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Návrh programu:  
1. den Odlet do NY. Přílet, přejezd na hotel, ubytování. Dle příletu – nocleh či první výprava 
na Manhattan, první seznamování se – Big Apple nás vítá. Večerní neopakovatelná atmosféra 
neóny rozzářeného Times Square.  
2. den Manhattan - 42. street s nejkrásnějšími mrakodrapy ve stylu art deco, jimž vévodí 
Chrysler Building otevřený r. 1930, jeden z nejznámějších symbolů města. Také News 
Building nám bude povědomý – dlouhou dobu sídlo newyorských novin Daily News resp. 
„Daily Planet", kde pracoval Superman jako novinář Clark Kent. Dále nás čeká skvostně 
zrekonstruovaná budova nádraží Grand Central Terminal a komplex budov OSN. I hotel 
Waldorf Astoria si zahrál v mnohých filmech a nezapře noblesu 30. let. Přes nejexkluzivnější 
nákupní třídu – slavnou 5th Avenue - dojdeme k Rockefeller Center, k jedné z největších 
kulturních a zábavních památek USA. Silný dojem v nás jistě zanechá památník The National 
September 11 Memorial – památník kopírující základy původního Světového obchodního 
centra (WTC – World Trade Center). Den pak můžeme zakončit v Century 21, outletovém 
ráji.  
3. den Ráno nás přivítá American Museum of Natural History patřící k nejnavštěvovanějším 
na světě, s více jak 600 zkamenělinami dinosaurů. Správné místo pro natáčení filmu „Noc v 
muzeu". A dnes nás čeká také oáza klidu, zelené plíce města a velká zahrada všech 
Newyorčanů – Central Park. Rozhodně zde vzpomeneme Johna Lennona, který žil naproti 
Strawberry Field v legendárním věžáku Dakota Building a byl před domovními dveřmi roku 
1980 zastřelen. Prohlédneme si egyptský obelisk, sousoší Alenky v říši divů a romantický 
Rainbow Bridge, nasajeme atmosféru potulných komediantů, muzikantů, pikniků, výletů a 
klidu. Odpoledne se pak přesuneme na 34. street, s největším obchodním domem Macy’s, 
Madison Square Garden a nejslavnějším mrakodrapem Empire State Building, ze kterého si 
užijeme výhled na rozsvícený večerní Manhattan.  
4. den Porozhlédneme se v Soho po unikátních budovách s litinovými fasádami, překvapit 
nás může množství značkových obchodů. V China Townu objevíme nápisy v dialektu min 
nebo mandarin a velmi pestré čínské občerstvení. Poobědvat můžeme v čtvrti Little Italy, kde 
kdysi dávno zněla hlasitá italština a vládli mafiánští bossové, její katedrála St. Patrick si 
zahrála v klíčové scéně slavného Kmotra. Zastavíme se u ikonické budovy mrakodrapu 
„Žehlička" (Flatiron Building), dokončeného r. 1902 a patřícího mezi nejstarší mrakodrapy 
New Yorku. Večer se opět pokocháme pohledem z výšky na zářící Manhattan, tentokráte ze 
střechy Rockefeller Centre.  
5. den Ráno je správný čas užít si Sochu Svobody - jednoho ze symbolů NYC – bez 
typických davů turistů a poté si na Ellis Island prohlédneme Muzeum imigrace. Projdeme se 
pěší kolonádou k Freedom Tower, nástupkyni neblahých „Dvojčat" s 541 m výšky nové to 
dominanty Manhattanu, přes Wall Street dojdeme k starému přístavu, kde se občerstvíme na 
některém molu a pak hurá na Brooklin Bridge, nejznámější most NY. Závěrem dne nás čeká 
Greenwich Village, kde si na Washington Square zahrajeme šachy či na piano, vyfotíme si 
dům, kde se natáčel seriál „The Friends” a odjedeme do Brooklinu, odkud se budeme kochat 
výhledy na zářící Manhattan. Kdo při síle bude, na muziku do klubu v Greenwich Village si 
zaskočí.  
6. den Exkluzivní program v podobě návštěvy sídla OSN (zajišťuje p. Magda Hausdorová). 
Večerní odlet do Evropy.  
7. den Přílet do Prahy.  

 

Změna či úprava programu vyhrazena vzhledem k letenkám, počasí, podmínkám na místě, kondici a přání 

skupiny, bude-li reálná v rámci časových a finančních možností. 

