
 

 

 

Los Angeles – Las Vegas 
Traieste Visul American 
Los Angeles – Las Vegas 

I N F O R M A Ț I I P R E C O N T R A C T U A L E 

 
 
 
 
 

La ce te gandesti cand spui West Coast? Poate la Orange County, la plajele pline 

de surferi? La California superba careia Joni Mitchell ii canta o serenada? Sau 

poate la filmele cu cowboy-ii si indienii? La fascinantele legende ale nativilor, la o 

goana pe motor prin desertul plin de cactusi, la rocile aramii ale Marelui 

Canion. West Coast este echivalentul visului American. Fa-l sa devina realitate!! 

 

De ce o să iubești această aventură? 

“Cruising The Strip” - nu ratati o plimbare pe celebrul boulevard din Las Vegas – 

The Strip (fasia), locul unde are loc toata actiunea din acest mic univers al 

distractiei. Aveti ocazia sa vedeti acele hoteluri, cazinouri si sali de spectacole pe 

care le-ati vazut in filme si pe care ati sperat mereu sa le vedeti cu proprii ochi 

intr-o buna zi. 

 
Opriti-va pentru cateva momente in dreptul celui mai faimos si mai luxos 

cazinou din Las Vegas - Cosmopolitan. 

 
Nu pierdeti ocazia de a vizita Muzeul de Arta din Los Angeles, cel mai mare 

muzeu de pe Coasta de Vest a Americii, unde puteti gasi lucrari ce apartin tuturor 

curentelor si perioadelor la care v-ati putea gandi: de la Rembrandt pana la Dali 

si de la picture postmoderniste pana la lucrari din antichitate. 

 
 

   

Program 
 
 

 Ziua 1, Plecare din Bucuresti, escala in Munchen, sosire in Los Angeles 
Plecăm din București, facem escală în Munchen și de acolo zburăm spre 
străvechiul continent al Americii. Aterizam in Los Angeles, ne intalnim cu 
reprezentantul local si vom fi transferati catre hotelul unde avem cazare. Seara 
vom avea timp liber la dispozitie. 
Cazare: Hotel DoubleTree by Hilton Hotel Los Angeles Downtown. 

 
 Ziua 2, Los Angeles 
Vom avea timp liber pentru a ne acomoda cu noul fus orar si pentru a explora 
orasul pe cont propriu. 
Cazare: Hotel DoubleTree by Hilton Hotel Los Angeles Downtown. 

 
 Ziua 3, Los Angeles – Calico Ghost Town – Las Vegas 

Dimineata pornim spre faimosul Las Vegas. In mod ironic, cazinourile sunt doar 

o mica parte a acestui univers. Pierdem notiunea timpului, caci acest oras nu 
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De la 1990 €/pers 
11 zile/9 nopti 

D A T E D E   P L E C A R E 

 24.09.2023 

 
S E R V I C I I I N C L U S E 

 Transport avion cu compania aeriana 

Lufthansa București – Los Angeles – 

București 

 Taxe de aeroport 

 Transferuri aeroport Los Angeles – 

Hotel – aeroport Los Angeles 

 9 nopţi cazare la hoteluri de 4*, 

confrom clasificării din SUA 

 Ghid insotitor Roman 

 Insotitor local 

 
T A R I F U L N U   I N C L U D E 

 Taxa de viză 160 USD / persoana care 

se achita in lei la orice Sucursala a 

Bancii Transilvania pe baza chitantei 

eliberate de catre Ambasada SUA. 

Pentru emiterea chitantei va rugam 

accesati: 

https://www.ustraveldocs.com/ro/Ro 

manianDepositSlip2.html?fee=73&qu 

antity=01 

 Taxa asistenta si procesare viza 

15€/pers. se achita in agentie la 

inscriere 

 Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi 
10 USD / zi / persoana (se achită 

obligatoriu la faţa locului) 

 Excursiile opţionale grup min. 10 pax 

 Alte taxe şi cheltuieli personale 

 Alte mese decât cele menţionate 

 Băuturile la mese 

http://www.ustraveldocs.com/ro/Ro


doarme niciodata, cazinourile, barurile si restaurantele fiind deschise non-stop, 

365 de zile pe an. Incercati-va norocul in cel mai apropiat cazino, vedeti un 

spectacol in Mecca showbizului sau pur si simplu plimbati-va, minunandu-va de 

maretia si opulenta acestui loc unic in lume. Nu uita ca preparatele fusion din 

restaurantele de aici sunt printre cele mai laudate din lume, asa ca te poti rasfata 

cu un barbeque si cu un cocktail racoritor! Timp liber la dispozitie. 

