
Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích.                                                                           

                                                                                            Aldous Huxley (1894-1963) 

 
     

       Snad každý se musí cítit Amerikou fascinován. Tato země přitahuje již po několik stale-

tí přistěhovalce z celého světa. Z Evropy sem dnes jezdí především turisté, kteří v létě proudí 

do země neomezených cestovních možností, aby poznali nekonečnou americkou divočinu, 

soutěsky newyorských ulic, zasněné vesnice v Nové Anglii zahalené do zuřivých barev indi-

ánského léta, fascinující vodopády, hory, skály a jezera na severu a západu země, horký jih 

s dusným podnebím a také uvolněnou atmosférou na floridských plážích. Amerika je širá, 

přímo nekonečná země plná kontrastů, kterou lze zdánlivě snadno pochopit. 

 

     Bezmezná svoboda, mnohoslibné světlo pochodně nesené sochou Svobody, která přivíta-

la v New Yorku už miliony přistěhovalců, znamená ve Spojených státech politický a hospo-

dářský rozvoj. Slib Deklarace nezávislosti Spojených států, totiž, že si jsou všichni lidé rovni 

a mají právo na život, svobodu a snahu o štěstí, je dnes stejně lákavý a žádoucí jako roku 

1776.  

 

     Extrémní názory a rychlé změny je americká společnost ochotná přijmout, naproti tomu 

radikální ideje nikoliv. Kdo projíždí Amerikou, měl by na to pamatovat, protože to vysvětluje 

mnoho – i brutálních a zdánlivě nesrozumitelných – cestovních dojmů… 
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S OVýTem ZÁPAD SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH 
 

 

sraz účastníků  a místo srazu 
pátek 1.září 2017 v 6.15 hodin na hlavním nádraží v České Lípě 

 

 

podrobný program akce 
       1.den – pátek 1.září 2017: odjezd vlakem z České Lípy do Děčína a odtud mezinárodním rychlíkem Euro-

city „Alois Negreli“ do Berlína Hauptbahnhof (příjezd v 10.57 hodin). Přesun S-Bahn na letiště Tegel, odbavení, 

odlet letadla letecké společnosti Air Canada  z Berlína v 15.15 h, přestup na letišti v Torontu (přílet 18.00 h, 

doba letu: 8:45 h, odlet letadla letecké společnosti Air Canada ve 20.55 h)., přílet na mezinárodní letiště v Los 

Angeles ve 23.09 h místního času (doba letu: 5:14 h, časový posun oproti ČR -9h). Po příletu odbavení u imi-

grační a celní kontroly a převzetí mikrobusu. Prosím o trpělivost.,  po vyřízení veškerých formalit odjezd na 

hotel cca 5 km od letiště., počítejte s příjezdem na hotel cca ve 

2.00 hodiny po půlnoci.,  odpočinek, nocleh.,   

       2.den – sobota 2.září 2017:  celodenní prohlídka LOS 

ANGELES – v první části navštívíme Downtown, projdeme po 

nejstarší losangeleské ulici a navštívíme nejstarší dům města, 

zastavíme se u Union Station atd. Poté odjedeme k Universal 

Studiím, ve kterých můžete navštívit (ovšem za hodně „tučné“ 

vstupné 116.-USD, máte-li zájem, možno zakoupit i předem bez 

fronty – přihlaste se do 15.8.2017) filmová studia a projet se po 

nich např. vláčkem, který projíždí celý areál. Odpoledne pak už 

naším mikrobusem  projedeme BEVERLY HILLS, čtvrť, ve 

které žijí slavní herci, režiséři a jiné světově známé osobnosti 

z kulturního života. Při návštěvě Beverly Hills se projdeme i po 

známé ulici Rodeo Drive, známé těmi nejluxusnějšími 

obchody. Na závěr návštěvy Los Angeles přijedeme do 

části města HOLLYWOOD, kde se zastavíme před Čín-

ským divadlem, Divadlem KODAK (v něm se dnes udílí 

slavní Oscaři), projdeme se po chodníku slávy a vyjedeme 

ke Grifitts Observatory, odkud se naskýtá ten nejhezčí 

pohled na „Město andělů“. Večer návrat do hotelu a 

nocleh., 

       3.den – neděle 3.září 2017: po snídani časně ráno 

odjezd z Los Angeles a přejezd do NÁRODNÍHO 

PARKU JOSHUA TREE. Krátká návštěva parku, ve kterém rostou stromy – juky krátkolisté, nazývané joshua.  

