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USA – NÁRODNÍ PARKY ZÁPADU USA  
- pokyny na cestu

 
TERMÍN ZÁJEZDU:  Čt 25.09. - St 08.10.2014 
 
Sraz účastníků: 

 

Praha Ruzyně 
letiště V. Havla 
Terminál 1 

 

Letiště Václava Havla Praha – Ruzyně – odletová hala letiště 
Praha – Ruzyně (Terminál 1), ihned za vchodem B. Zástupce naší 
CK označený logem CK Simon -Tourist – Vám předá po předložení 
cestovního dokladu potřebné instrukce. 
 

 

v 9.20 h. 
 

 

V případě nutnosti volejte v den odjezdu: 602 106 231 Ing. Čížek nebo 602 106 221 Ing. Čížková.  
 
ODLET Z PRAHY:     25.09.2014 – v 11.20 h   
 

Odlet Praha:  11.20 hod. (pozor, odlet je o 35 min dříve, než měl být původně!) 
Přílet Londýn:  12.30 hod. 
číslo letu:  BA 855 (letecká společnost British Airways) 
 

Odlet Londýn:  16.15 hod. 
Přílet Los Angeles:  19:15 hod. místního času 
číslo letu:  BA 269 (letecká společnost British Airways) 
 

 
PŘÍLET DO PRAHY: 08.10.2014 – ve 22.15 h 
 

Odlet z Los Angeles:  07.10.2014 ve 21.45 hod. 
Přílet Londýn:  16.00 hod. 
číslo letu:  BA 268 (letecká společnost British Airways) 
 

Odlet Londýn:  19.20 hod. 
Přílet Praha:  22:15 hod. místního času 
číslo letu:  BA 858 (letecká společnost British Airways) 
 
 
PRŮVODCI:  Ing. Martin Černý (+420 604 475 776 – jen v průběhu zájezdu) 
 Mgr. Alexandra Kloboučníková, Ivana Fabiánová 
 
 
DOPRAVA NA / Z LETIŠTĚ V PRAZE:  
Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit autobusem MHD č. 119 ze stanice 
metra A „Dejvická" nebo autobusem MHD č. 100 ze stanice metra B "Zličín", případně autobusovou 
linkou Airport Express z Hlavního vlakového nádraží.  
 
V případě dopravy automobilem: 
Můžete využít hlídané parkoviště GO PARKING nedaleko letiště V. Havla, které poskytuje pro naše 
klienty slevu. Postup rezervace: Na www.goparking.cz kliknete na možnost rezervace on-line, zadejte 
datum odletu a příletu, dále náš promo kód SIM608 a kliknete na „pokračovat“, bude Vám vypočtena 
zvýhodněná cena. Dále pokračujete podle instrukcí na stránkách. 
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DOPORUČUJEME VZÍT S SEBOU   /   VYBAVENÍ NA ZÁJEZD: 
 

PLATNÝ BIOMETRICKÝ CESTOVNÍ PAS A VSTUPNÍ FORMULÁŘ ESTA (nebo pas a USA vízum) 
Je vhodné pořídit si před cestou kopie všech dokladů a uschovat je na odděleném místě. Ztrátu či 
krádež dokladů je nutné okamžitě hlásit policii a uschovat záznam o ztrátě či krádeži. Náhradní 
cestovní doklad vystavuje velvyslanectví ČR a všechny konzuláty ČR na území USA, včetně 
honorárních. Doporučujeme vzít si s sebou několik fotografií pasového formátu. 
 

PENÍZE: strava a vstupy = cca 400-700,- USD/os.; parkovné a všechna mýta cca 15,- USD/os. 
 

KARTIČKU VAŠÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ČR (vždy vyžadována v případě ošetření) 
 

OSOBNÍ LÉKY: vezměte si ty, které běžně užíváte, ale i ty, které berete jen občas, nevíte, co Vás 
může v cizině postihnout. Dovoz předepsaných léků pro osobní potřebu je až na výjimky 
dovolen. Je zakázán dovoz narkotik. Nezapomeňte na základní léky (acylpirin, endiaron apod.) a 
léky trvale užívané. Pokud jste diabetik a pícháte si inzulin, nahlašte prosím při odletu a odbavení, že 
máte v příručním zavazadle injekční jehlu. Dále vezměte opalovací krémy s vyšším ochranným 
faktorem. 
 

