
PERU - TO NEJLEPŠÍ Z PERU

POZNÁVACÍ ZÁJEZD po stopách indiánských civilizací nás 
zavede do jedné z nejzajímavějších zemí jihoamerického 
kontinentu, do Peru. Cestovat budeme pronajatým autobusem 
s místním i českým průvodcem. Ubytování máme zajištěno v 3*** 
hotelech se snídaní. Na své cestě zavítáme do And, prohlédneme 
si místa dávných civilizací, navštívíme místní indiány, budeme 
pozorovat místní faunu i flóru. Necháme se okouzlit bájným 
Macchu Picchu, poplavíme se na vlnách tajemného jezera 
Titicaca. Vzneseme se nad geoglyfy na pláni Nazca. Na krátký 
čas zavítáme i k Tichému oceánu. Ochutnáme ceviche, smažené 
morče či pisco a inka kolu.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Út  09.10.  -  St  24.10.2018 79.990,- Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Limy, transfer na ubytování.
2. den: LIMA - návštěva vyhlášeného Muzea Larco Herrera - 
seznámení s historií Peru díky archeologickým nálezům. 
Prohlídka centra koloniální historické Limy. Společná návštěva 
Kláštera Svatého Františka, skvost barokní architektury, 
náměstí Plaza de Mayor s Prezidentským palácem, kde byl 
zavražděn conquistador Hernando Pizzaro, místní katedrála, kde 
jsou ostatky Pizzara uloženy. Individuální večerní program. 
Možnost návštěvy pacifické pobřežní kolonády a ochutnávka první 
peruánské speciality ceviche (připra

á s cibulí, chilli 
papričkami a dalšími ingrediencemi). Nocleh v Limě.
3. den: Transfer na letiště a přelet do CUZCA, bývalého centra 
Incké říše, ukrývajícího se hluboko v srdci And v nadmořské výšce 
3 400 m n. m.. Ubytování. Procházka na náměstí Plaza de Armes. 
Prohlídka kostela Iglesia de la Compania de Jesus z 16. století, 
ze kterého je krásný výhled na jedno z nejkrásnějších náměstí 
Jižní Ameriky. Návštěva legendami opředené katedrály, 
postavené na základech inckého paláce. Možnost ochutnání 
speciality - polévky quinoa. Nocleh v Cuzcu.

vuje se ze syrového rybího 
masa, které se nakrájí na malé kousky a marinuje se několik hodin 
v citronové nebo limetové šťávě a pak se smích

4. den: Cesta do hor obklopujících majestátní CUZCO. Pevnost 
SACSAYHUAMAN - pradávné centrum duchovního světa incké 
říše. Labyrint Qenqo s vysvětlením, jak inkové pohřbívali své 
mrtvé. Hraniční pevnost PUKA PUCARA s výhledem na okolní 
hory. Lázně Tambo Machay. Přejezd horskými serpentinami 
do posvátného údolí řeky Urubamby. Indiánské tržiště v Pisaqu 
a výstup na vrchol incké pevnosti OLLANTAYTAMBO. Večer 
návštěva chlouby incké architektury - pevnosti KORICANCHA - 
v srdci samotného Cuzca. Volno v uličkách Cuzca.
5. den: Jeden z novodobých divů světa - LEGENDÁRNÍ MACCHU 
PICCHU (UNESCO). Brzké ranní vstávání, transfer na železniční 
stanici, odtud pak vlakem údolím řeky Urubamby v Andách až pod 
bájné „Ztracené město Inků“ do MACCHU PICCHU PUEBLO, 
dříve Aquas Calientes. Cesta místním autobusem serpentinami až 
k branám ruin. Prohlídka archeologického naleziště MACCHU 
PICCHU s podrobným výkladem místního průvodce. Překrásné 
výhledy na okolní hory s vrcholy Macchu Picchu a Hayna 
Picchu. Dostatek volného času na focení, individuální procházka 
ruinami archeologického naleziště i Puebla Macchu Picchu. Zpět 
pak přes hory návrat do Cuzca. Individuální večeře a procházka 
Cuzcem.
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6. den: Přesun do města PUNO na březích JEZERA TITICACA 
(cca 380 km). Fotogenická vesnička ANDAHUAYLILLAS 
s kostelem San Pedro, kde se prolínají tradiční náboženské 
obřady s katolictvím. Incké archeologické naleziště RAQCHI 
s chrámem boha Viracochi. Nejvyšší bod mezi Cuzcem a Punem, 
SEDLO LA RAYA (4 338 m n. m.). Ubytování v Punu. Individuální 
program, možnost ochutnání další peruánské speciality - cuy, 
výtečně připraveného morčete.

Q

Cusco

7. den: Přesun do oblasti náhorní plošiny Antiplano k největšímu 
jihoamerickému JEZERU TITICACA v nadmořské výšce 3 800 m. 
Cesta pohodlnou krytou motorovou lodí na plovoucí rákosové 
OSTROVY UROS, ukázka jak žijí místní obyvatelé. Koupání 
na ostrově Taquile. Seznámení s životem původních indiánů, 
kteří zde žili již před 10 000 lety. Zpáteční poklidná plavba po 
jezeře do Puna na ubytování. Individuální večeře v místních 
restauracích.
8. den: Přejezd do města CHIVAY, vstupní brány do kaňonu Colca 
(cca 6 h). Průjezd městem JULIACA, typického města Antiplana. 
Zastávka u archeologického naleziště nekropole SILLUSTANI - 
areálu s válcovitými pohřebními věžemi "chullpas" a nádherným 
výhledem na přilehlou LAGUNU UMAYO. Cestou zastávka v 
SEDLE PATAPAMPA v nadmořské výšce 4 910 m, nejvyšším 
bodě našeho putování. Odtud výhled na šest sopek. Přes 
terasovitá políčka s lamami, alpacami a vikuněmi sjezd do 
horského Chivaye (3 600 m n. m.). Ubytování. Individuální večeře, 
návštěva místního indiánského trhu.
9. den: Brzké vstávání a přesun do KAŇONU COLCA, jednoho 
z nejhlubších světových kaňonů až k vyhlídce CRUZ DEL 
CONDOR. Z vyhlídky je možné sledovat let kondorů andských, 
ptáků s rozpětím křídel až 3 metry. Návštěva městečka 
CABANACONDE, místa s hlavní produkcí kukuřice. Procházka 
mezi přilehlými terasovitými políčky. Cestou návštěva koloniálního 
městečka MACCA. Pozorování poklidného venkovského života v 
Andách. Zastávka na vyhlídce MIRADOR DE ANTAHUILQUE. 
Zpět na ubytování v Chivay. Možnost návštěvy termálních lázní 
BANOS TERMALES LA CALERA s vodou dosahující v 
některých bazénech 39°C. Možnost ochutnání peruánské 
alkoholové speciality pisco. Individuální večeře v Chivay.