Odpoledne se zastavíme v městě LAKE HAVASU CITY, kam byl přesunut slavný londýnský most London 

Bridge. Poté přejedeme z Kalifornie do Arizony, zastavíme v OATMANU, který Vám zcela jistě bude připomí-

nat Divoký Západ. Po procházce okolo původních salónů známých z westernových filmů se vypravíme po histo-

rické silnici č.“66“ vstříc dnešním dobrodružstvím Se silnicí „66“ se pak potkáme i v  SELINGMANU, měs-

tečku, které si uchovalo také svou tvář z dávné doby, z doby, kdy v jiné části Ameriky probíhala zlatá horečka… 

Večer dojedeme do příjemného města Flagstaff, ležícího 

uprostřed lesů., zde budeme ubytováni po dvě následující 

noci.,                

      4.den – pondělí 4.září 2017: celodenní výlet do 

NÁRODNÍHO PARKU GRAND CANYON. Navštívíme 

nejznámější oblast na jižní římse kaňonu. Ve vesničce 

Grand Canyon Village  možnost fakultativního vyhlídko-

vého letu nad kaňonem (cena 124.-USD při zakoupení do 

16.8.2017 – nutno se přihlásit! nebo 144.-USD při zakou-

pení na místě) či shlédnutí filmu v kině IMAX (doporuču-

jeme!, vstupné – 15.-USD, senioři 12.50 USD). V průběhu 

dne procházky po četných vyhlídkách do kaňonu, které 

ovšem nejsou fyzicky příliš náročné. Z některých z nich je pak vidět i řeka Colorado, která se jako vlas prodírá 

po dně kaňonu. V podvečer zastávka na jihozápadním cípu Velkého kaňonu, možnost pozorování západu slunce 

nad kaňonem a večer návrat na motel do Flagstaffu., nocleh., 

      5.den - úterý 5.září 2017: časně ráno odjedeme z Flagstaffu a vydáme se do údolí sopečné lávy ke kráteru 

Sunset Crater a k národnímu památníku Wupatki, kde podle odhadů archeologů žilo pokojným mírumilov-

ným životem několik kmenů Indiánů. Přes Malé Colorado (historický most a zastávka v obchodě s typickými 

arizonskými suvenýry) dojedeme po poledni k hlavní části programu tohoto dne – do MONUMENT VALLEY 

(Údolí monumentů), ležící ve státě Utah a patřící indiánskému kmenu Navaho. S Indiány tohoto kmene se zde  

 



budeme střetávat takřka na každém kroku. Dáte-li přednost 

levnější variantě návštěvy Údolí, nabízím Vám cca hodinovou 

projížďku naším mikrobusem po nejznámějších a nejfotografo-

vanějších místech uprostřed červených skal. Dražší variantou je 

pak vyhlídková jízda v džípech s Indiány – dovoluji si Vás ale 

ujistit, že delší doba projížďky se po hodině stane i pro Vás 

zcela jistě nudnou… Po návštěvě Monument Valley nás čeká 

návrat do Arizony a cca dvouhodinový přejezd do města Page, 

ležícího poblíž jezera POWELL LAKE a přehrady GLEN 

DAM. Pěšky se podíváme k meandru Colorada, do místa na-

zvaného HORSESHOE HEAD a dál pojedeme podél jezera 

LAKE POWELL směrem na Kanab a už večer přes 

NÁRODNÍ  PARK  ZION. Pozdě večer ubytování v Cedar City., nocleh., 

      6.den – středa 6.září 2017: přes městečko Panguitch přijedeme do NÁRODNÍHO PARKU BRYCE 

CANYON. Podivnějších míst než je Bryce Canyon, byste na celé zeměkouli pravděpodobně moc nenašli. Ka-

menné útvary, se kterými se zde setkáme, byly vysochány erozí do jílovitého pískovce pomocí ledových zim a 

prudkých letních bouřek. My zde navštívíme samozřejmě nej-

navštěvovanější místo tohoto NP - Bryce Amphitheater, který 

leží v samém srdci parku. A zastavíme se i u vyhlídky Sunrise 

Point. Na závěr se zastavíme na vyhlídce Bryce Point na již-

ním konci amfiteátru. Z tohoto místa je možné spatřit nejen 

Bryce Canyon v celé své kráse, ale také úchvatnou okolní kra-

jinu. Odpoledne nás čeká dlouhý přejezd mj. okolo jezera Utah 

Lake do Salt Lake City., po příjezdu v podvečer návštěva 

SALT LAKE CITY, hlavního města státu Utah. Hlavní domi-

nantou města jsou vysoké štíty pohoří Wasath Front. Salt Lake 

City se zapsalo do povědomí celého sportovního světa pořádá-

ním Zimních olympijských her 2002. V našem programu se 

podíváme nejprve k impozantní budově Utažského státního 

kapitolu, která připomíná slavný Capitol ve Washingtonu D.C. 

