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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ČEDOK A.S.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

cestovní kancelář Čedok a.s., se sídlem na příkopě 857/18, 111 35 Praha 1, Česká1.
republika,  IČo: 601 92 755, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským sou-
dem v Praze pod. sp. zn. b 2263 (dále jen „Čedok“):

jako pořadatel (§ 2523 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dále jen oz) na-a)
bízí a prodává zájezdy (§1b zákona č. 159/199 Sb. o některých podmínkách pod-
nikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu dále jen zcR) na
základě smlouvy o zájezdu.  Při uzavření smlouvy o zájezdu či bezprostředně
po jejím uzavření vydá Čedok zákazníkovi Potvrzení o zájezdu v textové podobě
(§ 2525 a násl. oz). je-li smlouva vyhotovena v písemné formě, nahradí její stej-
nopis Potvrzení o zájezdu, a obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti
pro Potvrzení o zájezdu.
nabízí a prodává pobyty, tj. ubytování, jehož součástí je příp. i stravování, nebob)
ubytování spolu s další jednou nebo více službami cestovního ruchu nepřed-
stavující významnou ani podstatnou část pobytu (§ 1a zcR), které nejsou zájez-
dem, ani spojenými cestovními službami (dále jen „pobyt“), a to na základě
smlouvy o zajištění pobytu.  Při uzavření smlouvy o zajištění pobytu či bezpro-
středně po jejím uzavření Čedok vydá zákazníkovi příslušný doklad o zakoupení
pobytu v textové podobě (potvrzení o zajištění pobytu/voucher/poukaz apod.
je-li smlouva o zajištění pobytu vyhotovena v písemné formě, obsahuje všechny
smluvními stranami dohodnuté podmínky a vzájemná práva a povinnosti.
zprostředkovává výběr alespoň dvou typů služeb cestovního ruchu pro účelyc)
téže cesty nebo pobytu, které nejsou zájezdem a na jejichž poskytnutí jsou uza-
vřeny samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního
ruchu, čímž dochází ke sjednání spojených cestovních služeb (§ 1c zcR, dále jen
„spojené cestovní služby“ nebo „SCS“). v těchto případech Čedok a.s. vydá
zákazníkovi příslušné doklady o zakoupení každé jednotlivé služby u přísluš-
ného poskytovatele (voucher, dopravní ceninu apod.).
zprostředkovává prodej některého z typů služeb cestovního ruchu (§1a zcR),d)
nebo soubor jednoho typu služeb s další jednou nebo více službami cestovního
ruchu, které nepředstavují významnou část ceny dané kombinace a ani nejsou
podstatnou částí takového souboru, a které nejsou zájezdem, ani pobytem a ani
spojenými cestovními službami (dále jen „jiná služba CR“). v těchto případech
Čedok a.s. vydá zákazníkovi příslušný doklad o zakoupení služby u příslušného
poskytovatele služby (dopravní ceninu, vstupenku, voucher apod.). 

tyto všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Čedok a.s. (dále je „vSP“) upra-2.
vují práva a povinnosti smluvních stran ze:

smlouvy o zájezdu a)
smlouvy o zajištění pobytub)
smlouvy o zprostředkování prodeje spojených cestovních služebc)
smlouvy o zprostředkování prodeje jiné služby cRd)

Čedok před uzavřením smlouvy o zájezdu, nebo před tím, než zákazník učiní záva-3.
znou objednávku, nebo před uzavřením smlouvy na službu, která je součástí ScS,
informuje zákazníka, k jaké smlouvě jeho komunikace s Čedokem směřuje, a předá
mu příslušný formulář v souladu s vyhláškou č. 122/2018 Sb. o vzorech formulářů
pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb, který obsahuje informaci,
zda se jedná o zájezd nebo ScS a informaci o právní ochraně zákazníka.
tyto všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Čedok a.s. (dále jen „vSP“)4.
jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) nebo smlouvy o za-
jištění pobytu, nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří
Čedok a.s.