 

 



Navštívená oblast - město:  
Big Apple, Melting Pot, město, které nikdy neusíná, to vše je New York. Město, které se pro 
miliony imigrantů stalo symbolem, příslibem nového a lepšího života, prvním přístavem 
svobody při příjezdu do Nového světa. Pestré místo z hlediska etnického složení, historií 
svých ekonomických vzestupů i pádů, s nezaměnitelným panoramatem, liberální politikou. 
Paříž Nového světa z hlediska umění, metropole hudby, domov básníků a myslitelů, s 
hektickými a hlučnými čtvrtěmi, ale také s útočištěm v podobě nekonečné zelené oázy – 
Central Parkem. Potěšení pro smysly i cesty za poznáním, stopy historie i realitu současnosti. 
To vše zde nalezneme a nahlédneme tak pod pokličku nejlidnatějšího města Spojených států.  
 
Ubytování a strava:  
5x ubytování v hotelu, 4lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením – postele 2x Queens Beds, 
snídaně v ceně. Pedagogický doprovod = vlastní pokoj.  
 
Personální zabezpečení:  
1x průvodce CK Rubikon znalý prostředí.  
 
New York MetroCard:  
7denní jízdenka na veřejnou dopravu (metro + autobusy) v ceně 32 USD/os. bez rozlišení 
věku. MetroCard je v ceně zájezdu.  
 
Slevová karta New York CityPASS:  
Kupuje se na místě, hradí si každý sám. Cena 104 USD (6-17 let), 126 USD (18+). 
Ceny uváděné odpovídají XI/2018.  
Tato karta zahrnuje následující vstupy a atrakce: The Empire State Building, American 
Museum of Natural History, The Metropolitan Museum of Art, Top of the Rock Observation 
Deck nebo Guggenheimovo muzeum, plavbu k Soše Svobody a na Ellis Island nebo okružní 
plavbu kolem Manhattanu, 9/11 Památník a Muzeum nebo Námořní, letecké a vesmírné 
muzeum Intrepid. Platí 9 dní od prvního dne využití.  
Při volbě mezi Sochou svobody a okružní plavbou využíváme v rámci této slevové karty 
okružní plavbu, která je v jednotkové ceně dražší, nežli vstupné k Soše Svobody. Sochu 
Svobody si pak hradíme na místě také každý samostatně (18,5 USD – vstup do podstavce).  
 

Termín 17.-23.04.2019 = pravidelný spoj British Airways, let s přestupem z 
Prahy.  
17/4 BA861 Praha - Heathrow 17:15 18:20  
17/4 BA183 LHR – JFK 19:50 22:30  
22/4 BA116 JFK – LHR 20:10 08:20 (23/4)  
23/4 BA862 LHR – PRG 09:55 13:00  
Celková délka cesty tam 11 hod 15 min, přestup 1,5 hod v Londýně. Celková délka zpáteční 

cesty 10 hod 50 min, přestup 1 hod 35 min v Londýně. 

 

 
Cena pro 27 a více platících: 29.000 Kč 

Cena pro 23 – 26 platících: 30.000 Kč 

Cena pro 20-22 platících: 31.000 Kč 

Cena pro 16-19 platících: 32.000 Kč 

Cena pro 12-15 platících: 33.500 Kč 



Cena zahrnuje: 

Zpáteční letenku na letu s přestupem Praha – New York vč. tax a poplatků (do ceny 15.000 

Kč) a vč. odbaveného zavazadla 1x 23 kg. Dopravu v rámci programu – MetroCard 7denní, 

(metro, autobus) v ceně 32 USD/os. bez rozlišení věku, 5x ubytování v hotelu ve 4lůžkovém 

pokoji (2x Queens postele), pokoj pro pedagogický doprovod, 5x americkou snídani. 

Průvodce ck znalého prostředí. Zákonné pojištění ck proti insolvenci. 

 

Cena nezahrnuje:  
Přepravu letiště – hotel po příletu do New Yorku. Jinou stravu nežli snídaně. Slevovou kartu 

New York CityPASS v hodnotě 126 USD starší (18+) resp. 104 USD (6-17), umožňující volné 

vstupy v hodnotě 217 USD resp. 199 USD (6-17). Vstup k Soše Svobody mimo rámec 

slevové karty (18,5 USD). Registraci ESTA ke vstupu na území USA (14 USD, zřizuje si každý 

sám online před odletem). Kapesné a ostatní, co není uvedeno v odstavci „cena zahrnuje". 

 

Komplexní cestovní pojištění:  
455 Kč/os., není součástí ceny zájezdu. Jedná se o pojištění UNION s asistenční službou 

EuropeCross Assistance, podrobné podmínky viz http://www.ckrubikon.cz/prakticke-

informace/cestovni-pojisteni. Děti do 15 let cena pojištění 350 Kč/os. 

 

 

 



 



 



 



 

 

 


