Poznávací zájezd
NewYork – Niagárské vodopády – Toronto – Otawa – Montreal - Lake Placid – West Point
Odlet z Prahy - přílet do New Yorku, transfer do hotelu, ubytování. Nocleh.
2.den: První den v NEW YORKU (výlet lodí z Battery Parku na ostrov Liberty Island - prohlídka
sochy Svobody, dále na ostrov Ellis Island – prohlídka unikátního muzea přistěhovalců, burza na Wall
Street, podíváte se na výstavbu nového světového obchodního centra s věží Svobody, navštívíte
historický přístav South Street Seaport, procházka po známém Brooklynském mostě, návštěva
Chinatown s mnoha restauracemi, večerní procházka v centru Manhattanu). Nocleh.
3.den: Druhý den v NEW YORKU (nádherné nádraží Grand Central s tržnicí, nejkrásnější
newyorský mrakodrap Chrysler Building, komplex budov OSN u řeky East River, na „kafíčko“ do
proslulého hotelu Waldorf Astoria, katedrála St. Patrick‘s na Páté Avenue, Rockefellerovo centrum se
spoustou restaurací a možností výhledu na Manhattan s mrakodrapu Top of the Rock, provokující
mrakodrap Tramp Tower, možnost návštěvy obchodního centra fi rmy Apple, a nakonec centrum New
Yorku - náměstí Times Square, osobní volno s možností návštěvy muzikálu nebo mnoha restaurací).
Nocleh.
4.den: Třetí den v NEW YORKU (zahájíme v Harlemu na proslulé Kolumbijské univerzitě,
nedokončená katedrála St. John the Divine, procházka nejznámějším newyorským parkem Central
Park s místem Strawberry Fields v blízkosti rezidence Dakota, kde byl zastřelen J. Lennon, možnost
návštěvy Metropolitního muzea s obrovskými uměleckými sbírkami, Lincoln Center s Metropolitní
operou a Newyorským státním divadlem, na závěr opět neopakovatelná atmosféra Times Square).
Nocleh.
5.den: Odjezd z New Yorku pronajatým autem k Velkým kanadským jezerům, BUFFALO (zastávka
v Delaware Parku s krásnou architekturou rodinných domů, centrum města s radnicí), přejezd hranice
do Kanady, NIAGARA FALLS (večerní prohlídka kanadské strany vodopádů). Nocleh.
6.den: Dopoledne NIAGARSKÉ VODOPÁDY (atraktivní plavba lodí k vodopádům Horshoe Falls,
pěší procházka zpět do USA s prohlídkou americké strany vodopádů American Falls s možností
pohledu na vodopády z vyhlídkové plošiny, centrum města se spoustou zábavy a restaurací),
odpoledne vyjížďka do NIAGARA-ON-THE-LAKE (půvabné městečko se spoustou elegantních
dřevěných domů a množstvím kaváren a obchůdků), návrat na ubytování. Nocleh.
7.den: Cesta do TORONTA (výjezd na jednu z nejvyšších věží světa CN Tower s úžasným pohledem
na město a co víc…budete stát na prosklené podlaze 360 metrů nad městem!!!, Hokejová síň slávy,
kde najdete všechno o vývoji a současnosti této populární hry, centrum města se starou a novou
radnicí, budova televizní společnosti CBS se studiem Glenna Goulda, Distillery District s
minipivovarem,
galeriemi
a
obchody),
odjezd
na
ubytování.
Nocleh.
8.den: Cesta do OTTAWY (hlavní město Kanady s komplexem vládních budov na Parliament Hill,
budova Parlamentu s tzv. Věží míru s nádherným pohledem na celé město, vyhlídka na zdymadla
spojující kanál Rideau a řeku Ottawa, promenádní zóna v centru města), odjezd na ubytování. Nocleh.
9.den: Návštěva MONTREALU (druhé největší město Kanady je směsicí výškových budov a starých
kostelů a domů, stará čtvrť Vieux-Montreal na břehu řeky sv. Vavřince, nádherná klasicistní bazilika
Notre-Dame, centrum města s bazilikou Cathédrale Marie-Reine-du-Monde,hokejový „chrám“ týmu
Montreal Canadiens s názvem Centre Bell, slavné montrealské Podzemní město s kilometry pasáží,
obchodů a restaurací, olympijský komplex se stadionem a unikátní šikmou vyhlídkovou věží). Nocleh.
10.den: Cesta na hranice s USA a dále do oblasti hornatého Adirondanck Parku, LAKE PLACID
(středisko zimních sportů, v roce 1932 a 1980 dějiště Zimních olympijských her, nádherná krajina u
jezer, vyjížďka na vrchol Whiteface Mountain s krásným výhledem), dále do SARATOGA
SPRINGS (lázeňské město s několika termálními prameny, krásným parkem a proslulou americkou
dostihovou
dráhou),
cesta
na
ubytování.
Nocleh.
11.den: Cesta do WOODSTOCKU (městečko, které je spojeno s konáním největšího rockového
festivalu na světě v roce 1969), dále do WEST POINT (městečko u řeky Hudson River s nejslavnější
americkou vojenskou akademií, návštěva muzea se spoustou unikátních vojenských předmětů a
dokumentů),
cesta
do
New
Yorku,
vrácení
auta,
odlet
z
New
Yorku.
12.den: Přílet do Prahy.
1.den:

Ubytování a strava
Noclehy v USA a Kanadě v hotelech střední kategorie (2 lůžkové pokoje s příslušenstvím), součástí
noclehů jsou snídaně. Ostatní strava není v ceně zájezdu.
CENA 46.600,-Kč ZAHRNUJE: Letenka Praha - New York a zpět, doprava pronajatým autem po
trase, 10x nocleh v USA a Kanadě, 8x snídaně, služby řidiče a průvodce, kompletní cestovní
pojištění včetně připojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: místní jízdné ve městech a transfery z letiště při cestě tam a zpět, poplatek za
vyřízení vstupu do USA, vstupy do placených objektů a lodní výlet na Niagaře

