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PŘEDVÁNOČNÍ NEW YORK CITY - 5dnů 
ubytováním na Manhattanu s průvodcem  

 

      PROGRAM PŘEDVÁNOČNÍ NEW YORK S PRŮVODCEM AMERICA TOURS Ubytování 

1 01.12.2021 st 
Odlet z Prahy do New Yorku. Přivítání průvodcem AT na letišti. Privátní transfer z 
letiště na hotel /v ceně/. Večerní procházka po Times Square. Ubytování přímo na 
Manhattanu. 

Manhattan 

2 02.12.2021 čt 

NEW YORK CITY - CELODENNÍ PROHLÍDKA NYC S PRŮVODCEM = 9/11 Memorial 
Pools, prohlídka Wall Street, socha býka, Battery park, Empire State Building, 
Madison Square, Flatiron Building, Union Square, Greenwich Village… Odpolední 
individuální volno k nákupům např. v největším obchodním domě světa - Macy´s. 
/po městě budete cestovat metrem – jízdné není v ceně/. 

Manhattan 

3 03.12.2021 pá 

ČAS NA NÁKUPY – máte možnost nakupovat přímo na Manhattanu nebo si udělat 
celodenní výlet /9:30h do 18:30h/ za nákupy do Woodbury Common Premium 
Outlets www.premiumoutlets.com/outlet/woodbury-common, kam vás odveze z 
Manhattanu autobus a zase přiveze zpět /doprava není v ceně/. 

Manhattan 

4 04.12.2021 so 
NEW YORK CITY - před odletem doporučujeme procházku po 5th Avenue, návštěvu 
katedrály svatého Patrika nebo se podívat se do Central Parku. Kolem poledne 
transfer na letiště /v ceně/ a odlet domů. 

  

5 05.12.2021 ne Přílet do ČR.   

http://www.premiumoutlets.com/outlet/woodbury-common
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CENA ZÁJEZDU 36.290Kč/os 
Výše uvedená cena platí při velikosti skupiny min. 8osob. Každý účastník zájezdu bude muset splňovat podmínky pro 
přepravu a vstup do cílové země /např. USA vyžaduje plné očkování proti Covidu a negativní antigenní test před odletem 
z Prahy - testování není v ceně/. 
 

 
CENA BALÍČKU ZAHRNUJE: 

▪ letecké spojení Prahy do New Yorku a zpět z New Yorku v ekonomické třídě včetně zavazadla, 
▪ 3x ubytování v hotelu kategorie 3* přímo na Manhattanu, dvoulůžkové pokoje, 
▪ příplatek za jednolůžkový pokoj 10tis.Kč, 
▪ transfer z letiště na hotel v New Yorku a zpět, 
▪ služby průvodce America Tours 1. a 2. den, viz program, 
▪ kvalitní cestovní pojištění od ERV Na Maximum. 

 
FAKULTATIVNĚ: 

▪ možnost sjednat pojištění proti stornu zájezdu u ERV za. 5% z ceny zájezdu, 

▪ pojištění proti covidu od ERV za 349Kč/os. 

 

 

 

 

Tento zájezd Vám můžeme nabídnout individuálně v libovolném termínu, bez průvodce AT. 

 

 

Nabídku vypracoval: Antonín Krucký, America Tours, 29.9.2021, tel.: 603 225 735 antonin@americatours.cz 

mailto:antonin@americatours.cz