Machu Picchu
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2008

12. den: Nejdelší přejezd po legendární silnici Carretera 
Panamericana do oblasti PLÁNĚ NAZCA (cca 9,5 hodiny). 
Cestou zastávky, fotostopy. Nocleh v oblasti Nazca. Individuální 
večerní program.
13. den: Dopoledne v oblasti NAZCA. Individuálně možnost letu 
letadlem nad záhadnými obrazci - geoglyfy nad plání Nazca. 
Krátká zastávka mezi dunami v pouštní oáze s jezerem, 
HUACACHINA. Přejezd do přístavního města PARACAS. 
Individuální večeře v přístavu Paracas.
14. den: Prohlídka tichomořských OSTROVŮ BALESTAS. 
Cestou pozorování kolonií lvounů, lachtanů, tučňáků, terejů, 
pelikánů a racků. Cesta kolem geoglyfu EL CANDELABRO - 
trojzubce. Odpolední přesun do Limy (3,5 hodiny). Ubytování 
v Limě. Individuální program a večeře v Limě.
15. den: Dopolední individuální prohlídka centra LIMY. Transfer 
na letiště. Odlet.
16. den: Přílet s přestupem zpět do Prahy.

Vstupné zahrnuté v ceně zájezdu: 
Lima - Katedrála, Klášter svatého Františka a Museum Larco 
Herrera
Cusco - Koricancha, Pisaq, Ollantaytambo, Sacsayhuaman, 
Qenqo, Puca Pucara a Tambo Machay, Machu Picchu
Cusco/Puno - Raqchi a Andahuaylillas
Puno - ostrov Taquile 
Puno/Colca - Sillustani
Colca - vstup do kaňonu Colca
Arequipa - Klášter Santa Catalina
Lodní výlet na ostrovy Balestas

Fakultativní výlety:
- let nad záhadnými obrazci Nazca (140,- USD)
- termální lázně Banos Termales La Calera (5,- USD)

Q
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10. den: Návštěva a procházka indiánskými vesničkami kaňonu 
Colca - COPORAQUE a YANQUE. Nádherná vyhlídka do kaňonu 
Colca a na okolní vulkány. Přes Chivay sjezd z hor pod sopky 
Chachani a El Misti na ubytování do „bílého města“ AREQUIPA 
(2 300 m n. m.). Individuální prohlídka a večeře v centru druhého 
největšího města Peru.
11. den: Prohlídka historické části centra města AREQUIPA: 
jedno z největších jihoamerických náměstí Plaza de Armas s 
místní katedrálou ze 17. stol. Návštěva kláštera Santa Cataliny, 
nejvýznamnější a neprestižnější církevní stavby Peru, jehož 
červené zdi ostře kontrastují s bílými sněhovými čepicemi 
nedalekých sopek. Odpolední volno na nákupy suvenýrů. 
Individuální večeře v bezpočtu místních restaurací.



Ollantaytambo
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CENA ZAHRNUJE: 
-  mezinárodní letenku Praha - Lima - Praha
-  vnitrostátní letenku Lima - Cuzco
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  dopravu místním minibusem, vlakem, lodí dle programu
- 14x ubytování hotelu 3*** (2-lůžkové pokoje s možností přistýlky 

a vlastním sociálním zařízením)
-  14x snídani
-  vstupy do objektů dle programu
-  služby místního a českého průvodce
-  pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: 
- komplexní pojištění = 98,- Kč/os./den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a stornopoplatku do 70.000,- Kč)

- spropitné místním průvodcům a řidičům = 30,- USD

- 1-lůžkový pokoj = 11.200,- Kč
- komplexní pojištění = 1.568,- Kč

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 50% zálohy (akce platí do 31.1.2018) = -1.500,- Kč
- FM při platbě 50% zálohy (akce platí do 28.2.2018) = -700,- Kč

Peru - To nejlepší z Peru

Garant zájezdu: CK Simon-Tourist, s.r.o.



POZNÁVACÍ ZÁJEZD s Ing. Martinem Černým po největších 
krásách 4 hlavních ostrovů Havajského souostroví: OAHU, 
KAUAI, MAUI a BIG ISLANDu. Náš průvodce cestuje přímo 
s Vámi!  Zájezd je určen pro skupinu 5-11 osob + průvodce.

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:
1/  Pá  28.09.  -  So  13.10.2018 88.000,- Kč     VYPRODÁNO
2/  Podzim 2019

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.den: Odlet z Prahy , díky časovému posunu mínus 
12 hodin přílet do HONOLULU na ostrově OAHU ještě týž den, 
nocleh v hotelu u Waikiki Beach na 5 nocí.
2.den: Pohodový den, seznámení s WAIKIKI (pláž, International 
Market Place, socha Otce surfařů, nejstarší místní hotel Moana). 
V havajském domorodém jazyce slovo Waikiki znamená 
"tryskající sladká voda" (tedy pramen neboli gejzír). Celé město 
pak bylo postaveno na bývalých mokřadech, které musely být 
kdysi odvodňovány mnoha kanály, nejznámější z nich je kanál Ala 
Wai. Čeká nás krátký výlet na vyhaslý kráter Diamond Head 
s panoramatickým výhledem, koupání, nocleh ve stejném hotelu.
3.den: Okruh ostrovem OAHU, je to ostrov s největším počtem 
obyvatel, ostrov plný barev, památek a pohnuté historie. 
Navštívíme nejen ananasové plantáže firmy DOLE. Okruh 
východem ostrova (pohledy na rozeklané divoké pobřežní skály, 
krásné pláže, vlny a surfaři), návštěva Biodo Temple - 
budhistického kláštera (jedná se o kopii 950 let starého chrámu 
v japonském Kyotu. Uvnitř se nachází 3 metry vysoká, pozlacená 
socha Budhy), panoramatická vyhlídka Nuuanu Pali Lookout 
směrem k severozápadnímu pobřeží ostrova, botanická zahrada 
v sopečném kráteru.
4.den: Centrum HONOLULU - katedrála sv. Ondřeje, návštěva 
Hawaiiského Kapitolu (Hawaii je 50.státem USA, a to od roku 
1959), socha krále Kamehamehy I. (sjednotitele havajských 
ostrovů) a socha královny Lili´uokalany, Iolani Palace - jediný 
královský palác na území USA, výjezd na Aloha Tower, National 
Memorial Cemetery of the Pacific - rozsáhlý Národní hřbitov 
Pacifiku nacházející se přímo v kráteru vyhaslé sopky. Koupání. 
Fakultativně večeře - typická havajská jídla.

