
 

         
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 staletí přistěhoval-

ce 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, za-

sněné vesnice v Nové Anglii zahalené do zuřivých barev indiánského léta, fascinující vodopády a 

jezera na severu země, horký jih s dusným podnebím, a také uvolněnou atmosféru 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 přivítala v New Yorku už 

miliony přistěhovalců, znamená ve Spojených státech politický a hospodářský rozvoj. Slib Deklarace nezávis-

losti 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…           

 

 

 

       KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ OVýT ČESKÁ LÍPA 

OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY 
( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 
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5.-12.prosince 2018 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

INFORMACE PŘED ODJEZDEM 
 

    program akce S OVýTem 

NEW YORK A NIAGARSKÉ VODOPÁDY 
 

    sraz účastníků   
ve středu 5.prosince 2018 v 16.00 hodin na Letišti Václava Havla v Praze v Terminálu 2 u odletů letadel do států 

EU. Sraz u stánku ČSA, po příchodu do odletové haly (nahoře) vpravo. 
 

       1.den – středa 5.12.2018: odlet z Prahy letadlem společnosti  ČSA v 17.25 hodin do Amsterdamu (přílet 

v 19.00 hodin, doba letu 1:35 h). Po příletu ubytování v hotelu v blízkosti letiště Schiphol., nocleh., 

       1.den – čtvrtek 6.12.2018: cca v 7.00 hodin návrat na letiště a v 9.15 hodin odlet letadlem společnosti 

UNITED do Newarku. Předpokládaný přílet je v 11.55 hodin místního času (-6 hodin oproti ČR, doba letu cca 

8:40 hodin). Po příletu do Newarku odbavení na letišti a poté převzetí mikrobusu, cesta na motel v Irvingtonu ve 

státě New Jersey, po příjezdu do motelu ubytování a nocleh.,  

       2.den – pátek 7.12.2018: snídaně v hotelu a poté celodenní výlet: NEW YORK – LOWER 

MANHATTAN:  dopoledne vás pozveme do Battery Parku, odkud se naskytne báječný pohled na nejproslulejší 

symbol New Yorku, Sochu Svobody. Ze zdejšího pří-

stavu se vydáte, budete-li mít zájem, na cestu lodí na 

ostrov Liberty, kde si budete moci prohlédnout symbol 
nejen New Yorku, ale celé Ameriky. Po procházce par-

kem okolo sochy Svobody (VSTUP DO SOCHY 

SVOBODY JEN PO PŘEDCHOZÍ INTERNETOVÉ 

OBJEDNÁVCE!)  cesta lodí na Ellis Island  s možností 

prohlídky Muzea imigrace. Po návratu na Manhattan 

procházka k Národní  bance a ke kostelu Nejsvětější 

Trojice.  Nelze se vyhnout místům neblaze spjatým 

s 11.zářím 2001, místům, kde stávalo Světové obchodní 

centrum. Dnes zde stojí úplně nová věž – One World 

Trade Centre, Věž Svobody (podívejte se na odkaz 

v průvodním e-mailu)… 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 prezident 

Spojených států amerických. Poslední zastávkou tohoto dne bude South Street Seeport, odkud spatříte mj. i Bro-

oklyn Bridge (Brooklynský most). Večer návrat na hotel a nocleh ve stejném hotelu.,                              

   3.den – sobota 8.12.2018: po snídani celodenní výlet: NEW YORK – 

MIDTOWN MANHATTAN: náš program zahájíme zastávkou u sídla 

Organizace spojených národů, a poté Vás čeká procházka, která povede 

okolo hotelu Plaza a Toweru Donalda Trumpa ke katedrále sv.Patricka   a 

k obchodním domům Saks a Tiffany.  Okolo Rockefellerova Centra (ZDE 

BUDEME ZCELA JISTĚ OBDIVOVAT TRADIČNÍ VÁNOČNÍ 

NEWYORSKÝ STROM) pak dojdete k mrakodrapu Chrysler Building a 

k Newyorské veřejné knihovně. Později si budete moci vyjet na jiný mra-
kodrap, na 

Empire State 

Building, 

který byl 

dlouho nej-

vyšší budovou New Yorku. Rozhled na město pod 

Vámi se Vám naskytne z 86.patra tohoto mrakodra-

pu, kde se nachází vyhlídková terasa.     Procházku 

zakončíme na bulváru Broadway, známém četnými 

muzikálovými divadly a v chaotickém prostředí 

náměstí Times Square (v případě zájmu možnost 
návštěvy některého z muzikálových představení – 

vstupenky cca 55.- až 150.-USD)., večer návrat do 

hotelu na nocleh.,    

 