ČÁST A – ZÁJEZD A POBYT
Článek I – VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU PŘEDMĚT A OBSAH SMLOUVY

V  případě zájezdů vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a Čedokem uzavřením1.
smlouvy o zájezdu. obsah této smlouvy je dále určen též těmito vSP, které jsou i sou-
částí katalogu a zveřejněny též na https://www.cedok.cz/obchodni-podminky/ , popisem
zájezdu v katalogu, případně v jiném nabídkovém materiálu včetně jejich online verzí
na https://www.cedok.cz/ odkazem na kód produktu uvedeném ve smlouvě o zájezdu
(Potvrzení o zájezdu), dále i podmínkami poskytování služeb, které vysvětlují a doplňují
některé údaje k poskytovaným službám uvedenými v katalogu (Informace – obsah, roz-
sah a další podmínky poskytování služeb), a na https://www.cedok.cz/obchodni-pod-
minky/ (důležité informace a podmínky pro účast na zájezdu/pobytu), přepravními
podmínkami příslušných dopravců zveřejněnými na https://www.cedok.cz/obchodni-
podminky/ příp. i speciálními podmínkami přiloženými ke smlouvě o zájezdu (Potvrzení
o zájezdu) jako nedílná součást. 
v případě uzavření smlouvy o zájezdu Čedok odpovídá za řádné poskytnutí všech
sjednaných služeb cestovního ruchu a je povinen poskytnout zákazníkovi pomoc
v nesnázích. zákazník může vůči Čedoku uplatnit veškerá práva, pro něj vyplývající
z právních předpisů evropské unie a zcR, týkajících se zájezdů. zákazník má v tomto
případě rovněž zajištěnou ochranu pro případ úpadku Čedoku, na základě Čedokem
uzavřeného pojištění záruky pro případ úpadku.
V případě pobytů vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a Čedokem uzavřením2.
smlouvy o zajištění pobytu. obsah této smlouvy je dále určen též těmito vSP, které
jsou součástí katalogu a zveřejněny též na https://www.cedok.cz/obchodni-pod-
minky/, popisem pobytu v katalogu, příp. v jiném nabídkovém materiálu včetně jejich
online verzích na https://www.cedok.cz/  odkazem na kód produktu uvedeném ve
smlouvě o zajištění pobytu, dále i podmínkami poskytování služeb, které vysvětlují
a doplňují některé údaje k poskytovaným službám uvedenými v katalogu (Informace
– obsah, rozsah a další podmínky poskytování služeb), a na https://www.cedok.cz/ob-
chodni-podminky/ (důležité informace a podmínky pro účast na zájezdu/pobytu)
příp. i speciálními podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást. 
v případě uzavření smlouvy o zajištění pobytu Čedok odpovídá za řádné poskytnutí
služeb a zákazník může vůči Čedoku uplatnit veškerá práva, pro něj vyplývající ze
smlouvy a oz. na zákazníka se v těchto případech však nebudou vztahovat práva
přiznaná cestujícím vyplývající z právních předpisů evropské unie a zcR týkajících se
zájezdů a spojených cestovních služeb.
Ubytování, které je obsahem smlouvy o zájezdu pořádaném Čedokem nebo smlouvy3.
o zajištění pobytu, je vždy v souladu s právními předpisy státu, ve kterém je posky-
továno.
jsou-li ve smlouvě o zájezdu nebo ve smlouvě o zajištění pobytu sjednány podmínky4.
odlišně od ustanovení vSP nebo jiných podmínek uvedených v odst. 1 a 2, mají od-
chylná ujednání v takové smlouvě přednost před zněním vSP nebo jiných podmínek
uvedených v odst. 1 a 2. Čedok si vyhrazuje právo měnit před uzavřením smlouvy
o zájezdu a smlouvy o zajištění pobytu podrobné vymezení zájezdu a pobytu.
délka zájezdu je vyjádřena počtem dní. Podle právních předpisů ČR i eU je za začátek5.
zájezdu považován okamžik zahájení první služby a za konec zájezdu ukončení po-
skytnutí služby. zájezd začíná ten kalendářní den, kdy Čedok poskytl první službu
(např. odbavení na letišti, nástup do autobusu při transferu na letiště, nástup do
autobusu při autobusové dopravě, ubytování v případě zájezdů bez dopravy, atd.).
do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou tedy zahrnuty i dny určené pro cestu do
místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy je zahájení zájezdu a ukončení zájezdu
organizováno v pozdních nočních hodinách, příp. časných ranních hodinách. délka
pobytu, v případě zajištění ubytování jako jedné služby cestovního ruchu, která není
součástí zájezdu ani spojených cestovních služeb je vyjádřena počtem nocí.
v případě, že ve smlouvě o zájezdu či smlouvě o zajištění pobytu je uvedeno, že se6.
jedná o zájezd či pobyt „na vyžádání“, pak se smlouva v takovém případě sjednává
s rozvazovací podmínkou dle § 548 odst. 2 oz. Rozvazovací podmínka je splněna
v případě, jestliže sjednaný zájezd či pobyt není k dispozici z důvodu vyčerpání či ne-
existence (i) ubytovacích kapacit, (ii) přepravních kapacit, (iii) jiné služby podstatné
a významné pro realizaci zájezdu či pobytu. v případě naplnění rozvazovací pod-
mínky Čedok oznámí zá kaz ní ko vi zánik smluvního vztahu nejpozději do 7 dnů od
uzavření smlouvy, pokud není ve smlouvě sjednána jiná lhůta a bez zbytečného od-
kladu vrátí zákazníkovi vše, co od něho obdržel. zákazník v těchto případech nemá
nárok na náhradu škody, majetkové i nemajetkové újmy či jakékoli další jiné plnění
ze strany Čedoku.
není-li v popisu zájezdu/pobytu nebo ve smlouvě uvedeno jinak, nejsou zájezdy nebo7.
pobyty vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu.
není-li v popisu zájezdu/pobytu nebo ve smlouvě uvedeno jinak, jsou služby dele-8.
gáta, resp. průvodce poskytovány v českém nebo slovenském jazyce.