 s přestupem
5.den: Pearl Harbor - promítání dokumentu o přepadení základny 
Japonskem v roce 1941 a dále cesta lodí na památník 
USS Arizona Memorial, jenž se nachází přímo nad potopenou 
lodí. Můžete si též prohlédnout ponorku USS Bowfin a různá 
torpéda. Návštěva Polynéského kulturního centra (nejnavště-
vovanější atrakce státu Hawaii, není v ceně, představí se Vám 
8 oblastí Polynésie), nebo nákupy suvenýrů, koupání.
6.den: Přelet na BIG ISLAND (největší z ostrovů, říká se mu též 
Hawaii) na letiště Kailua-Kona (přistávací dráha letiště byla 
postavena na lávovém příkrovu - zajímavý pohled při přistání). 
Národní historická památka Puukohola Heiau. Koupání na 
Hapuna Beach. Ochutnávka makadamanských oříšků přímo 
ve zpracovně. Cesta podél pralesa do Hila, zastávka u WAIPI´O 
VALLEY a v parku AKAKA FALLS. Ubytování v Hilo na 2 noci.

Q

Oahu - Chinaman’s Hat

Kauai - Wailua Falls

Oahu - Waikiki - otec surfařů
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7.den: Pacifické muzeum tsunami ve městě HILO, Duhový 
vodopád, státní park Lava Tree a NÁRODNÍ PARK VOLCANOES 
(návštevnické centrum, aktivní kaldéra Kilauea, průchod lávovým 
tubusem, krátery, lávová pole se dvěma druhy lávy). Národní park 
byl vyhlášen již v roce 1916 a na seznam přírodního dědictví 
UNESCO se dostal v roce 1987. Nocleh ve stejném hotelu.
8.den: Sedlová cesta mezi sopkami MAUNA LOA (4.169 m.n.m., 
má až 100km v průměru, je to nejmasivnější vulkán světa) 
a MAUNA KEA (4.205 m.n.m., pod hladinou moře měří asi 6km, 
dalo by se tedy říci, že se jedná o nejvyšší horu světa), 
návštěvnické centrum. Národní historický park PU´UHONUA 
O HONAUNAU, jedná se o významné havajské posvátné místo - 
prehistorická vesnice s mauzoleem 23 havajských králů, 
obklopené desítkami bohů vyřezávaných ze dřeva. Ubytování 
ve městě Kailua-Kona na 1 noc.

Q

průvodce Ing. Martin Černý

9.den: Přelet do Lihue na ostrově KAUAI, geologicky nejstarší 
havajský ostrov, pro svou zeleň bývá nazýván Zahradním 
ostrovem. Dvojitý vodopád Wailua padající do hloubky 53 metrů, 
výlet podél severního pobřeží ostrova, procházka pralesem podél 
oceánu (část Kalalau Trailu), koupání. Ubytování na 2 noci.
10.den: Zastávka u hinduistického chrámu. Cesta jižní částí 
ostrova do WAIMEA kaňonu (obdoba Arizonského Grand 
Canyonu, ale zelená). Výška až 900m a délka 16km. Vyhlídky, 
procházky, strhující pohled na pobřeží Na Pali Coast. Zdejší 
pohádková krajina nemá ve světě obdoby. Zastávka u sochy 
Kapitána Cooka ve Waimea (zde v roce 1778 jeho první kontakt 
s Havajskými ostrovy). Nocleh ve stejném hotelu.
11.den: Přelet do Kahului na ostrově MAUI, jedná se o druhý 

2největší ostrov celého souostroví, má rozlohu 1.883 km . 
Posvátné IAO VALLEY. Dominantou tohoto státního parku je hora 
Iao Needle, tedy „Iao jehla“ rostoucí z údolí do výšky 370 metrů. 
V tomto krásném údolí byla koncem 18.století svedena bitva 
v rámci sjednocování ostrovů, bojovníci z Big Islandu nahnali 
obyvatele Maui do tohoto údolí a pobili je zde. Koupání na některé 
z mauiských pláží. Ubytování v hotelu na 3 noci.
12.den: "Nebeská" cesta do městečka HANA na východní 
straně ostrova, na 83 km trasy je 617 zatáček, 57 mostů 
a neuvěřitelné množství zajímavostí - pralesy, kvetoucí stromy 
a rostliny, vodopády, tůně, krásné zátoky, pláže.

Kauai - Na Pali Coast

Maui - Iao Valley
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Oahu - Biodo Temple
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Q

Maui - Iao Valley
13.den: Půldenní plavba (není v ceně) na šnorchlování/koupání 
u ostrůvku Molokini a pozorování mořských živočichů. Přístav 
LAHAINA (Pioneer Inn, první místní hotel, z roku 1901, 

2Banyanovník - obří strom, zakrývající celé náměstí /2.700 m /, 
příjemná atmosféra ulic města, přístav). Koupání.
14.den: Výjezd autem na vrchol sopky HALEAKALA (v překladu 
Dům slunce, 3.055 m.n.m.; návštěvnické centrum, vyhlídky). 
Možná potkáme i ptáka Nene (Bernéška havajská), určitě 
spatříme další endemit - Haleakalský Stříbrný meč (jedna 
z nejvzácnějších rostlin světa). Odlet do kontinentálního USA.
15.den: Přeletový den (kvůli časovému posunu v délce 12 hodin).
16.den: Přílet s přestupem zpět do Prahy.

