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Екскурзия в Калифорния, САЩ - Фестивал на
музиката и изкуствата Коачела 2019
цени от

5 990.00 лв.
Дестинация
САЩ
Продължителност
7 дни
Тип настаняване
BB

Екскурзия в Калифорния - Фестивал на музиката и изкуствата Коачела
2019, САЩ
Дати: 12.04. – 14.04.2019 г.
19.04. - 21.04.2019 г.
Бутикова програма
Фестивалът за музика и изкуства в долината Coachella (наричан обикновено Coachella
или фестивалът Coachella) е ежегоден фестивал за музика и изкуства, който се
провежда в Empire Polo Club в Индиоу, Калифорния, разположен в долината Coachella
в пустинята Колорадо. В събитието вземат участие множество музиканти от различни
музикални жанрове, като рок, инди, хип-хоп, електроник денс мюзик, както и найизвеатните артисти представящи арт инсталации и скулптура. Жива музика се
изпълнява непрекъснато на няколко сцени. Главните сцени на фестивала са:
„Коачела“, „Външен театър“, „Юма“, „Сонора“ и купола „Оазис“, както и тентите
„Гоби“, „Мохави“ и „Сахара“.

Започнал като фестивал на 9 октомври 1999г., днес Коачела е истински културен
феномен - не просто събитие, а начин на живот. Модните линии с името на
фестивала, които възникват всяка година и пулсиращата енергия, която се създава
завладяват напълно посетителите.
Фестивала Коачела протича в два уикенда, всеки от които обхваща 3 дни (петък,
събота и неделя). Гостите могат да избират - да закупят пропуски за един уикенд
или само за ден или два.
Коачела е по-скоро преживяване, отколкото музикален фестивал. На фестивала ще се
запознаете с много хора модерно облечени в бохо стил, наслаждаващи се на
страхотна музика, невероятна храна и прекрасно изкуство. Много вероятно е да
танцувате до някоя световно известна холивудска знаменитост!
Организаторите на фестивала предлагат разнообразни опции, които да задоволят
различните предпочитания на гостите: от общи до ВИП пропуски, от къмпинг до
суперлуксозно хотелско настаняване.
Всеки пакет включва гривни за събитието,трансфер с шатъл, който ще ви отведе от
хотела до фестивала и обратно всеки ден. Шатълите до Coachella се движат от 11:00
до 20:00 часа. Последния шатъл до хотела ще бъде 60 минути след края на
музикалната програма за деня.
Участници и Програма на фестивал Коачела:
Насладете се на изпълненията на живо на Еминем, Бионсе, Карди Би и още много
свтовноизвестни звезди! https://www.coachella.com/lineup/#/artists/alphabetical
ПРОГРАМА:
ДЕН 1: Среща на летище София. Полет София – Лос Анджелис – Палм Спрингс.
Пристигане на същия ден, посрещане, трансфер и настаняване в избрания хотел.
Нощувка.
ДЕН 2: Свободно време за почивка и разглеждане на Палм Спринг или Лос Анджелис.
Нощувка.
ДЕН 3: В 11:00ч започва придвижването на първите шатъли към фестивал
COACHELLA по програмата. Обратно към избраното от вас място за нощувка ще ви
превози последния шатъл, преминаващ 60 минунити след приключване на
музикалната програма. Нощувка.
ДЕН 4: Фестивална програма COACHELLA. Нощувка

ДЕН 5: Фестивална програма COACHELLA. Нощувка.
ДЕН 6: Свободно време за почивка и възможност за допълнителни екскурзии до Лос
Анджелис. Нощувка.
ДЕН 7: Свободно време за почивка и възможност за допълнителни екскурзии до Лос
Анджелис. Нощувка.
ДЕН 8: Трансфер до летище Палм Спрингс за полет Лос Анджелис – София.
Цена на човек настанен в двойна стая при двама пътуващи: 5990 ЛЕВА
НАСТАНЯВАНЕ ПО ПРОГРАМАТА Хотели:
Westin Mission Hills Resort & Villas
https://www.marriott.com/hotels/travel/pspwi-the-westin-mission-hills-golf-resort-and-spa/?s
cid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
Hampton Inn & Suites Palm Desert
https://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/california/hampton-inn-and-suites-palm-desert-PL
MHSHX/index.html
Courtyard Palm Desert
https://www.marriott.com/hotels/travel/ctdcy-courtyard-palm-desert/?scid=bb1a189a-fec3-4
d19-a255-54ba596febe2
Residence Inn Palm Desert
https://www.marriott.com/hotels/travel/ctdri-residence-inn-palm-desert/?scid=bb1a189a-fec
3-4d19-a255-54ba596febe2
Къмпинг:
Зад главните сцени на фестивала се крие най-добре пазената тайна на Коачела:
къмпингът „Сафари“. Палатките в стил Шикар са напълно обзаведени,
климатизирани, разположени сред буйни палми и с невероятна планинска гледка.
Доставете си максимален комфорт по време на своя престой като използвате голф
колички за придвижване между сцените, частен паркинг в непосредствена близост
до къмпинга, тоалетна с душ, закуска, климатизиран салон и още много други
удобства. Палатките и юртите на къмпинг „Сафари“ са изградени, така че да ви
осигурят мечтано преживяване.
*Юртите ще бъдат достъпни единствено през втория уикенд на фестивала.