OBLEČENÍ: na ven turistický oděv, pohodlnou obuv. Kromě hor budete 90% zájezdu absolvovat 
v kraťasech a košili s krátkým rukávem resp. v halence a šortkách nebo letní sukni. Pouze do hor se 
hodí svetr a větrovka. Jako obuv jsou vhodné sandály, botasky, trekové boty, pohorky nutné nejsou. 
Dále s sebou vezměte pláštěnku/deštník (připravte se také pro případ nepříznivého počasí, velkou 
část prohlídek strávíte venku) + nepromokavou bundu, brýle proti slunci, krém na opalování s ochr. 
faktorem, pokrývku hlavy, plavky. V motelech je většinou za poplatek k dispozici pračka se sušičkou. 
Do letadla doporučuji dlouhé kalhoty. Běžné denní potřeby + jídlo je nejvhodnější nosit v baťohu, 
máte tím volné ruce. To platí zejména pro ty, kteří fotografují nebo filmují (platí ve městech v  Los 
Angeles). V přírodě většinou půjdete z vozu pouze s foťákem. 
 

ADAPTÉR DO EL. SÍTĚ (Ideální je redukce = 4 zásuvky zapojené do sebe –  
z nichž č. 2 je určená pro USA. Zakoupíte za cca 160,- Kč např. v prodejnách  
OBI nebo DATART.) 
 

ZAVAZADLA:  
Nejvhodnější je látkový kufr - je pevný, věci v něm umístěné se cestou nepoškodí. Prosíme - 
neberte plastové kufry! Jsou neskladné a zbytečně velké a obtížně se nakládají do minivanů! 
Letecká společnost povoluje pouze 1 zavazadlo do 23 kg/os. a není ani povoleno pro 2 osoby 
dohromady mít těžší kufr! Dovnitř do letadla pak mohou mít všichni příruční zavazadlo do hmotnosti 
10 kg. Pozor - pokud tuto hmotnost odbavované zavazadlo přesáhne, doplácí se poplatek. Poplatek 
za nadváhu odbaveného zavazadla mezi 23kg a 32kg nyní činí 40 GBP. Zatímco kufry se váží, 
příruční zavazadlo většinou ne – tedy vezete-li něco těžšího, umístněte to do příručního zavazadla. 
Maximální rozměry příručního zavazadla jsou 56 cm x 45 cm x 25 cm. Pozor v příručním zavazadle 
nesmíte mít žádné ostré předměty jako nůž, vidlička, pilník na nehty, nůžky na nehty a jiné předměty 
ostré povahy, zbraně a jejich imitace apod., a také nesmíte mít láhev s jakoukoliv tekutinou! 
Tekutinami se rozumí: voda a další nápoje, sirupy, krémy, pleťová mléka a oleje, parfémy, gely, 
zubní pasty. Nedoporučujeme přepravovat v příručním zavazadle spreje v tlakových nádobách. 
V 50% případů bude takový sprej odebrán. V příručních zavazadlech je povoleno přepravovat léky 
(můžete však být požádáni o potvrzení dokládající jejich nezbytnost během letu). Dále je povoleno 
nakupovat kapaliny jako nápoje a parfémy v obchodech umístěných v tranzitním prostoru letiště nebo 
na palubě letadla. Nejsou žádná omezení (vyjma celních), které zakazují přepravu kapalin 
v zavazadlech uložených v zavazadlových prostorech letadla. Na palubu letadla doporučujeme vzít 
fotoaparát, videokameru nebo dalekohled.  
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                                                          max. rozměry odbaveného  
                                                          zavazadla prosíme ne plastový! 
                                                          do 90x75x43cm do 23 kg 