Big Island - Kona Coast Big Island - Pu’uhonua O Honaunau

Oahu - Honolulu

Oahu - Waikiki Beach
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2008

CENA ZAHRNUJE:
- letenky Praha - Havaj - Praha
- 3x místní letenky mezi ostrovy
- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- nájem místných vozů na každém ostrově bez omezení najetých 

mil včetně benzínu a parkovného
- 13x ubytování v hotelech ve 2-lůžk. pokojích s vlastním sociálním 
zařízením, většinou vybavených bazénem

- místní motelové daně a resortní poplatky
- vstupné do státních parků
- vstupy do národních parků Volcano, Haleakala a Puuhonua
- služby průvodce po celou dobu zájezdu, který zároveň řídí vůz
- pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění 98,- Kč/os./den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 70.000,- Kč).

-  vstupní vízum do USA (formulář ESTA) = 500,- Kč
- vstupy (cca 25,- USD; fakultativní lodní výlet 50-100,- USD; 

fakultativní návštěva Polynéského kultur. centra 50-85,- USD)

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2018) = -1.500,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2018) = -1.000,- Kč
- komplexní pojištění = 1.568,- Kč/os.
- formulář ESTA (vízum do USA) = 500,- Kč/os.

Pozn.: Pořadí jednotlivých ostrovů může být pozměněno.

Q
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Kauai - Waimea Canyon

Kauai - Waimea Canyon

Garant zájezdu: CK Simon-Tourist, s.r.o.
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USA - NÁRODNÍ PARKY ZÁPADU USA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD po největších turistických zajímavostech 
a národních parcích USA. 
Letecky do Los Angeles a odtud vypůjčenými minivany (pro 9+1 
osob) okruh přes národní parky Joshua Tree, Grand Canyon, 
Bryce Canyon, Zion, Death Valley, Sequoia, Yosemite, přes Las 
Vegas, Lake Powell, Antelope Canyon a zpět do LA. 

TERMÍN ZÁJEZDU:
1/  Pá  28.09.  -  Čt  11.10.2018

CENA ZÁJEZDU:
49.790,- Kč   při ubytování ve 4-lůžkových pokojích
50.890,- Kč   při ubytování ve 3-lůžkových pokojích
52.590,- Kč   při ubytování ve 2-lůžkových pokojích

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy přes Amsterdam do LOS ANGELES, nájem 
vozů a krátký přejezd na nocleh na severovýchodě LA.
2. den: Přejezd přes národní park JOSHUA TREE, pojmenovaný 
podle juky krátkolisté, zvané též Jozuův strom. Několik zastávek 
a krátkých procházek u vyhlídek na nádhernou krajinu ozdobenou 
tisíci palem (resp. juk), na zasněžený vrchol San Jacinta 
a při pěkném počasí je dokonce vidět až do Mexika. Přejezd 
do LAS VEGAS, večerní prohlídka Města hříchu. Ubytování 
v blízkosti hlavní třídy, tzv. Stripu. Nocleh v Las Vegas.
3. den: Dopoledne - zájemci se mohou jet podívat na přehradu 
Hoover Dam postavenou na řece Colorado, která byla v době 
výstavby největší na světě. Je odtud nádherný výhled do údolí řeky 
Colorado a na přehradní jezero Lake Mead. Odpočinek u bazénu. 
Večer do pozdních nočních hodin - prohlídka dalších atrakcí v LAS 
VEGAS, nocleh opět ve stejném hotelu. Las Vegas, světově 
proslulé centrum zábavy. Ohromí Vás komplex BELLAGIO 
s úžasnou zpívající fontánou - mnohonásobně větší než Křižíkova 
fontána v Praze, překvapí Vás komplex NEW YORK včetně sochy 
Svobody a Brooklynského mostu, CAESAR´S PALACE - 
mimořádně luxusní hotel, postavený v duchu starého Říma, kde 
výzdoba zahrnuje sochy, fontány, lázně, zahrady, fóra, amfiteátr či 
koloseum, PARIS HOTEL - komplex zahrnující Elysejský palác,

Eiffelovu věž, Vítězný oblouk nebo komplex VENEZIA, který 
zahrnuje to nejlepší z Benátek včetně funkčních kanálů 
s gondolami vozících turisty, Velkovévodského paláce či Ponte 
Rialto. Ohromí vás vybuchující umělá sopka před hotelem 
MIRAGE či živé vystoupení - přepadení pirátské lodi před 
komplexem TREASURE ISLAND. Nezapomenutelná je návštěva 
STRATOSPHERE TOWER - vyhlídkové věže, vysoké 350 metrů, 
která je součástí stejnojmenného hotelu a casina. Na vrcholu je 
zasklená vyhlídka, odkud je nádherný pohled na celé Las Vegas. 
Současně jsou na vrcholu věže tři nervy drásající atrakce: tzv. Big 
Shot, kdy je člověk vystřelen v sedačcevysoko nad vrchol věže, 
dále horská dráha, kdy je člověk ve vozíku velmi rychle vrhnut 
do hlubiny pod sebou a vzápětí se pohyb zastaví nad 300 m 
hlubokou propastí a adrenalinový kolotoč - kde Vás kolotoč na 
rameni zanese mimo věž a točíte se nad 300 m hlubokým 
prostorem. Nocleh v Las Vegas.

Q

Las Vegas

Monument Valley Las Vegas

USA - Národní parky západu USA

28



USA - NÁRODNÍ PARKY ZÁPADU USA

4. den: Volné dopoledne s možností nákupů v Las Vegas. Přejezd 
ke GRAND CANYONU. Během cesty najedeme i na slavnou 
Route 66 a zastávka na historické benzínce Hackberry. Nocleh.
5. den: Návštěva GRAND CANYON, s možností absolvovat 
okružní let helikoptérou nad tímto jedinečným přírodním úkazem. 
Zastávky a krátké procházky u nádherných vyhlídek podél hrany 
kaňonu. GRAND CANYON je nejznámější kaňon na světě. 
Vytvořila jej řeka Colorado v severní Arizoně. Kaňon, je téměř 
446 kilometrů dlouhý a šířka se pohybuje od 500 metrů do 
29 kilometrů. Největší hloubka je okolo 1600 metrů. Večerní 
přejezd k Lake Powell. Nocleh.

