
Ing. Klára Hloupá 

Tel.: 00420 608 833 108 | Email: klara@klaratours.cz | www.klaratours.cz 

Adresa: Ke Dračkám 947, Praha – Zbraslav, 156 00 

NEW YORK CITY 

TERMÍN: 20.4.2023 – 25.4.2023   /. Cena za osobu je 39.990 Kč 

Cena zájezdu zahrnuje: 
• letecké spojení /skupinová letenka/ z Prahy do New Yorku a zpět v ekonomické třídě včetně všech tax a

odbaveného zavazadla,
• 4x ubytování v hotelu kategorie 2-3* na Manhattanu, dvoulůžkový pokoj pro 4os/pokoj, tzn. na pokoji

budou dvě postele široké cca 130cm
• snídaně v ceně,
• privátní transfer z letiště na hotel a zpět, včetně povinného spropitného pro řidiče,
• služby průvodce na jeden den,

Cena zájezdu nezahrnuje: 
• cestovní pojištění
• pojištění proti stornu zájezdu,
• vstupy doporučené kapesné cca 5 000Kč/os
• vstupní formality cílové země a tranzitních zemí tzn. elektronickou autorizaci pro vstup do USA = ESTA =

21USD/os.

Program: 

1. den
Odlet z Prahy do New Yorku. Privátní transfer z letiště na hotel. Ubytování přímo na Manhattanu.

2. den
NEW YORK CITY – DOWNTOWN: Celodenní prohlídka Manhattanu s průvodcem zahrnující největší atrakce
velkoměsta. Od hotelu dojdeme ke známé The High Line, pokračujeme do přístavu, kde možnost plavby po řece
Hudson = 2,5h plavba kolem Manhattanu po řekách Hudson a East River s vyhlídkou na sochu Svobody /cca 1 500
Kč/. Zájemcům doporučujeme jedinečnou vyhlídku na NYC z One World Observatory 541m - fakultativně za 1
100Kč/os. Dále společně pokračujeme prohlídkou 9/11 Memorial Pools, procházka po Brooklyn Bridge, Wall Street,
socha býka, Battery park. Večerní Times Square. Po městě budete cestovat metrem – jízdné není v ceně.

3. den
NEW YORK CITY – UPTOWN: Lincoln Center, Dakota House, procházka Central Parkem – Strawberry Fields.
Návštěva Českého centra v New Yorku. Pokračovat budete po 5th Avenue, katedrála svatého Patrika, Rockefeller
Center – místo, kde se rozsvěcí vánoční stromeček..

4. den
MIDTOWN: Empire State Building, Madison Square, Flatiron Building, Union Square, Greenwich Village. Odpolední
individuální volno k nákupům např. v největším obchodním domě Macy´s.

5. den
Dopoledne individuální volno na Manhattanu. Odpoledne privátní transfer na letiště odlet domů.

6. den
Přílet do Prahy
Změna programu vyhrazena. Dle zájmu lze zařadit např. známé Guggenhaimovo muzeum. Realizace zájezdu při min.
15ti platících.