Kolem něho se rozkládá čtvrť Capitol Hill s několika nejvznešenějšími architektonickými skvosty v celém měs-

tě. Později dojedeme na náměstí Temple Square, hlavní světové sídlo mormonské církve. Jeho středem je mo-

numentální katedrála, do které se zřejmě ale nepodíváme. Pro turisty není totiž přístupná. Bude-li zrovna ote-

vřeno,  podíváme se do sousední budovy - mormonské archy (Mormon Tabernacle), jejíž interiér je prostý 

veškerých ozdob a slouží jako hudební síň a sídlo světoznámého pěveckého sboru Mormon Tabernacle Choir. 

Budeme-li mít štěstí, může se stát, že se zde večer uskuteční koncertní vystoupení (nejen zdejšího pěveckého 

sboru).   ubytování a nocleh.,                                                     

     7.den – čtvrtek 7.září 2017: cesta  ze státu Utah do státu Idaho a později přejezd podél řeky Snake River  

malebnou krajinou přes horské průsmyky Pine Creek Pass a Teton Pass do státu Wyoming.  V podvečer krátká 

zastávka v městečku JACKSON. Zde si opět připomeneme dobu amerického Divokého západu. Jakson je měs-

tem s dřevěnými chodníky, čtvercovým náměstím, jehož kaž-

dý roh zdobí brána z pravých jeleních parohů a staromódními 

salony s létajícími dveřmi a losími trofejemi na stěnách… 

Určitě nesmíte vynechat návštěvu některého z nich a okusit 

zdejší propečené či krvavé steeky, připravené zde ve stan-

dardní 400-gramové váze… Večer dojezd do místa ubytování 

poblíž vstupu do Yellowstonského národního parku, do Dubo-

is. Zde budeme ubytováni po následující dvě noci., 

     8.den – pátek 8.září 2017: dopoledne návštěva 

NÁRODNÍHO PARKU TETON (dominantou parku je po-

hoří  Grand Teton Mountain, na jehož úpatí se nachází sedm 

jezer a údolím protéká Snake River, kolem které žijí bobři, 

divoké husy a mnoho dalších divokých živočichů).  Projedeme 

po vyhlídkové silnici okolo jezera Jenny Lake Scenic Loop až 

ke stěnám nejvyššího vrcholu Grand Teton Mountain. Úzká 

silnička k Signal Mountain skýtá jedny z nejkrásnějších vý-

hledů na pětici hlavních vrcholů a na údolí Jackson Hole. Okolo jezera Jackson Lake dojedeme k jižní bráně do 

YELLOWSTONSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU, nejstaršího a nejrozsáhlejšího (bez Aljašky) národního 

parku Ameriky.  . V tento den navštívíme jeho jižní a částečně západní část. Pojedeme podél Yellowstonské řeky 

k jezeru Lewis, ke geotermální oblasti West Thumb Geyser Basin  a přes Craig Pass k nejznámějšímu gejzíru 

Old Faithul. Samozřejmě si zde počkáme na jeho erupci a navštívíme i zdejší historický hotel. Pěšky se pak 

vydáme na vycházky do dalších oblastí, kterými budou např. Upper Basin s Grand Geyser, Midway Geyser 

Basin s gejzírem Excelsior či oblast Lower Geyser Basin… Až v podvečer vyjedeme z tohoto jedinečného par-

ku a po cca 2 hodinách se vrátíme zpátky do Dubois., nocleh.,                          

 



      9.den – sobota 9.září 2017: časně ráno (odjezd již v 06.00 hodin) vjedeme do YELLOWSTONSKÉHO 

NÁRODNÍHO PARKU. V průběhu naší druhé návštěvy  parku projedeme velkou část silnice Grand Loop 

