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Studijní vzdělávací zájezd

číslo programu školní rok termín

20033 2019/2020 dle nabídky CK

WASHINGTON, D. C.
& NEW YORK CITY
ZA POZNÁNÍM A KULTUROU 
DO NOVÉHO SVĚTA
Program zájezdu:
1. den odlet z Prahy, přílet do Washingtonu, D. C., transfer z letiště 

na ubytování, pěší procházka večerním městem
2. den  prohlídka hlavního města USA Washingtonu, D. C.
 návštěva Capitolu, event. s přímou účastí na zasedání 

amerického kongresu nebo senátu, Bílý dům, Washington 
Monument (mramorový obelisk vysoký 170 m), Vietnam 
Veterans Memorial, památník Lincoln Memorial, Arlin-
gtonský národní hřbitov (hrob prezidenta J. F. Kennedyho 
a jeho manželky, hrob neznámého vojína); přejezd místní 
autobusovou dopravou do New York City, ubytování v centru 
Manhattanu

3. den  celodenní návštěva New York City
 zastávka u památníku Ground Zero, návštěva nejvyšší budovy 

na severní polokouli One World Trade Center a One World 
Observatory, výlet lodí z Battery Parku na ostrov Liberty 
Island k návštěvě symbolu Spojených států amerických, 
Sochy Svobody, možnost prohlídky Muzea přistěhovalců 
na Ellis Island, po návratu na Manhattan společná návštěva 
jednoho ze symbolů města, mrakodrapu Empire State 
Building (381 m) s výhledem na New York z 86. poschodí, 
možnost nákupů v obchodním domě Macy’s, procházka 
po Broadwayi (bulvár známý množstvím muzikálových 
i činoherních divadel) k Times Square, návrat na ubytování

4. den  celodenní návštěva New York City
 pěší procházka po Páté Avenue kolem St. Patrick’s 

Cathedral (největší v USA), Rockefeller Center a Trump 
Tower k Central Parku, procházka parkem, návštěva nej-
většího a nejprostornějšího kulturního komplexu na světě 
Lincoln Center (Metropolitní opera a David H Koch 
Theatre), návštěva památníku na poctu Johna Lennona 
Strawberry Fields, Dakota House, kde tento člen proslulé 
kapely Beatles žil, možnost prohlídky Metropolitního muzea 
(největší a nejstarší muzeum v USA), ve večerních hodinách 
možnost zhlédnutí divadelního představení na Broadwayi, 
návrat na ubytování 

 alternativně: místo Metropolitního muzea návštěva Příro-
dovědného muzea nebo Guggenheimova muzea

5. den  celodenní návštěva New York City
 prohlídka symbolu finančního světa Wall Street, Federal 

Hall National Memorial (památník a místo, kde George 
Washington skládal prezidentskou přísahu), Muzeum ame-
rických indiánů, procházka do přístavu Seaport k proslulé-
mu Brooklynskému mostu (jeden z technických zázraků 19. 
stol.), čtvrť Soho a bohémská část Manhattanu Greenwich 
Village, návrat na ubytování

6. den  návštěva New York City
 dopolední procházka čtvrtí Harlem a prohlídka jedné z nej-

větších sakrálních staveb světa Cathedral of St. John the 
Divine, odpoledne transfer na letiště, odlet do Prahy

Na 15 studeNtů 1 místo Pro Pedagogický
dozor zdarma (včetNě vstuPů)

ceNa zájezdu KČ 34 990,- zaHrNuje:
•	 letenku Praha – Washington, D.C. a New York – Praha

•	 transfer z letiště do hotelu a z hotelu na letiště

•	 přejezd místní dopravou z Washingtonu, D.C. do NYC

•	 1x ubytování se snídaní ve vícelůžkových pokojích v hotelu/
hostelu ve Washingtonu, D.C.

•	 4x ubytování se snídaní ve vícelůžkových pokojích v hotelu/
hostelu v centru Manhattanu, NYC

•	 pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.

•	 průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, 
informační letáky a mapky

*cena zájezdu je platná pro skupinu min. 15 platících účastníků

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů, místní jízdné, 
doprava od školy na letiště a zpět, cestovní pojištění a elektronická 
cestovní registrace ESTA.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

 alternativně: místo Harlemu individuální prohlídka Námoř-
ního a leteckého muzea nebo návštěva budovy OSN, kde 
jsou návštěvníci seznámeni s historií, strukturou a fungo-
váním OSN a mohou nahlédnout do jednacích sálů Valného 
shromáždění a Rady bezpečnosti

7. den  přílet do Prahy

TIP PRO VÁS – NÁVŠTĚVA PHILADELPHIE: 
zastavte se po cestě z Washingtonu, D.C. do NYC v kolébce 
amerického národa, Philadelphii – pro více informací 
kontaktujte CK

SLEVA 2000 KČ 
na zájezdy s odletem v lednu a únoru

2000,- OFF