 



    4.den – neděle 9.12.2018:  snídaně a poté dlouhý přejezd  k NIAGARSKÝM VODOPÁDŮM. V podvečer a 

pokud budete chtít až do večerních hodin, vyplníme čas u Niagarských vodopádů, a to z americké i kanadské 

strany. Oba vodopády se nacházejí na konci řeky Niagary a 

spojují Erijské jezero s Ontarijským. „Niagara“ znamená 

v jazyce místních Indiánů „hřmící voda“. Vodopády jsou 59 
metrů vysoké a miliony litrů vody jsou před nimi odvedeny 

stranou a pohánějí jednu z největších vodních elektráren na 

světě. Vodopády z americké strany můžete pozorovat ze 

dvou plošin – Prospect Point a Goat Island, vynikající vy-

hlídky jsou 

pak hlavně 

z kanadské 

strany. Ve-

čer návštěva kina IMAX (film o objevování Niagar) a vyhlíd-

kové věže Skylon Tower. Ubytování na kanadské straně., 

nocleh.,  
     5.den – pondělí 10.12.2018:  snídaně,  dopoledne ještě  

NIAGARSKÉ VODOPÁDY (bohužel v tomto období bez 

možnosti projížďky lodí Maid of the Mist). Odpoledne přejezd 

okolo Buffala a městečka Elmíra, kde pobýval také např. Mark 

Twain a je zde po něm pojmenována zdejší univerzita, zpět do 

státu New Jersey a nocleh ve stejném motelu jako první tři noci., 

     6.den – úterý 11.12.2018: snídaně a po ní návrat do New Yorku, tentokrát přes most George Washingtona… 

NEW YORK – UPPER WEST SIDE: ještě před příjezdem do této části Manharranu projedeme mikrobusem  

čtvrtí Haarlem. Později Vás naše procházka zavede nejprve k Lincolnovu Centru (Metropolitní opera, Městské 

divadlo, koncertní síň) a poté do zelené oásy Manhattanu, 

do obrovského Central Parku. Projdete okolo ZOO, re-

staurace Tavern on the Green, přes louky Sheep Mea-
dow, a spatříte viktoriánsko-gotický zámek Belvedere 

Castle u Great Lawn. Procházku parkem zakončíme na 

jeho okraji, u domu Dakota, před nímž byl zastřelen John 

Lennon. Zde se s Manhattenem i celým New Yorkem 

rozloučíme, abychom se kolem 15.té hodiny vydali na 

letiště Newark a v 17.50 hodin odtud odletíme letadlem 

společnosti United do Amsterdamu., noční přelet., 

    7.den – středa 12.12.2018: v 7.15 hodin místního času 

(doba letu 7:25 hodin) předpokládaný přílet na letiště Schiphol v Amsterdamu., přestup na letadlo společnosti 

ČSA a v 9.25 hodin odlet do Prahy. V 10.55 hodin (doba letu 1:30 hodin) přílet na Letiště Václava Havla 

v Praze. 

 
 

      cestovní formality 
Každý účastník zájezdu musí mít platný cestovní pas (platnost min. do 12.června 2019) s platnými registracemi  

„ESTA“ (umožňující vstup na území USA) a „ETA“ (pro vstup na území Kanady)– 

Registraci proveďte co nejdříve na internetových stránkách : http://esta.cbp.dhs.gov  

a zde: www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta.html 

 

         ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci zájezdu je zajištěno v motelech, a to vždy ve 4-lůžkových (v případě trojic v třílůžkových) 

pokojích s příslušenstvím (sprcha, WC). 

Stravování: s výjimkou občerstvení v letadle, a to v podobě snídaně při cestě tam, a večeře při cestě zpět, jsou 

zajištěny jen  snídaně (celkem 5x). Minimálně obbden bude možnost zakoupit potraviny ve velkém potravino-

vém obchodním domě  a v New Yorku najdete i levné bufety. Po cestě k Niagarám a zpět zastavíme u podniků 

s rychlým občerstvením, kde bude čas na jídlo.  

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

Voda z vodovodní sítě je bezpečně pitná. 
V restauracích se POVINNĚ dává spropitné ve výši minimálně 10% z účtu. Toto spropitné se neplatí v případě 

občerstvení bez obsluhy. 