Roads a navštívíme spoustu dalších známých míst v parku. Opět 

uvidíte četné gejzíry, možná spatříme i divokou zvěř, protože zde 

žijí mj. medvědi grizzly, černí medvědi, bizoni, losi, jeleni wapiti, 

bílí pelikáni či labutě.  Vrátíme se zpátky ke gejzíru Old Faithful, 

abychom si „vychutnaly“ ještě jednou jeho erupci! Zastavíme se i u 

jezera Yellowstone Lake, největšího horského jezera v USA, pro-

jdeme se po upravených chodnících v oblasti bahenních sopek Mud 

Volcano či oblastí  Norris Geyser Basin, kde nás procházka dove-

de i k největšímu gejzíru světa. Je jím Steamboat, který, pokud se 

mu zachce, dokáže 

vychrlit k obloze více 

než stometrový sloupec 

vařící vody i po dobu 

dvou hodin. Takové 

erupce se ale nedají předvídat a nastávají v časovém období pěti 

dnů až padesáti let… Největší známý kyselinový gejzír Echinus 

Geyser chrlí zhruba každé dvě hodiny k obloze vařící a až dvaceti-

metrovou octovou sprchu. Krásnou zdejší atrakcí je hluboké horké 

jezírko Emerald Spring., do kterého můžete dohlédnout až na dno 

v hloubce deset metrů. Blankytně modrá barva se v něm esteticky 

mísí se žlutou a rudou. Na severu parku u Mammoth Hot Springs 

se vypravíme na kaskády vápencovitých jezírek, přes které jako po 

schodišti stéká horká voda. Kaskáda je tvořena travertinem, který se zde za tisíce let vysrážel z minerálů rozpuš-

těných horkou vodou v útrobách země.  Večer dojedeme do IDAHO FALLS, na jehož okraji v motelu máme 

zajištěn nocleh. Říční peřeje, které daly městu jeho jméno, bychom v této oblasti již těžko hledali, tok řeky Idaho 

River je totiž spoután přehradní hrází… 

     10.den – neděle 10.září 2017:   celodenní přejezd z Idaho Falls do Nevady… Ubytování nás v tento den čeká 

v městečku ELY, kde začíná tzv. „Nejopuštěnější silnice 

světa“ a místo tak trochu opuštěnost připomíná.,    

     11.den – pondělí 11.září 2017: časně ráno odjezd z Ely 

a v průběhu dopoledne vyplní naší cestu jízda po tzv. 

„Nejopuštěnější silnici světa“, a to v úseku mezi městy 

Ely a Austin. Zastavíme se i v typických starých pouštních 

městech, jakými jsou např. města EUREKA či AUSTIN.  

V podvečer dojezd do LAS VEGAS, ubytování v hotelu a 

večerní procházka, která vás po Stripu zavede k těm nejvý-

znamnějším a nejznámějším lasvegaským atrakcím. Pro-

jdeme okolo hotelu MGM Grand, který byl ve své době 

největším hotelem světa. Každý večer zde vystupují 

hvězdy slavných jmen a uvnitř najdete i malou zoologickou zahradu, kde se přímo nad vašimi hlavami budou 

procházet lvi… Hned naproti hotelu MGM Grand je kasíno Excalibur, kousek od něj hotel Luxor postavený ve 

tvaru pyramidy a vchod do něj střežící dvě obrovské  sfingy… Na druhou stranu po Stripu se vydáme k hotelům 

s kasíny jako New York-New York (zde se můžete svézt na neskutečné horské dráze Manhattan Expres jezdící i 

v interiérech hotelu), Bellagio  (před ním Zpívající fontána), kasíno 

Paris (s Eiffelovkou uprostřed Las Vegas), obrovský hotel Ceasar 

Palace, který navštívíme i v jeho interiérech, hotel Mirage, kde se, 

nebude-li velký vítr, dočkáme zcela jistě i sopečného výbuchu., na-

proti navštívíme hotel Venetian a v jeho patrech se budete mít mož-

nost projet po benátském Canale Grande na nefalšovaných gondolách 

s nefalšovanými gondoliéry… Posledním bodem naší večerní pro-

cházky po Stripu v Las Vegas bude hotel Ostrov pokladů a před ním 

představení námořní bitvy, ve které si to rozdá pirátská galeona 

s britskou fregatou. Pozdě večer se vrátíme do našeho hotelu. Tím 

bude oblíbený hotel s kasínem Circus Circus. Vyhrávat kapesné tady 

budete moct až do rána! 

     12.den – pondělí 12.září 2017: po noclehu můžeme využít snídani 

ve zdejším buffetu., snídaně zde bývá  poměrně levná a bohatá (není zahrnuta do startovného). Po snídani opus-

tíme město hazardu a vrátíme se do klidnější míst americké přírody… Přejedeme  Navadskou pouští do  nejtep-

lejšího a nejníže položeného místa západní polokoule – NÁRODNÍHO PARKU DEATH VALLEY (Údolí 

smrti). Průměrná teplota zde činí po celé léto 45 st.C, na povrchu země může dosáhnout téměř bodu varu. 

