To nejlepší z New Yorku + PHILADELPHIA (letecky z Prahy)
21.5. - 27.5. 2023

43 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/29055/

Průvodkyně:

Barbora Klement Hůlková

Specialista:

Barbora Koníčková, +420 596 111 030, konickova@radynacestu.cz

Jedinečný poznávací zájezd s průvodcem, během kterého uvidíte to nejzajímavější z New Yorku a poznáte kolébku
amerického národa, město Philadelphia. Projedete se lodí až k Soše Svobody, z Manhattanu si vychutnáte pohled na
Brooklynský most, projdete se po Wall Street, zhlédnete Indepence Hall i slavný Zvon svobody. Poznejte s námi New
York i Philadelphii!

Na co se můžete těšit
symbol Ameriky Sochu Svobody
impozantní výhled z Empire State Building
bohoslužbu ve stylu filmu Sestra v akci
historicky důležité město Philadelphia

Co už máte v ceně?
letenka Praha - New York - Praha se všemi poplatky
kabinové zavazadlo a odbavované dle pravidel pro přepravu zavazadel viz níže
transfer letiště - hotel - letiště
4x ubytování v New Yorku v hotelu ve 2lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením
4x snídaně
průvodce po celou dobu (od odletu do návratu, mimo volný program ve městě)
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
cestovní pojištění
vstupní povolení ESTA (pokud nemáte v pase platné vízum, pro vstup do USA je vyžadován biometrický pas), poplatek za
vyřízení 800 Kč/os.
MHD v New Yorku a Philadelphii (cca 45 USD)
doporučené kapesné cca 250 USD/ os./ pobyt/ stravování, vstupné
fakultativní celodenní výlet do Philadephie
příplatek za jednolůžkový pokoj: 7 900,00 Kč

Cestovní pojištění
Koop 60 Covid + STORNO
150 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč
Koop 100 Covid + STORNO
190 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč
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Důležité informace

Aktuální okolnosti

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příjezdu a odjezdu budou upřesněny v pokynech před
zájezdem.

Program není povinný

V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu.

Prohlídky památek

Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Vstupné
Empire State Building (86. patro + 102. patro)
Dítě: 2 200,00 Kč, Dospělý: 2 400,00 Kč, Senior: 2 300,00 Kč
Fakultativní výlet Philadelphia
Dítě: 900,00 Kč, Dospělý: 1 200,00 Kč, Senior: 900,00 Kč
Muzeum 11/9 Memorial
Dítě: 550,00 Kč, Dospělý: 800,00 Kč, Senior: 680,00 Kč
Plavba k soše Svobody
Dítě: 1 000,00 Kč, Dospělý: 1 500,00 Kč, Senior: 1 000,00 Kč
Woodbury Common Premium Outlets bus
Dítě: 700,00 Kč, Dospělý: 1 350,00 Kč
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Co vše zažijete: den po dni
Neděle 21. května: Přílet do New Yorku, transfer na hotel, ubytování. V závislosti na času příletu průvodce zvolí
časově nejvhodnější program.
Přílet do New Yorku v odpoledních hodinách a následný přesun z letiště na ubytování (šestihodinový časový posun).
V závislosti na čase příletu bude možná večerní procházka na Times Square s gigantickými světelnými billboardy, které
je nazýváno také srdcem či křižovatkou světa. Prošli bychom se po nejdelší newyorské ulici Broadway, na které je
největší koncentrace divadel vůbec.
Návrat na hotel s průvodcem.

Pondělí 22. května: Tento den vás čeká to nejznámější, co město nabízí - majestátní socha Svobody, pulzující Wall
Street a památku obětem 11. září si připomeneme na Ground Zero.
Dnešní den začneme jednou z nezbytností, kterou nevynechá žádný turista v New Yorku – plavbou lodí na Liberty Island, na
kterém majestátně stojí Socha Svobody. Během plavby uvidíme také „ostrov nadějí“ Ellis Island, na kterém se nacházel imigrační
úřad, kudy prošly milióny lidí toužících po splnění svého amerického snu v "novém světě". V ceně plavby je také vstup do Muzea
Imigrace na Ellis Island.
Poté se vydáme tam, kde tepe finanční srdce New Yorku, na známou třídu Wall Street, ve které je největší koncentrace bank a burz
na světě. Uvidíme Federal Hall se sochou George Washingtona, která označuje místo, kde první americký prezident složil v roce
1789 svou přísahu, a také impozantní budovu Newyorské burzy. Kolem překrásného novogotického kostela Trinity Church a
jednoho z nejstarších newyorských kostelů St. Paul Chapel dorazíme až na nejsmutnější místo novodobé historie, hlubokou jámu
po věžích Světového obchodního centra, tzv. Ground Zero, na jejímž místě dnes stojí památník obětem 11. září a také
nové Muzeum 9/11 Memorial, které zájemci budou moci navštívit. Přesuneme se k newyorské Radnici, ve které v současné
době sídlí místní starosta.
Dnes nás ještě čeká fascinující pohled na jeden z hlavních symbolů města - působivý Brooklynský most, jejž zvěčňovali mnozí
malíři a v době svého otevření byl nejdelším visutým mostem na světě. Newyorčani ho přezdívají „ocelová harfa“.
Ve večerních hodinách návrat na ubytování s průvodcem nebo individuálně.

