Адрес
София 1000
ул. Позитано 7

Телефони
0700 10 756
+359 879 532 505

E-mail
oﬃce@mmtravel.bg
ticketing@mmtravel.bg

EКСКУРЗИЯ ДО САЩ И КАНАДА
цени от

1 850.00 EUR
Дестинация
САЩ и Канада
Продължителност
12 дни
Тип настаняване
BB, HB

Ню Йорк – Бостън – Провинция "Квебек" – Монреал – Отава – Торонто –
Ниагарският водопад – Гетисбърг – Амиш кънтри – Вашингтон
Обявени дати за тръгване:
06.04./20.04./04.05/18.05./01.06./15.06./29.06./13.07./27.07./10.08./24.08./07.09./
21.09./05.10.2019
За удобство на клиента можем да добавим 2 или 3 нощувки преди началото и след края на програмата.

Програма
1 ДЕН - 6.55 ч. – Отпътуване от летище София за Париж с полет на авиокомпания "Air France". Пристигане в
Париж в 8.50 ч. Отпътуване за Ню Йорк в 10.30 ч. Кацане в Ню Йорк в 12.45 ч. Трансфер до хотела.
Настаняване в хотел "Sheraton New York & Towers" ***. Свободно време. Нощувка.

2 ДЕН - Панорамна обиколка на Ню Йорк - град, богат на култура, мода и музикална история, който
денонощно предлага изобилие от театър и шоу, великолепна колекция от първокласни музеи, изключителни

ресторанти и магазини. Фантастичните очертания на Манхатън, блясъкът на Бродуей и ослепителните
светлини на Times Square, са само малка част от забележителностите, определящи "Голямата ябълка" като
най-вълнуващия град на света. Нощувка.

3 ДЕН - 8.00 ч. - Отпътуване от Ню Йорк за историческата Нова Англия. Пътуване през пролива на Лонг
Айлънд и Хартфорд до Бостън, Масачузетс. Пристигане в ранния следобед. Пешеходна разходка историческия Куинси маркет, Алеята на свободата, Бостънската заседателна зала, гробищата "Гранари",
Стария държавен дом, залата "Фаньой" и Държавния дом. Разходка по калдъръмените улички на Бийкън Хил,
един от най-старите квартали на Бостън. Настаняване в хотел "Holiday Inn Brookline" ***. Нощувка.

4 ДЕН - Отпътуване през Ню Хемпшир и Върмонт за Канада. Пътят преминава покрай малки живописни села
и прекосява Бялата планина. Късният следобед пресичане на американско-канадската граница и навлизане в
провинция Квебек. Настаняване в хотел "Universel" *** в Квебек сити. Свободно време. Нощувка.

5 ДЕН - Обиколка на Квебек сити, френска столица на едноименната провинция и част от световното
наследство на ЮНЕСКО. Към най-големите забележителности на града се отнасят Цитаделата, сградата на
Провинциалния парламент, замъка "Фронтенак", както и несравнимата панорама към реката Сейнт Лорънс.
Свободно време за шопинг и обяд. Отпътуване към Монреал. Панорамна обиколка на стария Монреал: старото
пристанище, базиликата "Нотр Дам" и площад "Жак Картие". Настаняване в хотел "Holiday Inn - Midtown" ***.
Свободно време. Нощувка.

6 ДЕН - Отпътуване от Монреал за столицата на Канада - Отава. Този жизнен град с много паркове и цветя
може да се похвали с една от най-впечатляващите сгради на Парламента в света. Следобед - отпътуване по
магистралата Таузънд Айлъндс за най-големия англоговорящ град в Канада - Торонто, разположен на брега
на езерото Онтарио. Настаняване в хотел "Sheraton Toronto Centre" ***. Свободно време за вечеря. Нощувка.

7 ДЕН - Сутринта преминаване през бизнес района на Торонто, с впечатляваща колекция от модерни
небостъргачи, един от най-известните от които е кулата CN (най-високата в света свободно стояща
постройка). Маршрутът продължава покрай езерото Онтарио, пресича канала "Уелленд" и достига до
Ниагарския водопад - едно от чудесата на природата. Разходка покрай Тейбъл Рок, откъдето се открива
гледка към гърмящите води на водопада "Хорсшу". Настаняване в хотел "Radisson Hotel & Suites Fallsview" ***.
Нощувка.

8 ДЕН - Отпътуване през фермерските територии на горната част на щата Ню Йорк, известни като областта
Фингър лейкс, към щата Пенсилвания. Следобед посещение на Гетисбърг, където по време на гражданската
война се е провела една от най-големите битки, воювани на американска земя. През 1863 г., четири месеца и
половина след решителната битка, Абрахам Линкълн е произнесъл тук прочутата си реч по случай
посвещаването на Националното войнишко гробище. Макар и кратка (10 изречения), речта на Линкълн
впоследствие придобива известност като една от най-великите речи в американската история. В нея Линкълн
се позовава на принципите на човешкото равенство, възприети в Декларацията за независимост. Пътуване
покрай река Саскуехана до Южна Пенсилвания. Настаняване в хотел "Holiday Inn York" **. Нощувка.