Nejdříve ovšem vystoupáme mikrobusem na Danteho vyhlídku do výšky více než 1000 metrů nad mořem, 

odkud se nám otevře pohled na celé údolí. Jen tady pochopíme, jak těžký boj mezi životem a smrtí sváděli ti, 

kteří tudy, touto nehostinnou krajinou, putovali v 19.století za bohatstvím… Později se rozhlédneme z vyhlídky 

Zabriskie Point, místa, které inspirovalo v 60.letech Antonioniho k natočení stejnojmenného filmu… 



Atraktivní krajinou dojedeme do BADWATERU, do místa, které je označené jako nejníže položené místo na 

západní polokouli našeho světa (86 metrů pod hladinou moře) a kde se nachází 10 metrů široké jezírko, které 

překypuje chloridy a sírany. Další zastávkou bude návštěvnické  centrum ve Furnace Creek a později zastávka 

u písečných dun. V podvečer se před námi otevře pohled na poho-

ří Sierra Nevada (Skalisté hory) a bude-li dobrá viditelnost, zcela 

jistě spatříte i nejvyšší horu nejen tohoto pohoří, ale i 48 vzájem-

ně sousedících států USA (mimo Aljašku a Havaj) – 4349 metrů 

vysokou MOUNT WHITNEY. Nocleh v Bishopu.,  

     13.den – úterý 13.září 2017: po snídani cesta okolo jezera 

MONO LAKE do hor SIERRA NEVADA, tentokrát do 

YOSEMITSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU.  Dopoledne pře-

jezd horského průsmyku 

TIOGA PASS, kde přeje-

deme pohoří Sierra Neva-

da v nadmořské výšce více 

než 3000 metrů, což bude, 

věřím, pro některé z nás nejvyšší bod dosažený v životě. Přejedeme zde 

Sierra Nevadu z jeho východní     na západní stranu. V průběhu odpoled-

ne zastávky u jezer, u největších vodopádů severní Ameriky – 

YOSEMITE FALLS,    pod stěnou EL CAPITANO (jedna z top horo-

lezeckých stěn na světě), ve vesničce YOSEMITH VILLAGE (návštěv-

nické centrum, galerie, muzeum NP), na vyhlídce GLACIER POINT… 

Večer dojezd do Fresna na ubytování a nocleh., 

     14.den – středa 14.září 2017:  po ránu přejezd do údolí, kde se mj. 

pěstují ta nejlepší kalifornská vína. Budete-li mít zájem, můžeme zastavit 

v jednom z četných zdejších vinařství na ochutnávku místních produktů 

– vstupné cca 11.-USD. Chvíli na to již dojedeme na pobřeží Tichého 

oceánu. Nedaleko města St Luis Obispo zastávka v rezervaci rypoušů 

severních. Celé odpoledne nás pak čeká cesta  po silnici č.1 podél Paci-

fiku po pobřeží BIG SUR (jedno z nejkrásnějších i nejdivočejších pobře-

ží na světě) s četnými zastávkami na vyhlídkách, s pozorováním oceánu a 

s možností fotografování. Další zastávkou tohoto dne bude městečko 

CARMEL, kde navštívíme jednu z prvních kalifornských misií. Jedná se 

také o malebnou vesnici milionářských domů, která se proslavila i tím, že 

v 90.letech 20.stol. zde lidé zvolili starostou Clinta Eastwooda. 

V podvečer ubytování poblíž města Monterey., nocleh., 

     15.den – čtvrtek 15.září 2017:  po hotelové snídani přejezd do MONTEREY, zde nejprve návštěva starého 

města s Cannery Row – ulicí pojmenovanou podle portrétu drsného života obhroublých dělníků rybích konzervá-

ren, jak ho vylíčil John Steinbeck v, do češtiny přeloženém, románu „Na plechárně“. Poté návštěva Fisherman´s 

Wharf, příp. prohlídky Pacific House a Customs House (soudní budova a celnice) – budovy, které byly postave-

ny v 19.stol. Po návštěvě Monterey výlet do PACIFIC GROVE – místa, které je proslavené pobytem vzácných 

motýlů Monarchů, kteří sem přilétají, aby zde strávili zimu a kteří zde obalují svými oranžovočernými barvami 

stromy. Bohužel, v této době zde Monarchové ještě neuvidíme. Naše zastavení tak bude až u 150 let starého 

majáku Point Piňos.  Poslední etapa nás během poledne povede po silnici č.1 okolo přírodních pláží (s možností 

vykoupat se!) do SAN FRANCISCA. Jedním z hlavních bodů návštěvy SF bude procházka po Golden Gate 

