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      PROGRAM 9.1.2023 Ubytování 

1 28.04.2023 pá 

Odlet z Prahy do New Yorku. Po příletu privátní transfer do hotelu na Manhattanu. Po 
ubytování orientační meeting s průvodcem America Tours a večerní Times Square. 
Zájemci můžou individuálně navštívit některý ze známých jazzových klubů např. Village 
Vanguard nebo Blue Note Jazz Club /platí se tam vstupné/. 

Manhattan 

2 29.04.2023 so 

Celodenní prohlídka Manhattanu s průvodcem America Tours zahrnující největší atrakce 
velkoměsta. Začneme návštěvou finančního distriktu se slavnou Wall Street a budovou 
Newyorské burzy. Top atrakcí NYC je vyhlídka na spodní část New York City z One World 
Observatory 541 m /v ceně/, zastávka u Memorial Pools. Kolem poledne nabídneme 
zájemcům let helikoptérou okolo Manhattanu a Sochou Svobody /není v ceně/.  Po obědě 
navštívíme oblast Empire State Building, Madison Square, Flatiron Building a Union 
Square, kde budete mít individuální volno na kávu a nákupy. Zpět na hotel a od 19:30h 
začíná debutový koncert Jana Smigmatora s kapelou Tonyho Bennetta ve slavné Carnegie 
Hall /základní vstupné v ceně, Smart Casual Dress Code/. Individuální návrat na hotel ve 
večerních hodinách. Doprava po Manhattanu není v ceně. 

Manhattan 

3 30.04.2023 ne 

Ráno můžete navštívit s průvodcem mši v gospelovém kostele.  Poté se přesunete k 
Central Parku = Dakota House, procházka Central Parkem – Strawberry Fields. Pokračovat 
budete po 5th Avenue, navštívíte katedrálu svatého Patrika, Rockefeller Center – místo, 
kde se rozsvěcí vánoční stromeček. Zájemci o plavbu kolem Manhattanu se ve 13:30h 
nalodí a čeká je 2,5h plavba po řekách Hudson a East River /není v ceně/. Cca v 16:30h 
vás všechny pozveme na jednu z nových atrakcí NYC, a to vyhlídkovou terasu EDGE 
v komplexu Hudson Yards, kde se osobně setkáte Honzou Smigmatorem a uděláme si zde 
společnou fotku na památku. Tato vyhlídka se nachází ve stém patře a nabízí otevřený 
výhled na Manhattan /v ceně/. Následuje individuální volno na Manhattanu. Doprava po 
Manhattanu metrem není v ceně. 

Manhattan 

4 01.05.2023 po 
Dopoledne volný program v New Yorku. Fakultativně můžete navštívit některou z atrakcí, 
kterou NYC nabízí /galerie, muzea, letadlovou loď etc. seznam atrakcí zašleme/. 
Odpoledne privátní transfer na letiště a večerní odlet domů. 

  

5 02.05.2023 út Přílet do Prahy váš zájezd ukončí.    
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CENA BALÍČKU 56.490Kč/os 

Každý účastník zájezdu bude muset splňovat podmínky pro přepravu a vstup do cílové země, USA vyžaduje plné očkování proti 

Covidu.  

 

CENA BALÍČKU ZAHRNUJE: 

▪ letecké spojení z Prahy do New Yorku a zpět v ekonomické třídě včetně všech tax a zavazadla, 

▪ privátní transfer z letiště na hotel a zpět v New Yorku, 

▪ kvalitní a ověřené ubytování, kategorie 3*, přímo na Manhattanu, dvoulůžkový pokoj, snídaně v ceně, 

▪ příplatek za jednolůžkový pokoj je 16.000Kč, 

▪ služby průvodce America Tours 29.4. a 30.4.2023 – viz program, 

▪ vstupné uvedené v programu slovy /v ceně/ = vyhlídky EDGE a ONE WORLD CENTER,  

▪ základní vstupenka na debutový koncert Jana Smigmatora v Carnegie Hall s možností si připlatit za lepší kategorii, 

▪ komplexní cestovní pojištění od ERV = Comfort, Nouzové situace, Cesty letadlem, 

▪ zákonné pojištění CK proti úpadku. 

 

CENA NAZAHRNUJE: 

▪ pojištění proti stornu zájezdu = možnost sjednat za 5% z ceny zájezdu, 

▪ 2,5h vyhlídková plavba lodí po Hudson a East River – viz program 1000Kč/os, 

▪ rádi nabídneme vstupenky na různé atrakce, které NYC nabízí např. galerie, muzea, muzikály etc. 

DOPORUČUJEME: 

o návštěvu některého ze známých jazzových klubů např. VILLAGE VANGUARD nebo BLUE NOTE JAZZ CLUB,  

o let vrtulníkem kolem Manhattanu a nad Sochou Svobody 12-15min let, cena 5990Kč/os,  

o večerní plavba s večeří a výhledem na rozsvícený NYC se společností New York Premier Dinner Cruise, 

cena 7.250Kč/os, 

▪ můžeme nabídnout individuální prodloužení např. v NYC, na Floridě, St. Maarten, Las Vegas…. 

 

   

Nabídku vypracovali: Marcela Stehlíková a Antonín Krucký, CK AMERICA TOURS, 9.1.2023 tel.: 603 225 735, info@americatours.cz 
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