9 ДЕН - Посещение на Амиш - област с холандски заселници в Пенсилвания. Посещение на музея на Амиш и
запознаване със свят, който е спрял развитието си в средата на 19-ти век: без електричество, механични
уреди и модерни приспособления. Следобед отпътуване за столицата Вашингтон. Настаняване в "Omni
Shoreham Hotel" ***. По желание – вечерна обиколка на вълнуващия столичен град. Нощувка.

10 ДЕН - Панорамна обиколка на Вашингтон: сградата на Капитолия, Върховния съд, Библиотеката на
конгреса, сградата на ФБР, паметника на Вашингтон, мемориала на Линкълн, Белия дом и националното
гробище "Арлингтън", мемориала на Джон Кенеди. Свободно време за посещение на някои от многото музеи
на Смитсоновия институт. Нощувка.

11 ДЕН - Трансфер до летището. Излитане за Париж в 16.25 ч.

12 ДЕН - Кацане в Париж в 05.50 ч. Излитане за България в 10.20 ч. Пристигане в София в 14.05 ч.

ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК : 1850 EUR ЗА ПЕРИОД НА ПЪТУВАНЕ ДО 30.08.
ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК : 1900 EUR ЗА ПЕРИОД НА ПЪТУВАНЕ СЛЕД 30.08. ДО 30.10.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
* 2 нощувки в хотел " Sheraton Hotel New York & Towers " *** или подобен, Ню Йорк
* 1 нощувка в хотел "Holiday Inn Brookline" *** или подобен, Бостън
* 1 нощувка в хотел "Universel" *** или подобен, Квебек сити
* 1 нощувка в хотел "Holiday Inn - Midtown" *** или подобен, Монреал
* 1 нощувка в хотел "Sheraton" *** или подобен, Торонто
* 1 нощувка в хотел "Radisson Fallsview" *** или подобен, Ниагара
* 1 нощувка в хотел "Holiday Inn York" ** или подобен, Амиш Кънтри
* 2 нощувки в хотел "Omni Shoreham" *** или подобен, Вашингтон
* описаната туристическа програма от 3-ия до 10-ия ден с местен екскурзовод на английски език (с
изключение на програмата "по желание")
* билет за панорамен туристически автобус в Ню Йорк с коментари на английски език (валидност 48 часа)
* всички посочени в програмата трансфери

* такса за пренасяне на багаж (1 куфар на турист)
* транспорт с минибус/ автобус по програма
* застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с асистанс и лимит на отговорност 10 000 EUR

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
* самолетен билет София - Париж - Ню Йорк и Вашингтон - Париж - София в икономична класа с включени
летищни такси на авиокомпания "Air France"
* визова поддръжка и такси за туристическа виза за САЩ: 140 USD
* визова поддръжка и такси за входна виза за Канада през сухопътна граница: 60 EUR
* бакшиши
* входни такси и билети за други музеи, обекти и прояви, посещавани по желание и градски транспорт
* вечерна обиколка на Вашингтон

ЗАБЕЛЕЖКА:
Като правило, хотелите в САЩ и Канада не предлагат закуска. Ако желаете да закусите в близост до повечето
хотели ще откриете кафенета и ресторанти, където се сервира закуска. Някои хотели предлагат безплатна
континентална закуска, която представлява кафе и сладки. В някои хотели от по-висока категория се
сервират и сирене, плодове или мюсли.
Разрешеният багаж е в рамките на 1 куфар стандартен размер. Всеки допълнителен багаж се заплаща по 7
USD на ден.
Допълнителните услуги следва да се заявят и заплатят най-късно до датата на доплащане.
Цена на самолетния билет по програмата към дата 23.01.2019 г. : 692 EUR . При промяна цената на
самолетния билет, агенцията актуализира информацията и ви информира според датата на търсене на
свобободни места по полети.
Посочените в програмата хотели могат да бъдат сменени с други от същата категория.
Отстъпките за деца са в зависимост от условията на авиокомпанията и конкретната програма.
Туристическата програма се осъществява на английски език в международни групи.

Визова информация:

САЩ
Считано от 1 април 2010 г. всички кандидати за неимигрантски визи, подаващи молбите си в София,
използват електронен формуляр DS-160. Новият електронен формуляр DS-160 за кандидатстване за
неимигрантска виза е напълно интегриран онлайн и обединява познатите вече DS-156, DS-157 и DS-158
(където е необходимо). 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 банката за заплатена такса, международен
паспорт с валидност минимум 6 месеца след планираната дата за връщане в България, 1 актуална снимка 5
см х 5 см на бял или почти бял фон на електронен носител и на хартия, удостоверения за раждане на
кандидата и на всички негови деца. Кандидатите за визи могат да представят допълнителни документи в
подкрепа на твърдението, че имат здрави връзки със страната им на постоянно пребиваване, заради които ще
се върнат в родината си след временно пребиваване в САЩ (това могат да бъдат документи за собственост на
имущество; банкови извлечения; документи, показващи че кандидатът работи; доказателства за семейни
връзки и т.н.). Можете да представите фотокопия на тези документи. Всички тези документи могат да бъдат
на български език. Не се изискват преводи на английски език.

