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„Vigyázat, Vadnyugat!”

A ködös Golden Gate, mamutfenyők, kaszinók a sivatagban, Grand Canyon, a 66 út legendája, csillagok Hollywoodban…
… és egy életre szóló élmény az indiánok és western hősök földjén

2022. augusztus 4-15.

1. nap: Indulás Budapestről menetrendszerinti repülővel átszállással az Amerikai Egyesült Államokba, Los Angelesbe. – Bérelt autókkal utazás a szállásra.
2. nap: Délelőtt autózás San Franciscoba, ahol a délután folyamán sétálunk a 39-es mólón, ahol napon sütkérező fókák láthatóak, majd bejárjuk a kikötő környékét, azaz a Fisherman’s Wharf-ot és a Lombard Street kanyargós utcáját a Russian Hill-en, környékén. Este utazás a városhoz közeli szállásunkra. 
3. nap: Egész napos városnézés San Franciscoban, amely során érintjük az Union Square-t, Nob Hill lejtős utcáit a rajtuk közlekedő cable carral, a Golden Gate parkot és a 2737 m hosszú Golden Gate hidat, amely a város jelképe. Fakultatív kirándulás lehetőség lesz komppal átjutni az Alcatraz-börtönhöz.
4. nap: Reggel indulás a Sequioa Nemzeti Parkba, amely a világ legnagyobb fáinak, a mamutfenyőknek otthona. A Sierra Nevada hegyvonulatán kanyargó út mamutfenyőerdőn visz keresztül, mely során megállunk több neves fánál, pl. General Sherman mamutfenyőnél.
5. nap: Fél napos autózás Las Vegasba, a sivatagi kaszinóvárosba, ahol már a délután és az este folyamán belevethetjük magunkat a kaszinók világába 
6. nap: Délelőtt kirándulás a Valley of Fire sivatagi vörös homokkő sziklavilágába, ahol az egyik legnagyobb látvány az Arch Rock. Délután és este újra bejárjuk Las Vegast, a világ egyik legelképesztőbb városát, a szerencsejáték fővárosát. Sétálunk a szédületes épületek, mesés hotelek, fényűző utcák, fedett folyosók és terek semmihez sem fogható világban.
7. nap: Indulása a Colorado folyóhoz, ahol egy rövid sétára lesz alkalom a folyón épült Hoover-gáton, amelyet már számtalanszor felrobbantottak a hollywoodi filmekben. Délután érkezés a Colorado folyó által vájt, 446 km hosszú, és átlagosban 1500 méter mély völgyhöz, a Grand Canyon fenséges világához, ahol tér és a színek látványa csodálatos élményt nyújt. Szállás egy a 66-os út melletti motelben.
8. nap: A délután közepéig utazás több megállóval a világ egyik leghíresebb országútján, a legendás, történelmi 66-os úton, amelyet már 1938-ban átadtak, s már akkor összekötötte keletet és nyugatot Chicago és Los Angeles között, ahová estére megérkezünk.
9. nap: Egész napos városnézés az Angyalok Városában, Los Angelesben, amely során látjuk a pálmafák szegélyezte utca végén, a hegyoldalon olvasható ikonikus Hollywood feliratot. Sétálunk a Walk of Fame csillagokkal borított utcáján, Rodeo Drive-on a „Micsoda nő” nyomában, s autózunk a Beverly Hills luxus villái között a Sunset Boulevard-on, ahol érezni jólét világát.
10. nap: Egész napos pihenés, strandolás Los Angeles óceánparti városrészében, Santa Monicán.
11. nap: Reggel indulás haza Los Angelesből menetrendszerinti repülővel …
12. nap: …, majd érkezés Budapestre.

Utazás:
	menetrendszerinti repülővel 

bérelt autókkal 
Étkezés:
	a repülőn oda-vissza úton a járatnak megfelelően,

az út többi része önellátós. Vásárolunk boltokban, kihasználjuk a motelek felszereltségét, élvezzük amerikai életérzést a Mc Donald’s-ok és Burger Kingek világában.
Szállás:
	10 éjszaka motelekben/hotelekben, 2-4 fő elhelyezésére alkalmas szobákban

utolsó éjszaka a repülőn


Ár: 	398.000 Ft/fő-től, 4 fő/szoba elhelyezés esetén, 2 franciaágyon
459.000 Ft/fő-től, 2 fő/szoba elhelyezés esetén, 1 franciaágyon
489.000 Ft/fő-től, 2 fő/szoba elhelyezés esetén, 2 külön ágyon

Az ár tartalmazza a következő szolgáltatásokat:
	a 10 éjszaka szállást

az autóbérlés, s a hozzá kapcsolódó parkolás, biztosítás és az üzemanyag költségét
szervezési költségeket
	magyar nyelvű asszisztenciát az út teljes időtartalma alatt


Az ár nem tartalmazza:
	a repülőjegyet

az étkezéseket
a vízumot (kötelező, de elegendő az ESTA)
az utasbiztosítást – a megfelelő biztosítás irodákban megköthető
a magyarországi transzfereket
	a belépődíjakat múzeumokba, nemzeti parkokba, s bármilyen látnivalóhoz

Fontos: Az utazáshoz útlevél és vízum szükséges!
Az útlevélnek a visszaút dátumától számított 6 hónapig érvényesnek kell lennie!

Az utazás ideje alatt mindenkinek rendelkeznie kell COVID-19 -re is érvényes utasbiztosítással, melyet irodánknál meg lehet kötni, akár csoportos kedvezménnyel is, vagy egy nyilatkozat kitöltésével igazolni kell azt, hogy az utazás idejére rendelkeznek érvényes utasbiztosítással!
A programhoz jó utat kívánva üdvözlettel:


Dr. Kopári László
Pécs, 2021. november 10.