Podpisem smlouvy o zájezdu/pobytu, resp. převzetím Potvrzení o zájezdu/zajištění9.
pobytu a potvrzením závazné objednávky v online rezervačním systému (podle typu
smlouvy a zemi čerpání služeb) zákazník osvědčuje, že před uzavřením smlouvy:

byl řádně informován o podmínkách, rozsahu a obsahu poskytovaných služeba)
a seznámil se se všemi charakteristickými a hlavními náležitostmi poskytova-
ných služeb,
mu byly poskytnuty na příslušném formuláři informace o zájezdu, že se na zá-b)
kazníky vztahují veškerá práva eU týkající se zájezdů a odpovídající právní
ochrana pro případ úpadku cestovní kanceláře,
se seznámil a převzal všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Čedokc)
a.s.,
byl informován o zpracování osobních údajů a poučen o právech v souvislostid)
s ochranou osobních údajů zákazníků cestovní kanceláře Čedok a.s.,
mu byl předán doklad o pojištění cestovní kanceláře Čedok a.s. pro případe)
úpadku vystavený pojistitelem,
mu byly poskytnuty informace o pasových a vízových požadavcích pro cestuf)
a přibližných lhůtách pro jejich vyřízení a dále i o tom, jaké zdravotní doklady
jsou příp. na cestu a pobyt vyžadovány,
příp. převzal pojistné podmínky pro cestovní pojištění a pro krytí nákladů spo-g)
jených se stornem zájezdu/pobytu.

Článek II – CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením a cenu pobytu před1.
nastoupením na pobyt. za zaplacení ceny se považuje, podle formy úhrady, den pře-
vzetí hotovosti, den platby platební kartou anebo den připsání platby na účet Če-
doku.
výše záloh a časový rozvrh plateb jsou stanoveny, pokud nebude ve smlouvě uve-
deno jinak, takto:

u zájezdu a pobytu je zákazník povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zá-a)
lohu ve výši 50 % sjednané ceny, 
doplatek ceny zájezdu nebo pobytu je zákazník povinen uhradit nejpozději 60b)
dnů před zahájením zájezdu nebo nástupu na pobyt; 

v případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 60 dnů před zahájením zá-
jezdu nebo nástupu na pobyt je zákazník (postupitel) povinen uhradit 100 % sjed-
nané ceny již při vzniku smluvního vztahu. Při porušení tohoto závazku má Čedok
právo od smlouvy o zájezdu nebo od smlouvy o zajištění pobytu odstoupit. 
v případě úhrady ceny nebo části ceny zájezdu nebo pobytu formou poukázky (pou-2.
kazu) Čedoku nebo jiné poukázky (poukazu) Čedokem přijímané zákazník (pouka-
zník) i Čedok (poukázaný) postupují v souladu s podmínkami pro jejich uplatnění
a přijímání stanovenými poukazatelem (vydavatelem) takové poukázky (poukazu).
Poukázky (poukazy) lze uplatnit pouze v provozovně Čedoku a v plné nominální hod-
notě a nelze je směnit za peníze a to ani v případě odstoupení od smlouvy o zájezdu
či smlouvy o zajištění pobytu kteroukoliv ze smluvních stran ani zrušení zájezdu či
pobytu ze strany Čedoku.