Q

Death Valley

Grand Canyon

Los Angeles

6. den: Prohlídka čarokrásné krajiny - LAKE POWELL V GLENN 
CANYONU NA ŘECE COLORADO - která byla vyhlášena za 
národní rekreační plochu. ANTELOPE CANYON - v rezervaci 
Navajo - jedno z nejfotografovanějších a nejkrásnějších míst na 
naší planetě. Barva zralé broskve asi nejlépe charakterizuje 
vzhled kaňonu. Jen několik metrů široká a několik set metrů 
dlouhá štěrbina protíná blok zkamenělé duny písku a v ostrých 
záhybech se dere k slunečnímu svitu. Proto se kaňonu říká 
i vývrtka - Corkscrew. Shora dopadající světlo se láme do různých 
vlnových délek a společně s barvou podloží a tvary vnitřku kaňonu 
kouzlí zázraky. Odpoledne možný fakultativní výlet do 
MONUMENT VALLEY, s možností si zde najmout jeep řízený 
místními indiány a absolvovat překrásnou okružní jízdu po 
největších krásách parku. V tomto údolí eroze vytvořila zajímavé 
věže z pískovce nazývané messa (stoly) nebo butte (vršky, 
hřbety). Nejvyšší z nich dosahuje 300 metrů nad údolní plošinou. 
Monumenty jsou velmi fotogenické, posloužily jako kulisa k mnoha 
westernům. Nebo možnost jízdy lodí po jezeře Lake Powell nebo 
odpolední odpočinek u hotelového bazénu. Nocleh ve stejném 
hotelu jako 5. den.
7. den: Prohlídka BRYCE CANYONU - nejromantičtějšího 
národního parku. Bryce Canyon je království desetitisíců 
rozeklaných skalních věží a pískovcových útvarů zbarvených do 
červena, oranžova a žluta, zasazených v zelené krajině. Zastávky 
na vyhlídkách. Dvouhodinová procházka NAVAJO LOOP TRAIL / 
QUEEN GARDEN patří k největším zážitkům z celého zájezdu. 
Nocleh mezi NP Bryce Canyon a NP Zion. 

Sequoia park
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10. den: Prohlídka SEQUOIA PARKU s největšími a nejstaršími 
stromy planety. Park nejvíce proslavily lesy sekvojovců 
obrovských včetně STROMU GENERÁLA SHERMANA, 
největšího stromu na Zemi, který roste v OBŘÍM LESE (GIANT 
FOREST). Zde také najdeme pět z deseti největších stromů na 
světě, pokud jde o objem dřeva. Nocleh.
11. den: Návštěva překrásného YOSEMITSKÉHO NÁRODNÍHO 
PARKU s úchvatnými vyhlídkami na HALF DOME (který se tyčí do 
výšky 1450 m nad dno údolí) a EL CAPITANO. Yosemitské údolí 
se táhne podél řeky MERCED. Kolem ní se rozkládají skaliska, 
z nichž padá nejvyšší vodopád v Severní Americe, YOSEMITSKÝ 
VODOPÁD. Tvoří jej HORNÍ (425 m) a DOLNÍ (97 m) vodopád, 
mezi nimiž je série kaskád (205 m). Společně měří 739 metrů. 
Procházky pod vodopády, několik zastávek na vyhlídkách. Nocleh 
ve stejném hotelu jako 10. den.
12. den: Přejezd do LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIOS - 
návštěva největšího filmového zábavního parku světa, který Vás 
poučí o tricích, které se při natáčení filmů používají. Večerní 
prohlídka Hollywoodu. Nocleh v Los Angeles.
13. den: LOS ANGELES (Rodeo Drive, Beverly Hills). Navrácení 
vozů na letišti, odlet.
14. den: Přílet přes Amsterdam do Prahy ve večerních hodinách.

Q

Yosemite

Half Dome

8. den: NP ZION - tento NP patří k vyhledávaným turistickým cílům 
jak pro pozoruhodné geologické útvary, tak pro neobvykle pestrou 
paletu rostlin a živočichů. Hlavní dominantou tohoto překrásného 
národního parku je 24 kilometrů dlouhý kaňon Zion Canyon. 
Rudooranžově zbarvené pískovcové skály jsou místy až 800 m 
vysoké. Kaňonem protéká řeka VIRGIN RIVER. Již samotný 
příjezd do parku po vyhlídkové silnici je zážitkem, neboť cestou se 
již můžeme kochat neskutečně krásnými skalními masivy a útvary. 
Po dojezdu dovnitř do parku se dále budeme pohybovat 
bezplatnou autobusovou dopravou, kde můžeme libovolně 
vystupovat a nastupovat na kterékoliv z osmi zastávek. Řidiči 
podávají výklad k právě míjeným zajímavostem. Několik krátkých 
procházek s nádhernými výhledy. Nocleh opět v Las Vegas.
9. den: Průjezd a prohlídka DEATH VALLEY - Údolí smrti - průjezd 
měsíční krajinou se zastávkami na vyhlídkách na pozoruhodně 
tvarované barevné skály - ZABRISKIE POINT, kde byly filmovány 
Hvězdné války (kromě Tuniska), BADWATER - solné jezero, jehož 
hladina se nachází 86 m pod mořem, DEVIL´S GOLF COURSE - 
pláň plná bizarních solných věžičkovitých a kulatých útvarů. 
Dojezd do Bakersfield u NP Sequoia. Nocleh.

