
 

 

New York + socha Svobody +  

Empire State Building + Times Square  

23.4. – 28.4.2020   

Letecky z Prahy s českým průvodcem 

Stručný program: 

● Procházka po Brooklyn Bridge Park s výhledem na Manhattan, Broadway 

● Uvidíme City Hall (radnici) a  zavítáme do Čínské čtvrti, pojedeme lodí k Soše 

svobody, návštěva Little Italy a Chinatown, Battery park,  

● Podíváme se k mrakodrapu One World Trade Centre, který je součástí nového 

komplexu World Trade Center a Ground Zero – památníku útoků 11.září, navštívíme 

kapli sv. Pavla, Hudson River park 

● Mrakodrap Empire State Building. Procházka k Hudson River Park, prohlídka 

5 TH Avenue, vlakové nádraží Grand Central Station, 

● Rockefellerovo Centrum, katedrála sv. Patrika,  Americké muzeum historie 

přírody, Metropolitní muzeum umění, Guggenheim Museum 

● Nejluxusnější obchodní  domy na světě Cartier, Tiffanny, Bergdorf Goodman, 

také Apple, Trump Tower (mrakodrap prezidenta USA) a hotel Plaza (znáte z filmu 

Sám doma - Ztracen v New Yorku), návštěva nejznámějšího turistického místa New 

Yorku Times Square, mrakodrap Chrysler Building, ulici Brodway 

● Central park, dům  Dakota, kde byl zastřelen John Lennon, ZOO v Central 

Parku, Wall Street a mnoho dalších míst v New Yorku 

původní cena 38.990,-Kč 

cena po slevě 33.990,- Kč 

Cena zahrnuje: Letecká doprava Praha – New York – Praha (včetně letištních tax), 
kabinové zavazadlo dle letecké společnosti, ubytování v hotelu 2-3* se snídaní, transfer/taxi 
letiště – hotel – letiště, průvodce po celou dobu zájezdu i během letu, povinné pojištění CK a 
povinný poplatek do Garančního fondu. 
 

Cena nezahrnuje: Příplatek za jednolůžkový pokoj 7990 Kč, registrace ESTA 500 Kč, 
komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu 540 Kč/osoba/zájezd, jízdné hromadnou 
dopravou, individuální vstupné do památek. 
 

Předběžné ceny vstupného: Výlet lodí k Soše Svobody na Liberty Island a na Ellis cca 
25,50 USD, vstupné na Empire State Building 86 patro 38 – 42 USD, 86 + 102 patro 58 – 62 
USD, jízdné hromadnou dopravou cca 34/USD/pobyt. (Vstupné bude zajištěno dle aktuálních 
možností pro zájemce dopředu – CK bude zájemce informovat o možnostech) 
Změna programu v důsledku nečekaných nebo nepředvídatelných okolností ve městě a 
během výletů vyhrazena. Časy letů určuje letecká společnost a mohou se měnit. Během 
pobytu v New Yorku budeme využívat hromadnou dopravu (viz.cena nezahrnuje). 
 

Reklamní leták – Kompletní informace na www.grandtravel.cz 
Grand Travel, s.r.o. tel.: 517371868,517330490  
www.grandtravel.cz, info@grandtravel.cz 

http://www.grandtravel.cz/