Bridge a jeho okolí. Ubytování cca 50 km od San Francisca, v městečku Belmont., nocleh., 

     16.den – pátek 16.září 2017: návrat do SAN FRANCISCA, 

jehož návštěvu začneme u nejstarší budovy SF, která přežila i ze-

mětřesení i požár města – u budovy Mission Dolores – vstupné 5.-

USD, další zastávky budou na Alamo Square (známé náměstí 

z filmů natáčených právě tady, typické anglikánské domy), na vr-

cholku Telegraph Hill s rozhlednou Coit Tower – vstupné 5.-USD 

., odpoledne navštívíme čtvrť Civic Centre – uvidíme budovu 

radnice, honosnou budovu opery War Memorial Opera House a 

zastavíme se ve čtvrti SoMa (South of Market)… V odpoledních 

hodinách se můžete také zúčastnit výletu lodí po sanfranciském 

zálivu pod Golden Gate Bridge (jízdné cca 100.-USD) nebo 

k pevnosti na ostrově Alcatraz Island (vstupné cca 40.-USD) 

nebo  možnost projížďky tradiční starou tramvají (5.-USD) od   

přístavu k Muzeu Cable Car (muzeum tramvají – vstupné zdarma) 

a poté návštěva Čínské čtvrti. Večer, a tím i závěr naší návštěvy 

Spojených států amerických,   strávíme v přístavu Fischerman´s Wharf. Zcela jistě to bude ta nejlepší tečka! 

Cca ve 21.00 hodin odjezd na mezinárodní letiště v San Francisku, odbavení a ve 23.55 hodin odlet letadlem 

společnosti United Airlines do New Yorku., noční přelet., 



     17.den – sobota 17.září 2017: v 8.20 hodin přílet na letiště Newark v New Jersey (doba letu: 5:25 hodin) a 

možnost cesty veřejnou dopravou do NEW YORKU  – LOWER MANHATTAN:  možnost výletu z Battery 

Parku, odkud se naskytne báječný pohled na Sochu Svobody, lodí na ostrov Liberty, kde si budete moci prohléd-

nout symbol nejen New Yorku, ale celé Ameriky. Po procházce parkem okolo Sochy Svobody (vstup do Sochy 

Svobody je nutné objednávat dlouho dopředu a navíc nebude pro tuto prohlídku dostatek času, exteriéry Sochy 

Svobody vás zcela jistě uspokojí víc než samotný vnitřek! )  cesta lodí na Ellis Island  a zpět na dolní Mannha-

tan. Výlet lodí k Soše Svobody, prosím, přijměte bez záruky – bývají zde velké fronty a pokud by byla fronta 

delší než na hodinu, nemohli bychom se výletu zúčastnit. Po 

návratu na Manhattan procházka k Národní  bance a ke 

kostelu Nejsvětější Trojice.  Nelze se vyhnout místům ne-

blaze spjatým s 11.zářím 2001, místům, kde stávalo Světové 

obchodní centrum. Dnes zde stojí ovšem již zcela nová věž! 

Další cesta Vás zavede k newyorské burze New York Stock 

Exchange, na Wall Street, k neoklasicistické stavbě Federal 

Hall National Memorial postavené přesně na místě, kde roku 

1789 George Washington skládal přísahu jako první prezi-

dent Spojených států amerických. Poslední zastávkou tohoto 

dne bude South Street Seeport, odkud spatříte mj. i Brook-

lyn Bridge (Brooklynský most). Odtud se vydáme kolem 

15.té hodiny zpátky na mezinárodní letiště v Newarku  po odbavení odletíme v 17.50 hodin s leteckou společ-

ností United Airlines do Berlína., 

     18.den – neděle 18.září 2017: přílet do Berlína na letiště Tegel v 7.50 hodin místního času (doba letu: 8:00 

h), přesun na nádraží Berlin-Hauptbahnhof a ve 13.03 hodin odjezd mezinárodním rychlíkem EC „Robert Schu-

mann“ přímo do Děčína (příjezd v 15.53 hodin, odjezd z Děčína v 16.42 hodin osobním vlakem do České Lípy. 

Předpokládaný návrat na hl.nádr. v České Lípě je v 17.27 hodin.  
               

 

 

 

 

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K AKCI 
 

    cestovní formality 
Každý účastník akce musí mít platný cestovní pas (platnost min. do 18.března 2017)  s platnou registrací 

„ESTA“ a „ETA“ – tyto registrace umožňují  vstup již do letadel na odletovém letišti a pak vstup na úze-

mí USA a Kanady. „ESTA“ platí 2 roky od vyřízení a „ETA“ pak 5 let ode dne vyřízení.  