USA - Národní parky západu USA
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2008

CENA ZAHRNUJE: 
-  letenku Praha - LA - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- 12x ubytování v hotelech Motel 6 nebo pobodných s vlastním 

sociálním zařízením (většinou vybavených bazénem)
- nájem 12-ti místných vozů, každý obsazen 9+1 osobami na 

kompletní dobu pobytu včetně benzínu
-  služby průvodce, který zároveň řídí nebo naviguje vůz č. 1
-  pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
-  stravu, vstupy, parkovné (cca do 700,- USD)
- komplexní pojištění = 88,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 50.000,- Kč)

-  vízum do USA - ESTA = 500,- Kč

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2018) = -1.000,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2018) = -700,- Kč
- komplexní pojištění = 1.232,- Kč
- 1-lůžkový pokoj (příplatek k 2-lůžk. pokoji) = 9.500,- Kč
- vízum do USA - ESTA = 500,- Kč

Bryce Canyon

Antelope Canyon

Q

Lake Powell

Joshua Tree Zion
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USA - VELKÝ OKRUH S YELLOWSTONEM ROZŠÍŘENÝ

VELKÝ POZNÁVACÍ OKRUH PO NEJVĚTŠÍCH TURISTICKÝCH 
ZAJÍMAVOSTECH USA ve stylu Amerika jednou a provždy. 
Letecky do San Francisca a odtud minibusy pro 15 osob  
(obsazených 9 osobami + řidič) přes národní parky Yellowstone, 
Yosemite, Canyonland, Sequoia, Arches, Grand Canyon, 
Bryce Canyon, přes Monument Valley, Death Valley, pohoří 
Grand Teton a dále s návštěvou měst - Los Angeles, Las Vegas, 
San Francisco, Salt Lake City a další…. Zájezdy do USA 
pořádáme pravidelně v tomto období od roku 1999. 
 
TERMÍN ZÁJEZDU:
1/  Po  07.05.  -  So  26.05.2018
2/  Čt   10.05.  -  Út   29.05.2018
3/  Pá  18.05.  -  St   06.06.2018
4/  St   05.09.  -  Po  24.09.2018
5/  Pá  07.09.  -  St   26.09.2018

CENA ZÁJEZDU:
65.990,- Kč  při ubytování ve 4-lůžkových pokojích
67.590,- Kč  při ubytování ve 3-lůžkových pokojích
70.990,- Kč  při ubytování ve 2-lůžkových pokojích

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách odlet z Prahy přes Amsterdam do 
SAN FRANCISCA, nájem vozů, nákup potravin, prohlídka 
GOLDEN GATE BRIDGE a přejezd na ubytování. 
2. den: Celodenní prohlídka SAN FRANCISCA - nejkrásnějšího 
města USA, jízda Cable car, prohlídka China Town, Grace 
Cathedral, Union Square... Přejezd směrem k Yosemite. Nocleh.
3. den: Návštěva překrásného YOSEMITSKÉHO NÁRODNÍHO 
PARKU, ve kterém se nachází i nejvyšší vodopád v Severní 
Americe. Druhou dominantou parku je nejvyšší žulový monolit na 
světě zvaný EL CAPITAN, za zhlédnutí určitě stojí též 
monumentální 1.450 m vysoký žulový útvar zvaný HALF DOME 
a pod ním se nacházející vodopády Vernal. Yosemitské údolí 
se táhne podél řeky Merced. Kolem ní se rozkládají skaliska, 
z nichž padá nejvyšší vodopád v Severní Americe, YOSEMITSKÝ 
VODOPÁD. Tvoří jej Horní (425 m) a Dolní (97 m) vodopád, mezi 
nimiž je série kaskád (205 m). Společně měří 739 m. Procházky 
pod vodopády, několik zastávek na vyhlídkách. Nocleh ve Fresnu.

4. den: Prohlídka SEQUOIA PARKU. Park nejvíce proslavily 
lesy sekvojovců obrovských včetně STROMU GENERÁLA 
SHERMANA, největšího stromu na Zemi, který roste v Obřím lese 
(GIANT FOREST). Zde se nachází pět z deseti největších stromů 
na světě, pokud jde o objem dřeva. Nocleh v Bakersfieldu. 
5. den: Průjezd NP DEATH VALLEY. Dno Death Valley dosahuje 
86 metrů pod hladinu moře a je nejteplejším místem Ameriky. 
Okolí připomíná neskutečnou Měsíční krajinu. Zastávky na 
ZABRISKIE POINTU, kde byly filmovány Hvězdné války (kromě 
Tuniska), DEVIL´S GOLF COURSE - pláň plná bizarních solných 
věžičkovitých a kulatých útvarů. Nocleh v Las Vegas.  
6. den: Zastávka u jedné z největších přehrad světa HOOVER 
DAM zasazené v okouzlující krajině nebo přes den prohlídka 
LAS VEGAS, hlavní třídy STRIP - na které se nacházejí ohromné 
hotelové komplexy. Ohromí Vás hotel Bellagio s úžasnou 
zpívající fontánou, překvapí Vás komplex New York včetně sochy 
Svobody a Brooklynského mostu, Caesar´s Palace - postavený 
v duchu starého Říma, Paris hotel - komplex zahrnující Elysejský 
palác, Eiffelovu věž, Vítězný oblouk nebo komplex Venezia, který 
zahrnuje to nejlepší z Benátek včetně funkčních kanálů 
s gondolami vozících turisty. Ohromí vás vybuchující umělá sopka 
před hotelem Mirage či živé vystoupení - přepadení pirátské lodi 
před komplexem Treasure Island. Nezapomenutelná je 
návštěva Stratosphere Tower - vyhlídkové věže, vysoké 350 
metrů, která je součástí stejnojmenného hotelu a casina. 
Na vrcholu je zasklená vyhlídka, odkud je nádherný výhled na celé 
Las Vegas. Nocleh v Las Vegas.