Optional: Cina la Hard Rock Cafe si transfer cu limuzina. 

Cazare: Sahara Hotel & Casino Las Vegas 

 
 Ziua 4, Zi libera 

Astăzi avem ziua la dispozitie pentru a explora fascinantul oras La Vegas, 

capitala mondiala a distractiei. Este greu sa iti imaginezi un oras mai plin de 

viata. De la hotelurile grandioase de pe faimosul bulevard The Strip cu tematica 

arhitecturala care de care mai extravaganta, casinourile nelimitate de la aeroport 

pana la barul hotelurilor, lumina dinamica a orasului care luceste non-stop, 

spectacolele si concertele fabuloase, toate acestea fac din Las Vegas o experienta 

memorabila, atingandu-si scopul pentru care a fost creat - de a impresiona! 

Cazare: Sahara Hotel & Casino Las Vegas 

 
 Ziua 5, Las Vegas 

Zi libera de explorat pe cont propriu. 

Optional: Excursie Parcul National Death Valley. Vom porni catre Parcul National 

Death Valley, in desertul Mojave, fiind una din cele mai aride zone intreaga lume. 

Parcul are o suprafata totala de 1.365.030 de hectare, fiind vizitat anual de 

aproximativ 900.000 de oameni. Teritoriul este locuit de mii de ani, iar astazi 

nativii sunt indienii Timbisha, originari din tribul Shoshone. Inainte sa fie pusa 

sub protectie, aceasta zona era folosita pentru exploatarea boraxului, din care se 

produce sapun. Inca este o zona bogata in argint, aur, borax si talc, insa 

exploatarile sunt interzise. 

Cazare: Sahara Hotel & Casino Las Vegas 

 
 Ziua 6, Las Vegas 

Zi libera de explorat pe cont propriu. 

Cazare: Sahara Hotel & Casino Las Vegas 

 
 Ziua 7, Las Vegas – Los Angeles 
Dimineata vom porni catre Los Angeles. Dupa amiaza libera la dispozitie. 
Cazare: DoubleTree by Hilton Hotel 

 
 Ziua 8, Los Angeles 

In prima parte a zilei vom avea un tur de oras al celebrului Los Angeles. Cu totii 

cunoastem imaginea acelor plaje intinse si insorite, pe marginea carora se 

intinde o faleza vesnic plina de tineri care se plimba sau se relaxeaza la umbra 

palmierilor. Odata ajunsi la Venice Beach, avem ocazia de a vedea in realitate 

aceste locuri si de a inspira aerul spiritului liber autentic american si al stilului 

de viata specific Californiei, pe care pana acum o vedeam doar in filme. 
Si daca tot veni vorba despre filme, optional, se poate intra in Mekka filmului 
american, la Studiourile Universal din Hollywood. Aici, te asiguram ca indiferent 
de ce am putea noi scrie, realitatea va depasi imaginatia oricui. Acesta este un loc 
pe care doar cei mai privilegiati il vor vedea intr-o viata. Asadar, considera-te 
printre “cei alesi” si patrunde in lumea plina de stralucire a sute de pelicule 
renumite. Timp liber la dispozitie in Los Angeles. 
Cazare: DoubleTree by Hilton Hotel 

 
 Ziua 9, Los Angeles 

Zi libera la dispozitie pentru cumparaturi si ultimele suveniruri din aceasta 

excursie. 

Cazare: DoubleTree by Hilton Hotel 
 

 Ziua 10, Plecare 2 

 Alte   obiective    turistice    decât    cele 

menţionate în program 

 Bacşişuri pentru şoferi şi ghizi 

 Asigurarea medicală de călătorie și 

asigurarea storno (nu sunt obligatorii, 

însă vă recomandăm să le încheiați) 
 
 

R E D U C E R I & S U P L I M E N T E 

 Supliment single 860 € 

 Pret pentru copil 5 - 14 ani 1990 euro 
(cazare in camera cu 2 adulti) 

 
B I N E D E   Ș T I U T 

 Această excursie este potrivită tuturor 

categoriilor de vârstă, totuși în cazul 

familiilor cu copii, recomandăm ca 

vârsta minima a participanților minori 

să fie de 5 ani. 