Registraci proveďte co nejdříve na internetových stránkách: 

USA:  http://esta.cbp.dhs.gov    Kanada: www.cic.gc.ca/english/visit/eta.aspa   

    U této akce máte všichni obě registrace vyřízeny!     

 

       pojištění 
Vzhledem k  vysokým cenám za lékařské ošetření v USA, naléhavě upozorňujeme na 

nutnost uzavřít ještě před cestou pojištění pro případ nemoci a úrazu u některé 

z českých pojišťoven. 

 

       lékařská péče, očkování 
Lékařská péče je snadno dostupná a vysoce kvalitní.    

Očkování není třeba. 

Pohotovostní služba velkých nemocnic pracuje celých 24 hodin a ve většině měst jsou pohotovostní klini-

ky. Lékárny bývají otevřené do 21.00 hodin. V naléhavém případě volejte tel.č.911. 

 

 

 

 

 

 



 

           

    ubytování, stravování, spropitné 
Ubytování v rámci zájezdu je zajištěno vesměs v turistických hotelech a penzionech,   a to ve 2-, příp.3- 

nebo 4-lůžkových pokojích dle předchozí domluvy (u 2-lůžkových pokojů s jednou velkou postelí, 3- a 4-

lůžkové pokoje mají vždy dvě velké manželské postele, každé dvojlůžko je vybaveno společnou přikrýv-

kou a povlečením, proto doporučujeme, nejste-li manželé nebo dvojice partnerů, abyste využili možnost 

vzít si spací pytel nebo lůžkoviny z domova).  

V Las Vegas je zajištěno ubytování v hotelu Circus Circus. 

Stravování: v některých místech máme zajištěnu snídani (2x Los Angeles, 2x Flagstaff, Cedar City, 

Bishop, Fresno, Monterey) 

Na motelech M6 (Salt Lake City a 2x San Francisco – Belmont) je  ráno k dispozici zdarma káva. 

Potraviny a strava v bufetech je dražší než u nás, srovnatelná s cenami v západní Evropě. Budeme zasta-

vovat prakticky každý den na nákup, občerstvení v průběhu cesty bude také možné! 

Voda z vodovodní sítě je bezpečně pitná. 

V restauracích se povinně dává spropitné ve výši 10-15% z účtu, záleží na úrovni poskytovaných služeb. 

Naúčtovaná částka nezahrnuje spropitné. V případě, že jste s poskytovanými službami spokojeni, je běžné 

dávat spropitné také nosičům zavazadel, taxikářům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. V USA je 

toto spropitné nikoli dobrovolné, ale povinné!  

K cenám v obchodech je nutné připočítat ještě státní daň (v různých státech Unie je jiná, zpravidla 10-15 

procent z ceny)! 

 

 

       přeprava v USA 
Cestování v Americe je zajištěno 12-místným klimatizovaným vozidlem MINIVAN..   

Vzhledem k  malému úložnému prostoru Vás žádáme pouze  o menší zavazadla.  

Naprosto nevhodné jsou plastové – skořepinové kufry!  

Prosím i vzhledem k předpisům leteckých společností o dodržení velikosti zavazadla 

v součtu všech stran 158 cm. Lépe i menší než je tento rozměr.  
Do letadla max. váha zavazadla 23 kg, na palubu max. 5 kg. (na palubu nesmíte mít s sebou žádné ostré 

předměty a tekutiny!). Děkuji Vám. 
 

        oblečení 
Pro cestu je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Důležité jsou po-

krývka hlavy  a pevná obuv.   Vezměte trička, krátké kalhoty, pokrývky hlavy do teplých částí Ameriky, 

na sluneční brýle, ale také na teplejší mikiny do oblasti hor a Grand Canyonu! Vhodná je také pláštěnka 

nebo deštník pro případ deště. Nezapomeňte ani na plavky,  příležitost vykoupat se v Tichém oceánu, byť 

jen krátce, bude.  

Zmínka o oblečení již v kapitole „Jaké bude počasí?“ 
 

         jaké bude počasí? 
Průměrná denní teplota v tomto období je v oblasti Kalifornie 27 st.C, v oblasti vyšších částí Arizony  

(Grand Canyon), v Utahu a v severních státech okolo 23 st.C,  v oblasti Nevady pak 28 st.C. Doporučuje-

me tak pohodlné jarní a letní oblečení, ale také lehký svetr a příp. bundu do větru. 