San Francisco
Golden Gate Bridge

Los Angeles

Yellowstone - Old Faithful

Q
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7. den: NP Zion - tento národní park patří k vyhledávaným 
turistickým cílům jak pro pozoruhodné geologické útvary, tak pro 
neobvykle pestrou paletu rostlin a živočichů. Hlavní dominantou 
tohoto překrásného národního parku je 24 kilometrů dlouhý kaňon 
Zion Canyon. Rudooranžově zbarvené pískovcové skály jsou 
místy až 800 m vysoké. Kaňonem protéká řeka Virgin River. Již 
samotný příjezd do parku po vyhlídkové silnici je zážitkem, neboť 
cestou se již můžeme kochat neskutečně krásnými skalními 
masivy a útvary. Po dojezdu dovnitř do parku se dále budeme 
pohybovat bezplatnou autobusovou dopravou, krátká procházka. 
Nocleh Lehi.
8. den:  Salt Lake City - prohlídka zajímavého centra města 
Mormonů. Dlouhý přejezd přes Idaho Falls do West Yellowstone 
- městečka na západním okraji Yellowstonského národního parku. 
Pozdě odpoledne vjezd do Yellowstonského národním parku. 
Nocleh v Gardineru u Yellowstone NP. 
9. den: Celodenní návštěva Yellowstonského národního parku, 
kde potkáte neskutečné množství volně se pohybující zvěře 
(stáda bizonů, laně s jeleny atd), Norris Geyser Basin, 
Mammoth Hot Springs, několik zastávek a procházka 
s fantastickými výhledy na Lower Falls a Upper Falls ve velkém 
kaňonu řeky Yellowstone, prohlídka nejznámějšího gejzíru 
Old Faithful, přejezd zpět na hotel.
10. den: Úchvatné výhledy na pohoří Grand Teton (4.196 m), 
přejezd kolem Jackson Lake, National Elk Refuge Visitor 
Centre atd. Dále Jackson - prohlídka tohoto zajímavého 
městečka postaveného a zachovalého ve stylu divokého západu. 
Přejezd do Evanstonu na ubytování.

11. den: Přejezd do národního parku Island in the Sky - součást 
národního parku Canyonlands, zastávka ve Visitor Centre, 
přejezd k Upheaval Dome, po cestě zastávky na vyhlídkových 
bodech s výhledem na The Needles. Nocleh v Green River.
12. den: Prohlídka NP Arches - překrásného NP plného 
oranžových skal a skalních oblouků. Procházky tímto velkolepým 
dílem matky přírody s nejznámějšími skalními útvary Balanced 
Rock, Double Arch a Delicate Arch. Nocleh opět v Green River. 
13. den: Návštěva Monument Valley - s možností si zde najmout 
jeep řízený místními indiány a absolvovat překrásnou okružní 
jízdu po největších krásách parku. V tomto údolí eroze vytvořila 
zajímavé věže z pískovce nazývané messa (stoly) nebo butte 
(vršky, hřbety). Nejvyšší z nich dosahuje 300 metrů nad údolní 
plošinou. Monumenty jsou velmi fotogenické, posloužily jako 
kulisa k mnoha westernům Nocleh v Page u Lake Powell.
14. den: Prohlídka Bryce Canyonu s tisíci štíhlými vysokými 
načervenalými skalními věžemi a amfiteátry zvanými hoodoo, 
které tvoří neustále se měnící labyrinty. Bryce Canyon je království 
desetitisíců rozeklaných skalních věží a pískovcových útvarů 
zbarvených do červena, oranžova a žluta zasazených v zelené 
krajině. Zastávky na vyhlídkách. Dvouhodinová procházka 
Navajo Loop Trail / Queen Garden patří k největším zážitkům 
z celého zájezdu. Nocleh opět v Page.  

Las Vegas

Antelope Canyon

Yellowstone
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15. den: ANTELOPE CANYON - nádherný kaňon, který v červené 
pískovcové skále vyhloubily vody z přívalových dešťů. Barva zralé 
broskve asi nejlépe charakterizuje vzhled kaňonu. Jen několik 
metrů široká a čtyřicet metrů dlouhá štěrbina protíná blok 
zkamenělé duny písku a v ostrých záhybech se dere k slunečnímu 
svitu. Proto se kaňonu říká i vývrtka - Corkscrew. Shora dopadající 
světlo se láme do různých vlnových délek a společně s barvou 
podloží a tvary vnitřku kaňonu kouzlí zázraky. HORSESHOE 
BEND - nedaleko od Antelope Canyon vytváří řeka COLORADO 
úžasný a fotogenický meandr, který připomíná koňskou podkovu. 
LAKE POWELL - odpočinek u krásného jezera a jeho okolí, které 
bylo vyhlášeno národní rekreační krajinou. Nocleh opět v Page.
16. den: Návštěva GRAND CANYON, s možností absolvovat 
okružní let helikoptérou nad tímto jedinečným přírodním úkazem. 
Zastávky na nejkrásnějších vyhlídkách DESERT VIEW, MORAN 
a GRANDVIEW POINT. Najedeme i na slavnou ROUTE 66 
a zastavíme u jedné historické pumpy. Večerní přejezd do 
Las Vegas.  Nocleh v Las Vegas poblíž Stripu.

17. den: Přejezd přes národní park JOSHUA TREE, pojmenovaný 
podle juky krátkolisté, zvané též Jozuův strom. Několik zastávek 
a krátkých procházek u vyhlídek na nádhernou krajinu ozdobenou 
tisíci palem (resp. juk), na zasněžený vrchol San Jacinta 
a při pěkném počasí je dokonce vidět až do Mexika. Nocleh 
v Los Angeles.
18. den: LOS ANGELES - návštěva největšího filmového parku 
světa Universal Studios, který Vás poučí o tricích, které se při 
natáčení filmů používají. Prohlídka nejznámějších míst jako např.: 
Hollywood Boullevard, Rodeo Drive, čtvrť Beverly Hills. 
Nocleh v Los Angeles.           
19. den: Přejezd na letiště a let přes Amsterdam zpět do Prahy.
20. den: Přílet v odpoledních hodinách do Prahy.

Grand Teton

Arches - Balanced Rock

Q
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CENA ZAHRNUJE:
-  letenku tam Praha - San Francisco
-  letenku zpět Los Angeles - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
- 18x ubytování v hotelech Motel 6 s WC a sprchou na pokoji, 

většinou vybavených bazénem, veškeré ubytování je včetně 
místních motelových daní

- nájem 15-ti místných vozů, každý obsazen 9+1 osobami na 
kompletní dobu pobytu - bez omezení najetých mil včetně 
benzínu

-  služby průvodce, který zároveň řídí nebo naviguje 1. vůz
-  pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: 
- formulář ESTA (vstupní vízum do USA) = 500,- Kč/os.
- vstupy + parkovné
- stravu
- komplexní pojištění 98,- Kč/os./den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 70.000,- Kč).