  
 
 
                                                     max. rozměry příručního zavazadla 
                                                                  do 56x45x25 cm do 10 kg 
 
 
 
 
Dovoz i vývoz finančních prostředků v částkách převyšujících 10.000,- USD je třeba deklarovat na 
celním dotazníku (Customs Form 4790). Návštěvníci musí deklarovat celkovou hodnotu všech dárků 
a předmětů komerční povahy, vč. vzorků, které do země přivážejí. Do USA lze bezcelně přivézt 
všechny osobní věci návštěvníka a dále na osobu 100 doutníků a 200 cigaret - karton (výjimkou jsou 
tabákové produkty z Kuby, které je zakázáno přivážet do USA) a dále 1 litr alkoholu na osobu starší 
21let. Dovoz předmětů v hodnotě do 100,- USD je osvobozen od cla. Na předměty v hodnotě od USD 
100,- do USD 1000, - se vyměřuje desetiprocentní clo. 
 

Je striktně zakázán dovoz většiny druhů potravin a zemědělských výrobků! Nalezené nelegálně 
dovezené potraviny budou zabaveny a bez náhrady zničeny a můžete se zbytečně dostat do 
problémů. Podrobné pokyny pro dovoz věcí do USA naleznete na internetové adrese celní služby 
www.customs.gov. Je dovoleno dovážet pečivo vč. chleba a tvrdé a uzené sýry, konzervované ovoce 
v originálních obalech a rovněž průmyslově konzervované maso (v originálním balení), cukrovinky 
(ne plněné), pražené kávové boby – tedy káva, suchá rýže, čaj, sušené koření. Nicméně pokud 
budete mít v zavazadle jakékoli jídlo z tohoto povoleného seznamu – půjdete na velmi podrobnou 
prohlídku, která mnohdy trvá přes 1 h. Takže raději nevozte vůbec nic – ani svačinu (pokud ji 
nesníte v letadle, nechte ji na palubě) – přímo z letiště pojedete na nákup do supermarketu a tam 
si nakoupíte čerstvé potraviny. 
 

Upozorňujeme Vás, že v některých navštívených státech je prohibice. Nevozte tedy větší množství 
alkoholických nápojů – max. do 1 litru. Jelikož však v USA pořídíte ve Wal-martech alkohol výrazně 
levněji než u nás, je zbytečné vozit cokoli. Zároveň není dovoleno volně konzumovat alkoholické 
nápoje na ulici, či mít otevřené plechovky či láhve při jízdě v autě. 
 
 
POČASÍ:  
Hory – může i pršet a sněžit. Středozápad a západ – odpovídá teplému až horkému létu v Čechách 
(30 až 35 °C). My se ovšem budeme pohybovat většinou i zde ve výškách kolem 2000 m n.m. i výše, 
takže zde jsou teploty po ránu kolem 10 °C a přes den kolem 20 – 24 °C. Vše máte popsáno v 
itineráři - který jste obdrželi na předodjezdové schůzce! 
 
 
DOPRAVA PO USA:  
Čtyři 15-ti místné vozy s klimatizací, každý obsazen 9+1 osobami, budou jezdit společně, resp 2 + 2. 
Skupina nyní sestává z 36 klientů, 2 průvodců a 2 našich řidičů. Upozorňujeme Vás, že v některých 
navštívených státech je prohibice. Není dovoleno volně konzumovat alkoholické nápoje na ulici, či 
mít otevřené plechovky či láhve při jízdě v autě. 
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STRAVOVÁNÍ:  
Není v ceně zájezdu. Do letadla doporučujeme si vzít svačinu (větší), neboť přestávka mezi 
podávanými jídly v letadle z Londýna je přes 8 hod. Pokud jídlo nedojíte před výstupem z letadla, 
tak je prosím před celní prohlídkou v LA zahoďte. Pozor, do USA se nesmí vozit ani např. jablko! 
Předpokládá se nákup potravin v supermarketech na snídaně. Na obědy a večeře budou pravidelné 
zastávky u odpočívadel při dálnicích s občerstvením pro turisty typu Mc Donald, supermarkety 
s oddělením teplé kuchyně, Pizza Hut, KFC apod. Orientačně jaro 2014: Oběd nebo večeři pořídíte 
za 5-7,- USD/os. V supermarketech se ceny většiny potravin příliš neliší od cen v ČR. Nejčastěji jsme 
nakupovali grilovaná kuřata – celé nebo 8 smažených kousků za cca 6,- USD. Dále jsme nakupovali 
instantní polévky v cenách cca 1,- USD. Na snídaně např. pomazánkové máslo a šunku (porce pro 2 
osoby za cca 5,- USD). Výborně se nám osvědčily čínské restaurace, kde jsme se najedli od 5,- do 
7,- USD. 
 
