Предложения за забележителности, които може да посетите 
Work & Travel USA
Ocean city, MD
Washington DC - столица на САЩ, намира се на около 3,5 от Ocean city. Голямо
разнообразие на музеи и галерии, входът е свободен 
- New York – на около 5 часа, може да посетите Статуята на свободата и да се
повозите на корабче.
- Atlantic City – съвсем близо до Ocean city. Красив плаж и много казина.
- Philadelphia – Намира се на около 3 часа, първата столица на Америка с
изклщчително интересни исторически обекти.
- Bush Gardens – увеселителен парк, има и част само с водни пързалки
http://seaworldparks.com/en/buschgardens-williamsburg
- Six Flags – увеселителен парк с едни от най високите и страшни влакчета в света
http://www.sixflags.com/national/index.aspx
- Asseteague Island – резерват в близост до Ocean city с интересна растителност,
красив плаж и тичащи понита 
http://en.wikipedia.org/wiki/Assateague_Island
-

Cape code, МА
-

Cape Cod National Seashore – един от най-добрите плажове на Cape Cod, включва
Nauset Beach в Eastham, Marconi Beach в Wellfleet и Race Point и Herring Cove beaches в
Provincetown.

http://travel.usnews.com/Cape_Cod_MA/Things_To_Do/Cape_Cod_National_Seashore_62044/
- Monomoy National Wildlife Refuge – парк, включващ повече от 7000 акра защитени дюни,
солени и сладки езера
http://travel.usnews.com/Cape_Cod_MA/Things_To_Do/Monomoy_National_Wildlife_Refuge_6204
2/
- Heritage Museums and Gardens – музей, градина където всеки може да намери нещо, което
би му било интересно. Намира се на Grove Street и работи от април до октомври
http://travel.usnews.com/Cape_Cod_MA/Things_To_Do/Heritage_Museums_Gardens_62041/
-Sandwich Glass Museum – музей на стъклените фигури
http://travel.usnews.com/Cape_Cod_MA/Things_To_Do/Sandwich_Glass_Museum_62046/
-Pilgril Monument – разположен на брега на Provincetown. Кулата е висока е 252 фута и е найвисоката гранитена кула в САЩ.

http://travel.usnews.com/Cape_Cod_MA/Things_To_Do/Pilgrim_Monument_62043/

-

Boston – Тук може да направите обиколка на Харвардския университет, както и
туристическа обиколка на града с влакче.

Wildwood, NJ
-

Morey’s Piers and Beachfront Waterparks – увеселителен парк, който се намира на
плажната улица в града

http://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g46931-d673372-ReviewsMorey_s_Piers_and_Beachfront_Waterparks-Wildwood_New_Jersey.html

-

George F. Boyer Historical Museum
Splash Zone Waterpark – увеселителен парк с водни пързалки

http://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g46931-d669148-ReviewsSplash_Zone_Water_Park-Wildwood_New_Jersey.html

Put In Bay, OH
-

Cranewatching at Oak Point – живописна местност, подходяща за пикниг,
отдих и риболов.
The Visitor’s Center – тук може да гледате 15 минутен филм, който разказва за
историята на острова.

Nantucket, MA
-

Whaling Museum http://www.nha.org/sites/index.html Намира се на 13 Broad Str,
Nantucket. В музеят се намира скелет на кит, който е бил изхвърлен от океана през
1998 г.
- Brant Point Light - според някои източници това е вторият най-стар фар в САЩ, който
все още функционира. Намира се до Easton Street в Nantucket. Чудесно място за
снимки. Ако този вид туризъм ви допадне, не пропускайте да посетите и Sankaty Head
Lighthouse
- Плажовете на Nantucket - Surfside Beach, Jetties, Madaket, Sankaty, Nobadeer
-Old Mill- вятърна мелница
- Съседният остров - Martha's Vineyard
- Ресторанти и барове или пък местната библиотека, която се намира в центъра
- Кино

Martha's Vineyard, MA
- Oak Bluffs Campground - място, където може да почувствате духа на острова сред найстарите къщи и да направите много снимки
- Edgartown Light House
- Плажовете, плажовете!
- Aquinnah Cliffs - скални образувания, които могат да ви спечелят за фенове
- Ocean Park, Oak Bluffs
- Chappaquiddick, Edgartown - островчето е отбелязано като N9 на най-желаните места за
посещение по време на почивка на Martha's Vineyard
- Кино, библиотека
- Съседният остров Nantucket

Galveston, TX
- Плажовете
- Moody Gardens - http://www.galveston.com/moodygardens/
- Schlitterbahn Galveston Island Waterpark - ще ви изненада с над 32 забавления: водни
пързалки и не само :)
- Bishop's Palace - 1402 Broadway, Galveston, Galveston Island, TX 77550 - този
архитектурен шедьовър е построен през 1893 г. Ориентировъчното време, което трябва да
отделите за посещение са 1-2 часа.
- Lone Star Flight Museum - 2002 Terminal Drive, Galveston, Galveston Island, TX 77554 този музей на авиацията се намира в огромен самолетен хангар с реставрирани самолети и

снимките
- Приключенско корабоплаване с1877 Tall Ship ELISSA

Wells, ME
- Rachel Carson National Wildlife Refuge - входът в тази природна местност е безплатен, има
и осигурен паркинг.
- Laudholm Farm - за любителите на ходенето, тази местност предлага няколко пътеки за
разходки.
- Плажовете
- Wander Mountain Fun Park - 270 Post Road, Moody, Wells, ME - място, където може да се
научите да играете мини голф за кратко време
- Wells Auto Museum - за любителите на ретро автомобили
- Wells National Estuarine Research Reserve - разположен на около миля от центъра на Wells.
Още едно място и разходки

Myrtle Beach, NC
-The Carolina Opry - 8901-A Business 17 North, Myrtle Beach, SC 29572 - музикално вариететно
шоу, излъчвано по NBC, CNN и т.н.
-Legends In Concert - 2925 Hollywood Drive, Myrtle Beach, SC 29577- музикални шоупрограми
- Myrtle Beach SkyWheel - еквивалентът на Виенско колело