SLEVY A PŘÍPLATKY:
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2018) = -1.200,- Kč
- FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2018) = -800,- Kč
- komplexní pojištění = 1.960,- Kč
- 1-lůžkový pokoj (příplatek k 2-lůžk. pokoji) = 11.500,- Kč
- vízum do USA - ESTA = 500,- Kč

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2008

Poznámka1.: V roce 2017 jsme utratili za všechny vstupy - včetně 
helikoptéry nad Grand Canyonem, 2 h projížďky jeepem v  
Monument Valley a včetně všech ostatních nákladů a veškerého 
jídla od 600,- do 850,- USD/os., parkovné a všechna mýta činila 
cca 15,- USD/os.

Poznámka2.: Sleva pro řidiče celkově 30.000 Kč na auto, které si 
rozdělí 2 řidiči podle skutečně najetých mil. (Požadujeme nejméně 
10 letou praxi v řízení).

Arches

Monument Valley
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NEW YORK, WASHINGTON, NIAGARA, TORONTO

POZNÁVACÍ ZÁJEZD PO VÝCHODU USA.
6x nocleh v New Yorku, 2x nocleh přímo na Niagaře.

TERMÍN ZÁJEZDU:
1/  Út  01.05.  -  Čt  10.05.2018
2/  Út  09.10.  -  Čt  18.10.2018

CENA ZÁJEZDU:
46.990,- Kč  (2-lůžkový pokoj - manželská postel)
50.190,- Kč  (2-lůžkový pokoj - 2 oddělené postele)

Q

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do NEW YORKU, transfer 
na hotel ve čtvrti Long Island (sousedí s Manhattanem), nocleh.
2. den: Prohlídka špičky Manhattanu - Battery park, kostel 
Trinity Church, Wall street s burzou, 9/11 Memorial, Woolworth 
Building, radnice, Brooklynský most, China Town, nocleh.
3. den: Výlet lodí na ostrovy Ellis Island a Liberty Island 
se sochou Svobody, Union Sq., Pátá Avenue, Empire State 
Building, Madison Square Garden, náměstí Times Square, 
nocleh. Fakultativně večer návštěva Metropolitní Opery. 

New York, Washington, Niagara, Toronto
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Wall Street

Manhattan - Battery Park

Empire State Building

Chinatown
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Washington - Capitol

Katedrála sv. Patrika

4. den: Celodenní výlet do WASHINGTONU - panoramatická 
prohlídka - Pentagon, národní válečný památník, Arlingtonský 
hřbitov, památník Abrahama Lincolna, monument George 
Washingtona, volno na muzea (např. kosmu) a slavné obrazárny 
(gratis) na hlavní třídě Mall, Bílý dům, Kapitol, sídlo senátu 
a kongresu, návrat na nocleh v NYC.
5. den: Společná prohlídka Středního Manhattanu - Grand 
Central Terminal, Chrysler Building, budova OSN, Public 
Library, Rockefellerovo centrum, katedrála sv. Patrika, 
Carnegie Hall, Metropolitní opera, výjezd na mrakodrap Empire 
State Building, nocleh.
6. den: Společná prohlídka Columbus Circle, Central Park 
s Metropolitní operou, možnost navštívit Metropolitan Museum 
of Art nebo Gugenheimovo muzeum, nocleh.
7. den: Brzy ráno transfer na letiště La Guardia, přelet do Buffalla, 
prohlídka americké strany NIAGARSKÝCH VODOPÁDŮ, 
na plošinách lze sledovat vodopád zblízka - Prospect Point 
a Goat Island (Kozí ostrov), kde se nachází Jeskyně větrů - 
Cave of the Winds, transfer na ubytování do hotelu na kanadské 
straně vodopádů, pouhé 4 min pěšky od Niagarských vodopádů, 
prohlídka kanadské strany, po setmění pěší návštěva 
nasvícených vodopádů - úžasná světelná show reflektorů, 
promítaná přímo na valící se vodu, nocleh.

Washington - monument G. Washingtona

 Brooklynský most

Manhattan

New York, Washington, Niagara, Toronto
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Times Square

8. den: Ráno odjezd do TORONTA - prohlídka města včetně 
pohádkové budovy Casa Loma, telekomunikační věže CN 
Tower - se svou výškou 553 m byla od svého dokončení v roce 
1975 až do roku 2007, kdy ji neoficiálně překonala Burj Khalífa, 
nejvyšší volně stojící stavbou s veřejně přístupnou vyhlídkovou 
plošinou na světě. Procházka po centru města. V podvečer příjezd 
zpět do Niagara Falls. Nocleh. 
9. den: Dopoledne pěší prohlídka Niagarských vodopádů 
s vyhlídkami na 55 metrů vysokou masu padající vody. V poledne 
odjezd od hotelu na letiště v Buffalu, odlet s přestupem zpět do 
Prahy.
10. den: Přílet do Prahy v odpoledních hodinách. 

Niagarské vodopády socha Svobody

NEW YORK, WASHINGTON, NIAGARA, TORONTO

New York, Washington, Niagara, Toronto



CENA ZAHRNUJE:
-  letenky Praha - New York - Buffalo (Niagara) - Praha
-  letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo
-  6x hotel v New Yorku ve 2-lůžk. pokojích
   (Long Island, cca 2 km od Manhattanu a 100 m od stanice metra)
-  2x hotel 600 m od Niagary
-  6x jednoduché snídaně v New Yorku a Niagaře
-  celodenní výlet do Washingtonu
-  výlet do Toronta
-  služby průvodce
-  pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- komplexní pojištění = 88,- Kč/den (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 50.000,- Kč)

-  vízum do USA - ESTA = 500,- Kč
-  lodní výlet k Soše Svobody
-  jízdné MHD (metrem, lodí apod.), event. vstupy

SLEVY A PŘÍPLATKY:
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2018) = -700,- Kč
-  FM při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2018) = -400,- Kč
-  komplexní pojištění = 880,- Kč
-  vízum do USA - ESTA = 500,- Kč
-  1-lůžkový pokoj = 8.500,- Kč
- lodní výlet k Soše Svobody - zahrnuje lodní lístek, vstup k 

piedestalu, rezervační poplatek (dospělí = 700 Kč, 65+ = 550 Kč)

Q
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Nasvícené Niagarské vodopády 

kostel Trinity Church

Pátá avenue

Toronto - CN Tower
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