Článek III – PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
K základním právům zákazníka patří zejména:1.

právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb ve smlouvě o zá-a)
jezdu či smlouvě o zajištění pobytu,
právo vyžadovat od Čedoku informace o všech skutečnostech, které jsou mub)
známy a které se dotýkají sjednaných a zaplacených služeb ve smlouvě o zá-
jezdu či smlouvě o zajištění pobytu,
právo být seznámen s případnými změnami sjednaných služeb,c)
právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsahemd)
smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o zajištění pobytu, příp. dalších dokumentů
před nepovolanými osobami,
právo na doručení dalších podrobných a pro zákazníka důležitých údajů o všeche)
skutečnostech, které jsou Čedoku známy, pokud nejsou obsaženy již ve
smlouvě o zájezdu nebo v katalogu a na https://www.cedok.cz, nejpozději 7 dní
před zahájením zájezdu, a pokud to vyžadují okolnosti, i na předání letenky,
poukazu/voucheru  k ubytování, dokladu nutného pro poskytnutí fakultativních
výletů, pronájmu motorového vozidla apod. nebo jiného dokladu, jehož je pro
uskutečnění zájezdu dle smlouvy o zájezdu třeba, zpravidla na emailovou
adresu uvedenou ve smlouvě, a pokud není uvedena, dopisem zaslaným na
adresu bydliště uvedeného ve smlouvě, a to ve stejné lhůtě,
právo postoupit smlouvu o zájezdu, splňuje-li třetí osoba podmínky účasti naf)
zájezdu, a písemně Čedoku oznámit, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná
osoba uvedená v oznámení.  v případě, že zákazník právo na změnu v osobě
účastníka zájezdu chce uplatnit, je povinen dodržet postup a podmínky dle odst.
2 písm. l) tohoto článku.

K základním povinnostem zákazníka patří zejména:2.
poskytnout Čedoku součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a po-a)
skytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět Čedokem požadované
údaje ve smlouvě vč. jakýchkoliv změn takových údajů a předložit další doklady
k žádosti o udělení víz,
zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilé osoby a souhlas zákon-b)
ných zástupců s doprovodem třetí osobou, obdobně zajistit doprovod a dohled
osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,
předložit souhlas zákonných zástupců v případě, že zákazník starší 15 letc)
a mladší 18 let hodlá uzavřít smlouvu na služby čerpané v zahraničí,
v případě, že stát, kam cestuje nezletilá osoba, vyžaduje písemné potvrzeníd)
a souhlas zákonných zástupců s vycestováním (informace lze zjistit na webo-
vých stránkách Mzv ČR v rubrice věnované konkrétnímu státu), zajistit takový
doklad zákonných zástupců nezletilého s úředně ověřeným podpisem,
převzít od Čedoku doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stano-e)
veném čase na místo určení (srazu, odjezdu, pobytu apod.) se všemi požado-
vanými doklady,
mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytuf)
i tranzit (platný cestovní doklad vydaný státem, jehož uvedl, že je občanem, víza,
doklad o zdravotním pojištění, souhlas zákonných zástupců s vycestováním ne-
zletilého pokud je vyžadováno apod.); příslušníci jiných států než států eHP jsou
povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam
cestují a potřebná víza si zajistit, 
splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, prog)
které jsou stanoveny zdravotnickými předpisy, mít příslušná lékařská potvrzení
a doporučení pro cesty požadovaná zejména leteckými dopravci,
řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné Čedokem určené osoby a dodržovath)
stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, vč. předpisů
dopravců a ubytovatelů,
počínat si za všech okolností tak, aby předcházel vzniku škody na zdraví a ma-i)
jetku nebo jiné újmy své, ostatních zákazníků, poskytovatelům služeb nebo Če-
doku a uhradit případnou škodu a újmu, kterou způsobil,
zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních zákazníků, dodržovat pra-j)
vidla slušného chování, hygieny,
ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě uplatnit bezk)
zbytečného odkladu přímo u dopravce,
zaplatit v případě opravy jména, příjmení, data narození a jiných osobních údajůl)
nebo opravy kontaktních údajů (adresy, e-mailu, telefonu apod.) u zájezdu a po-
bytu v zahraničí (mimo Slovenska) poplatek ve výši 200,- Kč na osobu a u zá-
jezdu a pobytu v tuzemsku a na Slovensku poplatek ve výši 100,- Kč na osobu.
v případě, že zákazník (postupitel) využije svého práva na oznámení změnym)
v osobě zákazníka zájezdu dle odst. 1 písm. f)  tohoto článku, je povinen ozná-
mení učinit v textové podobě a doručit je Čedoku, případně prodejci, u kterého
uzavřel smlouvu o zájezdu, a k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového
zákazníka (postupníka), které obsahuje všechny jeho osobní údaje potřebné
k uzavření smlouvy, že:
– souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu a
– splňuje podmínky pro účast na zájezdu.
oznámení je včasné, je-li Čedoku doručeno alespoň sedm dnů před zahájením
zájezdu.

