подписани съответно Декларацията на Независимостта и Конституцията. От Филаделфия 

се отправяме към Вашингтон. Настаняване в хотел. Нощувка.  

5 ден / 09.06.2017 / Закуска. Пълен туристически ден 

във Вашингтон Разходка до Капитолийския хълм и 

Белия дом, където се помещават съответно Сенатът и 

Резиденцията на президента на САЩ (разглеждане 

отвън). Обиколката продължава с посещение на 

Националния музей на въздухоплаването и 

космонавтиката (National Air and Space Museum), 

съхраняващ оригиналния самолет, наречен „Флайър”, с 

който през 1903г. братя Райт извършват първия полет. 

В музея се съхранява и командният модул на Аполо 11. Посещение на мемориалите на Линкълн и 

Джеферсън, където са погребани двамата именити президенти, мемориалите на загиналите във войните с 

Виетнам и Корея. Нощувка.  

6 ден /10.06.2017 / Закуска. Полет за Атланта Пристигане в Атланта. Трансфер от летището до хотела. 

Настаняване в Хотел.  Регистрация за Конвента. Нощувка.  

7 ден /11.06.2017 / Закуска. Откриване на Конвента 10:30 – 12:30  и  15:30 - 17:30.  Нощувка.  

8 ден /12.06.2017 / Закуска. Туристическа 

програма  в града. По време на туристическата 

програма ще видите « сърцето « на столицата на 

щата Джорджия   -  финансовия център на града.  

Кметството, Световния Конгресен център, сградата  

на симфоничния оркестър, а също и най- скъпият 

район по подобие на  „Бевърли Хилс „. Нощувка. 

9 ден /13.06.2017 / Закуска. По желание: Пълен 

туристически ден - екскурзия до Савана. Най-добрият пешеходен град в САЩ със своя най-голям 

исторически район: 6,5 км2, в които са разположени над 1000 прекрасно възстановени колониални къщи и 

търговски сгради, между които са пръснати 21 от оригиналните зелено листни едноакрови площади. 

Нощувка.  

10 ден /14.06.2017 / Закуска. По желание посещение на най – големият в света Аква – зоопарк.  

Закриване на Конвента 17:00 – 19:00. Нощувка.   

11 ден / 15.06.2017 / Закуска. Полет от Атланта за Маями. Пълен 

туристически ден в Маями. Разглеждане на Саут Бийч, историческия 

квартал Арт Деко, цантъра на Маями, булевард Брикел с моста, 

който свързва финансовия квартал с цантъра на града, Coconut 

Grove най- стария квартал, съществуващ още от основаването на 

града от 1818 година, Coral Gables – дом на Университета на Маями, 

Малката Хавана – латинския квартал и др. както и домовете на 

Джани Версаче, Мадона и други знаменитости Ще посетите 

Златният плаж, Слънчевите острови. Нощувка.  
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12 ден /16.06.2017 / Закуска. Свободно време за плаж в Маями. Нощувка.  

13 ден /17.06.2017 / Закуска. Отпътуване от Маями за Хавана. С полет /ферибот .  Пристигане в  Хавана. 

Настаняване в хотел. Вечеря. Нощувка. 

14 ден /18.06.2017 / Закуска. Панорамна обиколка на Хавана – един от най-очарователните градове в 

света. Обиколката започва със стария град и 

неговите прекрасни сгради и площади в 

колониален стил, датиращи от 16 век, днес 

признат от ЮНЕСКО за част от световното 

културно наследство. Ще разгледаме 

крайбрежния булевард „Малекон” – 

романтично място за музиканти и влюбени, 

Капитолията (само отвън), очарователния 

площад „Пласа Виеха”, посещение на 

известния Музей на рома, катедралата „Сан 

Кристобал”, разположена на „Пласа де ла 

Катедрал” и площада „Пласа де Армас”. В рамките на деня е включена и полудневна екскурзия „По 

стъпките на Хемингуей” с обяд в хотел „Амбос Мундос”, където писателят е отсядал в Хавана. От 

панорамната тераса на хотела се открива една от най-хубавите гледки към Стария град. Разглежда се стаята 

на Хемингуей в хотела. Посещение на градчето Сан Франсиско де Паула, където писателят е живял дълги 

години в къщата си „Финка Вихия”, сега превърната в музей. Денят завършва в любимите заведения на 

Хемингуей в Хавана - “Ла Бодехита дел Медио” и “Ла Флоридита”. Вечерта по желание – посещение на 

някои от известните музикални клубове в Хавана с жива кубинска музика и танци. Вечеря в хотела. 

Нощувка. 

15 ден / 19.06.2017 Закуска. Пълен ден във Варадеро с възможност за плаж и включен обяд. Вечеря в 

хотела. След това посещение на прочутия нощен клуб Тропикана, където сякаш още ехти гласът на 

великия Нат Кинг Кол.  Нощувка. 