Палатките в луксозен къмпинг „Сафари“
Независимо дали сте свикнали да къмпингувате под звездите или да отсядате в
луксозни хотели, нашите палатки в Шакри стил могат да задоволят всеки вкус.
Палатките са обзаведени с всичко необходимо за сън и комфортна почивка,
климатизация, достъп до тоалетна с душ, закуска и леки среднощни закуски и
разбира се пропуски за Коачела уикенд 1. Стандартният пакет за настаняване в
палатка на къмпинг „Сафари“, включва: настаняване, пропоски, обслужване от
консиерж за 2 души и възможност за добавяне на още 2 гости срещу допълнително
заплащане.
4 нощувки в напълно обзаведена палатка в Шикар стил;
Два тридневни пропуска за Коачела уикенд 1;
Възможност за избор между едно или две легла с кралски размери;
Достъп до всички ВИП удобства;
Споделен достъп до панорамната зона/ложа на всяка сцена;
24 часова охрана.
Цена за уикенд в луксозно Сафари палатка за двама: – на запитване
Резорт „Коачела“
Ако на сърце са ви лукса и бутиковите хотели, както и премиум достъп до фестивала,
не е необходимо да търсите повече. Резортът Коачела е ненадминат, ол-инклузив
оазис, разположен на територията на къмпинг „Сафари“, където ви очаква собствена
просторна юрта.
Гостите могат да очакват внушителен брой персонализирани удобства и услуги,
включително хладилник зареден с ваашите любими закуски и напитки, камерско
обслужване, ежедневна закуска, личен консиерж, лична тоалетна и душ, достъп до
„Сафари“ салона и транспорт. В допълнение към ексклузивното настаняване, пакетът
включва резервации за вечеря, трансфер от Международно летище Палм Спрингс,
мърчендайз пакет с логото на фестивала и пропуски за Коачела за уикенд 2.
Четири нощувки в модерни напълно обзаведени юрти;
Два тридневни пропуска за фестивала, с достъп до самите изпълнители;
Две гривни за ексклузивен достъп до всички зони на резорта, къмпинг „Сафари“
и прилежащия му салон;
Споделена ложа с гледка към всяка сцена;
Достъп до всички ВИП удобства;
Закуска поднесена в юртата между 8:00 и 11:00ч.;
Две изключителни вечери;

Лична тоалетна и баня в юртата;
Мини хладилник, зареден с любимите ви храни и напитки;
Охладена бутилка шампанско при пристигане;
Безплатен безжичен интернет;
Личен шофьор на голф количка и личен консиерж, който ще ви асистира и ще ви
направи резервации за спа, масаж, ресторант или ще ви напазарува;
24-часова охрана;
Трансфер от летището до Палм Спрингс и обратмо;
Спа процедури и масажи в La Quinta Resort and Club;
Обслужване от камериерка;
Пакет продукти с логото на фестивала;
Цена за пакет с настаняване в резорт Коачела – на запитване
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
7 нощувки в избрания хотел;
трансфер от летището до избрания хотел и обратно;
шатъл от избрания хотел до фестивала и обратно;
самолетен билет двупосочен от София до Палм Спрингс с включени летищни
такси, цена 1830 лева към 20.12.2018;
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
виза за САЩ;
Закуска, обяд и/или вечеря в хотелите с допълнително зaплащане;
екскурзии до Лос Анджелис и Палм Спрингс;
престой в Резорт „Коачела“
престой в луксозен къмпинг „Сафари“
Полетни детайли:
Уикенд 1
Заминаване: 10.04.2019
София (08:00) – Виена (08:35)
Виена (10:05) – Лос Анджелис (13:25)
Лос Анджелис (21:21) – Палм Спрингс (22:06)
Връщане: 17.04.2019
Палм Спрингс (16:04) – Сан Франциско (17:33)

Сан Франциско (19:00) – Франкфурт (15:15)
18.04.2019 Франкфурт (19:05) – София (22:15)
Уикенд 2
Заминаване: 17.04.2018
София (06:45) – Франкфурт (08:10)
Франкфурт (10:00) – Лос Анджелис (13:45)
Лос Анджелис (18:05) – Палм Спрингс (19:46)
Връщане: 24.04.2018
Палм Спрингс (12:05) – Лос Анджелис (17:12)
Лос Анджелис (18:10) – Франкфурт (11:15)
25.04.2019 Франкфурт (15:15) – София (18:15)
Цена на самолетен билет с включени летищни такси 1830 лева към дата 20.12.2018
Условия на записване:
Резервация на самолетен билет и бутиков пакет Коачела;
При резервация на палатка в къмпинг „Сафари“ и юрта в резорт Коачела е
необходима снимка или копие на лична карта на титуляра по резервацията;
Всички промени след резервацията се таксуват – 1200$;