 Minorii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi 

să iasă din ţară: să călătorească cu cel 

puţin un adult însoţitor; să aibă 

asupra lor acordul ambilor părinţi 

(sau al părintelui care nu-i însoţeşte) 

legalizat la notariat. 

 Pentru călătorie este necesar 

paşaportul, valabil 6 luni de la data 

întoarcerii în ţară. 

 Programul acţiunii poate fi modificat 

de către conducătorul de grup, ca 

ordine de desfăşurare sau se pot 

înlocui unele obiective sau hoteluri în 

funcţie de anumite situaţii speciale. 

 Obiectivele din tururile panoramice 

cu autocarul se vizitează doar pe 

exterior. 

 Categoria hotelurilor şi a mijloacelor 

de transport este cea oficială pentru 

ţările tranzitate. 

 Pentru sumele colectate de catre 

ghid, in numele turistului, pentru 

achitarea diferitelor biletele de 

intrare la obiective / bilete de 

vaporas / feribot, clientul va primi 

tichetele locale. 

 Hotelurile folosite in programele de 

circuite culturale Christian Tour sunt 

hoteluri standard. In fiecare program 

sunt nominalizate unitatile de cazare 

utilizate in sezonul precedent. Lista 

cu hotelurile confirmate pentru o 

anumita data de plecare din sezonul 

curent, va fi nominalizata cu 14 zile 

inainte de plecare. Orice modificare 

aparuta ulterior va fi notificata in 

timp util. 

 Majoritatea hotelurilor in SUA au doar 

2 paturi in camera, fara posibilitatea 

de a adauga pat suplimentar. 



 

Mic dejun. Timp liber si transfer aeroport. Sosire in Munchen. 

 
 Ziua 11, Sosire Bucuresti 

Dupa o scurta escala in Munchen ne mai ramane doar sa ne imbarcam pentru 

intoarcerea acasa, cu regretul ca cele 12 zile au trecut parca prea repede… 

 
A D 

FIRST MINUTE 

Reducere 
497€ 

STANDARD 

1990€ 2487€ 

Pret de persoana in camera Dubla* 

*Nota: Preturile sunt valabile pentru un numar limitat de locuri pe clase de zbor, 

care se modifica in functie de gradul de umplere. 
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 Distribuţia camerelor la hotel se face 

de către recepţia acestuia; 

problemele legate de amplasarea sau 

aspectul camerei se rezolvă de către 

turist direct la recepţie, asistat de 

însoţitorul de grup. 

 Pentru anumite facilităţi din hotel sau 

din cameră, hotelierul poate solicita 

taxe suplimentare (minibar/frigider, 

seif etc.); în momentul sosirii la hotel 

solicitaţi recepţionerului să vă 

informeze cu cu exactitate asupra lor 

 Autorităţile locale pot solicita o taxă 

de genul taxei de staţiune. Aceasta se 

va achita de către turişti la recepţia 

hotelurilor. Preturile afisate in afisate 

in program sunt informative. 

 

E X C U R S I I O P T I O N A L E : 

 Studiourile Universal din Hollywood si 

transfer, ziua 10 – 230 Eur/pax (min. 

10 participanti) 

 Cina la Hard Rock Cafe si transfer cu 

limuzina, ziua 3 – 135 Euro/pax (min. 

10 participanti) 

 Excursie cu Elicopterul in Grand 

Canyon West (durata zbor 90 min.), 

ziua 5 – 570 Euro/pax 
 

 
 

C A Z A R I 

 DoubleTree by Hilton Hotel 

Los Angeles Downtown 

 Sahara Hotel & Casino Las 

Vegas 

 
O R A R D E   Z B O R 

Plecare 

LH1655 24SEP OTPMUC 0610 0715 

LH 452 24SEP MUCLAX 1220 1520 

 
Sosire 

LH 453 03OC LAXMUC 1710 1325+1 

LH1652 04OCT MUCOTP 1545 1845 
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