 

        jazyk 
V celých Spojených státech amerických je úřední řečí angličtina. 

 

        čas 
V oblasti západní Ameriky  je čas posunut oproti České republice o devět hodin nazpět (ve 12.00 hodin 

místního  času je v Česku už 21.00 hodin). V Arizoně, Utahu, Wyomingu a Montaně je časový posun 8 

hodin, v New Yorku pak 6 hodin.  
 

       nákupy, clo 
Ve velkých městech jsou obchodní centra, která mají vysoký standard a kde lze koupit prakticky vše po-

třebné. Jejich součástí jsou i potravinové supermarkety. Otevírací doba je zpravidla 08.00-21.00 hodin, o 

sobotách 08.00-18.00 hodin. Velká obchodní centra bývají otevřena i v neděli.  

Do USA můžete bezcelně dovézt 300 cigaret, 50 doutníků a 0.95 l vína nebo jiného alkoholického nápoje. 

POZOR! Čerstvé ovoce, neupravené suroviny (uzeniny, sýry) a maso se dovážet NESMÍ!  

 



     bezpečnost 
V centrech velkých měst, jakož i v centrech menších měst je bezpečno, přesto se vyvarujte některých sku-

tečností:  nezacházejte na opuštěná místa, nechoďte po setmění sami vylidněnými ulicemi, neupozorňujte 

na peníze, nenoste nápadně šperky, fotoaparáty apod. Místní policie je vstřícná a lze ji kontaktovat 24 

hodin denně. 

 

       elektřina 
Do sítě je dodáván proud o napětí 110 voltů. Zásuvky mají  odlišné uspořádání a vyžadují adaptér, který 

lze snadno zakoupit již u nás nebo v supermarketech v USA za cca 5.-USD. 
 

      náboženství 
Hlavním náboženským vyznáním je v Americe křesťanství.  
 

      měna, doporučené kapesné 
V USA samozřejmě platí americké dolary (USD). Doporučujeme Vám vyměnit v našich bankách přímo 

tuto měnu. České koruny v USA směnitelné nejsou. S kartami Eurocard/Mastercard a VISA můžete vybí-

rat hotovost z bankovních automatů po celých Spojených státech. 

Současný kurs:  1.-USD = cca 23.-CZK 

KAPESNÉ: některé vstupy jsou uvedeny přímo v textu u programu akce, vstupy do národních parků se 

rozpočítavají na celé auto (počítejme s cca 50.-USD za osobu a všechny parky)., doporučené celkové ka-

pesné je 150.-USD na vstupy včetně přejezdů z letiště Newark do New Yorku a plavby lodí k Soše Svobody 

(s výjimkou dražších vstupů do Universal Studií, výletu letadlem nad Grand Canyonem a lodních výletů 

v San Francisku) a cca 320.-USD na stravu. 

Banky bývají otevřeny od pondělí do čtvrtka 10.00-15.00 hodin, v pátek 10.00-17.30 hodin. 

DALŠÍ CENY: 

Ceny vybraných jídel:                                              Ceny dalších služeb:         

Káva, čaj ………     cca 2,-USD                               Pohlednice  …        od 0,30 USD 

Coca cola …     cca 2.50 USD                                   Známka do CZ …       1.50 USD  

Hamburgery apod. od 2.50 USD                             Taxi ……               1.50 USD/1 mile 

Jídlo v samoobslužné jídelně  od 9.-USD                Večeře v restauraci      od 15.-USD                   

 

      telekomunikace a pošta 
Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní 

spojení z USA do České republiky: 00420+účastnické číslo. Pracovní doba na poštách 

 je od 08.30 do 16.30 hodin ve všední dny a od 08.00 do 12.00 hodin v sobotu. Letecká pošta do České re-

publiky jde přibližně 1 týden, pozemní pošta až 2 měsíce. Do adresy se doporučuje uvádět za „THE 

CZECH REPUBLIC“ ještě „EUROPE“.  

 

 

       adresář 
Velvyslanectví České republiky v USA: 

3900 Spring of Feedom Street, N.W. 20008 WASHINGTON D.C., tel.: 001202/3636315-9, 

fax:001202/9668540 

Velvyslanectví USA v České republice: 

Tržiště 15, 125 48 PRAHA 1 – Malá Strana, tel.: 224510847, 224631200, fax: 224510742 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme Vám klidné přípravy na naší společnou akci            

S OVýTem Západ Spojených států amerických 

a  jen  hezké zážitky z tohoto koutu světa!  
 