16 ден /20.06.2017 Закуска. Свободно време за последни покупки. Програма по интереси. Отпътуване от  

Хавана с полет на  Air France в 17:30 ч 

17 ден/ 21.06.2017    08:35 ч кацане на летището в Париж. В 12:35 ч отпътуване за София. Кацане  на летище 

София в 16:15 

КРАЙ НА ПРОГРАМАТА 

Цена:  4780  $ ( или 4380   евро) 
Цената  на пътуването е калкулирана при група от минимум 30 плащащи 

 

Цената  на пътуването е калкулирана при курс 1 USD = 1,8 лв  при промяна на съотношението с 

повече от 0.03 лв. Туроператора си запазва правото да актуализира цената на пътуването.  

 

Пакетна цена включва:  

 

 Самолетни билети по направлението:  

 София – Париж  – Ню Йорк с полет на Air France  
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 Вашингтон – Атлата с вътрешен полет  

 Атланта – Маями с вътрешен полет ( без чекиран багаж, който се заплаща на летище ) 

 Маями – Хавана с ферибот или полет ( без чекиран багаж, който се заплаща на летище ) 

 Хавана – Париж София с полет на Air Franc 
 

AF5031 L 05JUN 1 SOFCDG HK1    0720 0920                   

AF 006 N 05JUN 1 CDGJFK HK1    1405 1620                  

AF 945 N 20JUN 2 HAVCDG HK1    1730 0835+1                 

AF1788 L 21JUN 3 CDGSOF HK1    1235 1615   

                 

 Автобус от Ню Йорк до Вашингтон  

 Всички летищни такси по полетите на стойност 380 евро към 16.10.2016 Летищните такси  

подлежат на препотвърждение 1 месец преди заминаването 

 Всички трансфери летище – хотел – летище 

 3 нощувки в хотел 4*  в  Ню Йорк 

 3 закуски в хотела 

 2 нощувка  в хотел 4* Вашингтон 

 2 закуска в хотела 

 5 нощувки хотел  4*  в Атланта  

 5 закуски в хотела 

 2 нощувки в хотел 4 *   в Маями 

 2 закуски в хотела 

 3 нощувки в хотел 4 *  в Хавана  

 3 закуски в хотела 

 3 вечери в хотела в Хавана  

 Пълен туристически ден в Ню Йорк 

 Пълен туристически ден във Вашингтон 

 Пълен Туристически ден в Атланта 

 Пълен Туристически ден в Маями 

 Пълен туристически ден в Хавана  

 Посещение на кабаре Тропикана с включен куверт с напитка ( ¼ бутилка ром + 2 

безалкохолни ) 

 Пълен ден във Варадеро с възможност за плаж и включен обяд 

 Туристическа програма по маршрута с включени всички входни такси  

 Местен екскурзовод на Български или Руски език с осигурен превод по време на туровете в 

САЩ и КУБА  

 Водач – екскурзовод, от България от Туристическа Агенция „Географски Свят” по време на 

цялото пътуване 

 медицинска застраховка с покритие  30 000 евро 

 

Пакетната цена не включва: 

 Виза ~ 160 $ 

 разходи от личен характер 

 бакшиши – 2 долара за екскурзовода и 2 долара за шофьора на ден  

 11 вечери по програмата в САЩ – 965 лв. Всяка вечер посещение на различни национални кухни  



 Вечерен круиз по време на който ще се насладите на най-красивия изглед на Ню Йорк включващ 

гледки към  Empire State Building, Brooklyn Bridge, Statue of Liberty, One World Trade Center -  

120 долара 

 Вечерно посещение на Емпайър Стейт Билдинг с качване до 86  и 102 етаж  - 52 долара  

 Пълен туристически ден - екскурзия до Савана - …………..долара  

Доплащане за единична стая – 1 370 евро ( 1 480 $ ) 
 

 

 

Препоръчваме при записване да се сключи застраховка отказ от пътуване. Информация за 

застраховката можете да получите във всеки един  офис  на Географски свят, или на телефон 0896 

798 810  

 

 

Начин на плащане: 

 

 Записването се осъществява чрез сключване на договор и плащане на депозит от 1000 

евро или 1000 долара ( 1956 лв. ) След 15.12.2016 депозитът става  невъзвращаем.  

 Втора вноска – 2000 евро или 2000 долара  до 31.01.2017 година   

 Пълно плащане  до 05.04.2017 година  

 Плащането става в български лева по фиксинга на деня  

 

 

 Банкови сметки: 

"Географски свят" ООД 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 

Сметка в лева - BG17UNCR70001520622980 

BIC - UNCRBGSF 

ОББ 

София, клон "Шипка" 

Сметка в лева - BG76UBBS74281010796601 

BIC - UBBSBGSF 