V případě, že jste s poskytovanými službami spokojeni, je běžné dávat spropitné také nosičům zavazadel, taxiká-

řům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. 
     

 

 

 

http://esta.cbp.dhs.gov/


        jaké bude počasí? 
Průměrná denní teplota v tomto období je v oblasti východní Ameriky 8 st.Celsia. Doporučujeme Vám pohodl-
né, ale teplé oblečení, bavlněné kalhoty, trička, svetry, bundy, sluneční brýle. Nezapomeňte přibalit ovšem také 

deštník či pláštěnky. POZOR na velikost zavazadla – specifické podmínky – viz kapitola „ZAVAZADLA“ 
                     

        čas 
V oblasti východní Ameriky  je čas posunut oproti České republice o šest hodin nazpět (ve 12.00 hodin newyor-

ského času je v Česku 18.00 hodin). 
 

     lékařská péče, pojištění, 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 kliniky. 

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

Vzhledem k cenám za lékařské ošetření, žádáme Vás, abyste před cestou uzavřeli pojištění pro případ 

nemoci a úrazu u některé z českých pojišťoven.  
 

     měna, doporučené kapesné  
 V USA samozřejmě platí americké dolary (USD), v Kanadě pak kanadské dolary (CAD). Doporučujeme Vám 

vyměnit v našich bankách přímo tuto měnu. České koruny v USA směnitelné nejsou. S kartami Eu-

rocard/Mastercard a VISA můžete platit i vybírat hotovost z bankovních automatů po celých Spojených 

státech. 

Současné kurzy:  1.-USD = cca 23.-Kč, 1.-CAD = cca 22.-Kč 

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

KAPESNÉ (*bez záruky):   
  Orientační přehled vstupného: 

 NEW YORK –            loď na ostrov Svobody                ……. 27,-USD   

                                     Muzeum imigrace                            ….  zdarma   

                                     Mrakodrap Empire State Building   …. 25,-USD 

 NIAGARA    -             vyhlídkové terasy                        ……. zdarma 

                                      vyhlídková věž               ……………… 25,-CAD 

                                      kino IMAX               ………………….  14.50 CAD 

                                      kombinace IMAX + Vyhlídková věž ..  38.-CAD 

      

Ceny vybraných jídel:                                                      Další ceny: 

Káva, čaj ………         cca 2,-USD                                     Pohlednice  …………..   od 0,50 USD 
Coca cola ………        cca 2.50 USD                                  Známka do CZ ………   0,70 USD  

Hamburgery apod. …. od 2.50 USD                                    

Jídlo v samoobslužné jídelně   ….. od 9.-USD                    Taxi …………………    2.50 USD/1 mile 

Večeře v restauraci ……………… od 20.-USD                 Metro a veřej.doprava     4.- USD 

Celkově doporučujeme 55.-USD a 15.-CAD na vstupenky, na stravu cca 120.-USD a na suvenýry částku podle 

Vašeho uvážení.  
 

     vozidla, která Vám budou k dispozici, zavazadla 

Pro účastníky   je zajištěno cestování  12-ti místným  mikrobusem.  

Do letadla můžete mít pouze kabinové zavazadlo o max. váze 10 kg a velikosti 56x35x22 cm (na palubu 

nesmíte mít s sebou žádné ostré předměty a tekutiny!).  

Zavazadlo k odbavení o váze až 23 kg stojí cca 1300.-Kč za každou cestu, nutno objednat předem do 

30.11.2018. Děkujeme Vám. 
 

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

tí:  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 15.-USD. 

 

 

 



 

 

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

z USA do České republiky: 00420+regionální kód bez 0+účastnické číslo. Výhodné je před odletem zakoupit 

telefonní karty X-CALL. 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 republiky jde přibližně 1 týden, pozemní pošta až 2 měsíce. Do 

adresy se doporučuje uvádět za „THE CZECH REPUBLIC“ ještě „EUROPE“. 

 

         jazyk  

V celých Spojených státech amerických je úřední řečí angličtina, v Kanadě angličtina a francouzština. 
 

      zastupitelské úřady    
Velvyslanectví České republiky v USA: 

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

001202/9668540 

České centrum New York: 

1109 Madison Avenue, NEW YORK, NY 10028 

Velvyslanectví USA v České republice: 

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

 

 

 
 

        

            Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce  

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa  

                                             Jaroslav Svoboda, telefon 702444925  
 