 
UBYTOVÁNÍ:  
Denně v hotelech Motel 6 (nebo podobných) s WC a sprchou na pokoji, většinou vybavených 
bazénem. Tyto motely leží u hlavních dálničních tahů nebo na okraji měst. Připomínají hotely 
Formule 1 ve Francii - ovšem mají mnohem větší pokoje kde jsou 2 manželská dvojlůžka oddělené 
uličkou. WC a sprcha jsou též na pokoji. Doporučujeme s sebou 1 prostěradlo na dvojici, spí se pod 
prostěradlem, na manželské posteli je jen jedno velké prostěradlo. (platí pouze pro ty, kteří jsou na 4 
nebo 3 lůžkovém pokoji - na 2 lůžkovém pokoji máte každý pro sebe celou manželskou postel). 
K dispozici jsou deky a polštáře, ručníky, mýdlo, šampon. Většina motelů má fén na vlasy. Vzhledem 
k el. napětí 110 Volt a frekvenci 60 Hz  Vám budou fungovat el. spotřebiče na poloviční výkon – týká 
se např. ponorného vařiče, varné konvice a fénu na vlasy. Bez omezení funguje většina el. holících 
strojků, stejně tak i nabíječky videokamer a mobilů. Zásuvky jsou v USA jiné a musí se v ČR na ně 
koupit redukce (ve specializovaných elektroprodejnách).  
 
 
POJIŠTĚNÍ:  
Za příplatek 1372,- Kč/os., který jsme Vám připočetli k ceně zájezdu, Vás pojišťujeme komplexním 
pojištěním u poj. UNIQA, zahrnující pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění 
odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel a pojištění storna zájezdu (viz informace na smlouvě). 
Kartičky od pojišťovny UNIQA přikládáme! Ty osoby, které si výslovně nepřály od nás pojištění – 
nepojišťujeme, jsou však povinny mít sjednané alespoň pojištění léčebných výloh v zahraničí. 
 

V případě vyhledání lékařské pomoci, Vaší hospitalizace, lékařského převozu či nároku v souvislosti 
s odpovědností za škody, kontaktujte neprodleně asistenční centrálu – k dispozici 24 hodin denně – 
EUROP ASSISTANCE na tel. čísle: +420 296 333 696, která Vám pomůže zorientovat se v dané 
situaci a pokud to bude možné, bude za Vás garantovat náklady ošetření, tak abyste je nemuseli 
hradit v hotovosti. Cestovní kancelář nenese žádnou zodpovědnost za náklady vzniklé klientům 
v případě, že nemají sjednáno komplexní cestovní pojištění. 
 
 
TELEFONOVÁNÍ A INTERNET:  
Pokud byste chtěli z USA telefonovat do Evropy, je nutné mít třípásmový telefon (dnes již většina 
telefonů mladších než cca 8 let). Lepší je předplacená karta X+, Smart Call apod., které lze zakoupit i 
v ČR. Ve městech jsou často internetové kavárny, někdy je možnost internetu i v motelech, a je zde i 
možnost WiFi připojení/poplatek/. Zásuvky jsou na 110 V, 60 Hz frekvence. Nabíječky většinou 
v USA fungují.  