Úterý 23. května: Den zahájíme v zeleném srdci města, Central Parku, prohlédneme si cizokrajné čtvrti Chinatown a
Little Italy a zájemci si budou moci vychutnat dechberoucí pohled na město ze světoznámé Empire State Building.
Ráno se vydáme do zelených plic New Yorku, známého Central Parku, kde potkáme běžce, cyklisty, chůvy s dětmi na procházce
nebo profesionální „dogwalkers“ venčících mnoho psů najednou. Poté si projdeme nejproslulejší úsek slavné Páté avenue.
Uvidíme Katedrálu svatého Patrika, která je jakýmsi malým vydáním kolínského dómu a sídlem katolického arcibiskupa, a
dostaneme se k přední newyorské atrakci, světoznámému Rockfellerovu centru, kde se střetává umění a byznys, v zimě se bruslí
na místním kluzišti a pro každého návštěvníka je povinností fotografie před pozlacenou sochou Prométhea.
Abychom poznali pestrou směsici obyvatel New Yorku, bude naší další zastávkou Čínská čtvrť, kde si prohlédneme místní
buddhistický chrám a nasajeme exotickou atmosféru. Hlavní tepnou čínské čtvrti je ulice Canal Street, kde se dají nakoupit
značkové produkty za nízké ceny, nejedná se ovšem o originály. Prohlídku zakončíme v italské čtvrti Little Italy, kde měla dříve
sídlo newyorská mafie, kterou přibližuje román a film Kmotr.
Na závěr dne se přesuneme k další ikoně Velkého jablka, legendární Empire State Building.
Po skončení našeho společného programu mohou zájemci navštívit vyhlídku v 86. a 102. patře jednoho z nejznámějších
newyorských mrakodrapů Empire State Building. Zde si také najdeme čas na odpočinek a případné nákupy, třeba ve
slavném obchodním domě Macy´s.
Návrat na hotel v pozdních večerních hodinách s průvodcem nebo individuálně.
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Středa 24. května: Celodenní fakultativní výlet do města Philadelphie, symbolu americké nezávislosti. Alternativnou je
individuální volno v New Yorku nebo nákupy ve Woodbury.
Město Philadelphie je kolébkou amerického národa. Dokonce byla nějaký čas dočasným americkým hlavním městem před
vybudováním Washingtonu D.C. Během prohlídky města uvidíme místa, na kterých byly sepsány nejdůležitější americké dokumenty
vůbec: budovu Indepencence Hall, která je vlastně místem zrodu USA, protože zde byla podepsána Deklarace nezávislosti,
jíž třináct amerických kolonií 4. července 1776 vyhlásilo svou nezávislost na Velké Británii, a také místo, kde došlo k podpisu
Ústavy Spojených států, která tvoří základní zákon země.
Se zrodem amerického státu jsou spojena také místa jako Náměstí nezávislosti nebo budova Liberty Bell Center, ve které je
vystaven Zvon svobody, jehož zvonění svolávalo občany k prvnímu veřejnému vyhlášení Deklarace nezávislosti. Při prohlídce
neopomeneme navštívit ani Park Franklin Square s atrakcemi pro celou rodinu a Národní historický park Independence,
jehož přezdívka je „Nejhistoričtější čtvereční míle Ameriky“, protože se kolem něj nachází velké množství historických budov.
Ve večerních hodinách návrat do New Yorku.
Pokud nebudete mít zájem o výlet do Philadelphie, nabízí se alternativa v podobě návštěvy známého outletového centra ve
Woodbury nedaleko New Yorku (cena dopravy do a z nákupního centra viz kolonka Vstupné).

Čtvrtek 25. května: Afroamerické kultury si užijeme ve čtvrti jazzu, Harlemu. Typickou bohoslužbu uvítají fanoušci
filmu Sestra v akci.
Dnešní den bude patřit newyorské afroamerické čtvrti Harlem, která je proslulá nedělními gospelovými bohoslužbami v
baptistických kostelech. Zájemci se mohou jedné z působivých bohoslužeb ve stylu filmu "Sestra v akci" zúčastnit a odnést si
tak nezapomenutelný zážitek.
Po bohoslužbě si společně prohlédneme hlavní tepnu kdysi nebezpečného Harlemu se spoustou obchodů, restaurací a také
proslulým divadlem Apollo, ve kterém začínala nejedna hvězda černošského nebe. V harlemských ulicích vystupovali takoví umělci
jako Duke Ellington nebo Louis Armstrong a zrodil se zde jazz.
Alternativně kterýkoliv den zájezdu možnost návštěvy některého z významných newyorských muzeí a galerií dle vlastního výběru,
př. světoznámé Přírodovědné muzeum se 35 milióny exponátů, proslulé Guggenheimovo muzeum, Metropolitní muzeum, Muzeum
moderního umění MoMA, muzeum voskových figurín Madame Tussaud´s nebo třeba Indiánské muzeum.
V odpoledních hodinách transfer na letiště a odlet zpět do ČR.

Pátek 26. května: Přílet do ČR.
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