v případě změny v osobě zákazníka zájezdu dle tohoto ustanovení jsou postu-
pitel a postupník zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu
a k úhradě nákladů, které Čedoku v souvislosti se změnou zákaz níka vzniknou.

K povinnostem zákazníka, který uzavřel smlouvu ve prospěch třetích osob3.
(§ 1767 OZ) dále patří zejména:

odpovědnost jako spoludlužníka za splnění závazků všech osob, v jejichž pro-a)
spěch smlouvu uzavřel, vč. včasné úhrady ceny zájezdu nebo pobytu a předání
všech potřebných informací včetně dokumentů v text ové podobě, které ob-
držel, zejména pak tyto vSP, doklad o pojištění Čedoku pro případ úpadku
apod.,
seznámit osoby, v jejichž prospěch smlouvu s Čedokem uzavřel, s těmito vSP,b)
jakož i s dalšími informacemi, které mu byly poskytnuty, nebo obdržel před uza-
vřením smlouvy, nebo na které je odkazováno v těchto vSP, nebo které od Če-
doku obdrží v době platnosti smlouvy, zejména je pak informovat o podmínkách,
rozsahu, obsahu a kvalitě služeb, o všech charakteristických a hlavních náleži-
tostech služeb, právech a povinnostech zákazníků Čedoku, o pasových a vízo-
vých požadavcích pro cestu a pobyt, o tom jaké zdravotní doklady jsou na cestu
a pobyt vyžadovány, o zpracovávání osobních údajů zákazníků Čedoku a jejich
právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků Čedoku, o po jist ných
podmínkách na cestu a pobyt, apod., 
v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, seznámit a předatc)
všem účastníkům zájezdu doklad pojišťovny o pojištění záruky pro  případ
úpadku Čedoku, 
zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vy-d)
žadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účast-
ník.

Článek IV – POVINNOSTI A PRÁVA ČEDOKU
K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku III se vztahují odpovídající1.
povinnosti a práva Čedoku.
Čedok odpovídá za řádné poskytnutí všech ve smlouvě o zájezdu nebo smlouvě o za-2.
jištění pobytu sjednaných služeb cestovního ruchu a v případě zájezdu má povinnost
poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích.
Čedok je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech tý-3.
kajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou Čedoku
známy.

Článek V – ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB
Zrušení dohodnutých služeb1.

Čedok je oprávněn zrušit zájezd před jeho zahájením, pokud počet osob při-a)
hlášených na zájezd je nižší než 35 účastníků, pokud není v popisu zájezdu, resp.
ve smlouvě o zájezdu uvedeno jinak, a zrušení zájezdu oznámí zákazníkovi ve
lhůtě:
– 20 dní před zahájením zájezdu v případě, že jeho délka činí více než šest dní,
– 7 dní před zahájením zájezdu, v případě, že jeho délka činí dva až šest dní,
– 48 hodin před zahájením zájezdu v případě, že jeho délka činí méně než dva dny.
Čedok je oprávněn zrušit zájezd před jeho zahájením, nebo pobyt před jeho ná-b)
stupem, jestliže mu k plnění závazku dle smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o za-
jištění pobytu brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu
nebo pobytu oznámil zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením
zájezdu nebo nástupu na pobyt.

Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu a nástupu na pobyt2.
Čedok si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve svých smluvnícha)
závazcích vyplývajících ze smlouvy o zájezdu. Údaje o změně je Čedok povinen
oznámit zákazníkovi v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. ne-
podstatné změny nezakládají zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy o zá-
jezdu.
nutí-li vnější okolnosti Čedok před zahájením zájezdu změnit některou z hlav-b)
ních náležitostí smlouvy o zájezdu (§ 2527 oz), nebo nemůže-li splnit zvláštní
požadavky zákazníka, které Čedok dle smlouvy o zájezdu přijal, nebo navrhne-
li zvýšení ceny zájezdu o více než osm (8) procent, může zákazník návrh na
změnu smlouvy o zájezdu přijmout nebo může od smlouvy odstoupit, aniž by
musel hradit odstupné. Spolu s návrhem na změnu závazků vyplývajících ze
smlouvy o zájezdu oznámí Čedok zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetel-
ným způsobem a bez zbytečného odkladu v textové podobě (i) dopad navrho-
vaných změn na cenu zájezdu; (ii) lhůtu, v níž může zákazník od smlouvy
odstoupit, která nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením zá-
jezdu; (iii) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy; (iv) údaje
o případném náhradním zájezdu a jeho ceně. Pokud zákazník ve lhůtě stano-
vené Čedokem od smlouvy o zájezdu dle tohoto ustanovení neodstoupí, platí,
že zákazník se změnou závazků souhlasí. v případě, že v důsledku změny
smlouvy o zájezdu dle tohoto ustanovení dojde ke snížení jakosti nebo nákladů
zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou slevu. 
je-li Čedok nucen z objektivních důvodů před nástupem na pobytu změnit pod-c)
mínky smlouvy o zajištění pobytu ustanovení odst. 2 tohoto článku obdobně.

Změny smluvních podmínek ze strany zákazníka3.
v případě, že zákazník uplatní své právo na změnu v osobě účastníka zájezdua)
(postoupí smlouvu o zájezdu) dle článku III odst. 1 písm. f) postupem dle článku
III odst. 2 písm. k) této části vSP, Čedok provede změnu smlouvy o zájezdu. zá-
kazník (postupitel) a nový zákazník (postupník) jsou pak zavázáni společně a ne-
rozdílně k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě nákladů, které Čedoku v souvislosti
se změnou zákazníka vzniknou.
ostatní změny smluvních podmínek (jako např. změna termínu zájezdu/pobytu,b)
zkrácení či prodloužení zájezdu/pobytu, změna hotelu apod.) jsou posuzovány
jako odstoupení od smlouvy a uzavření nové smlouvy, tzn., že Čedoku vzniká právo
na odstupné a zákazník je povinen zaplatit odstupné dle článku vI těchto vSP. 
v případě storna (odstoupení od smlouvy) jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji,c)
je zbývající osoba povinna uhradit příplatek za jednolůžkový pokoj (neobsazené
lůžko). v případě storna (odstoupení od smlouvy) jedné osoby na pevném lůžku
ve dvoulůžkovém pokoji s přistýlkou, je cestující osoba původně ubytovaná na
přistýlce povinna uhradit rozdíl v ceně mezi pevným lůžkem a přistýlkou.

Článek VI – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ODSTUPNÉ (STORNOPOPLATKY)
Čedok je oprávněn před zahájením zájezdu nebo nástupu na pobyt od smlouvy o zá-1.
jezdu nebo smlouvy o zajištění pobytu odstoupit z důvodu

zrušení zájezdu nebo zrušení pobytu dle článku v, odst. 1 vSP, neboa)
poruší-li zákazník svou povinnost vyplývající ze smlouvy. b)

oznámení o odstoupení od smlouvy doručí Čedok zákazníkovi. Účinky odstoupení
od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.
zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu nebo nástupu na2.
pobyt

bez uvedení důvodu,a)
nesouhlasí-li se změnou závazků vyplývající ze smlouvy dle článku v, odst. 2 vSP,b)
z důvodů porušení povinností Čedoku, vyplývajících ze smlouvy,c)
v případě smlouvy o zájezdu dále také, jestliže v místě určení cesty nebo pobytud)
nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti,
které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do
místa určení cesty nebo pobytu.

oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník doručí Čedoku, popřípadě prodejci,
u kterého zájezd nebo pobyt zakoupil. v oznámení zákazník musí uvést jméno, pří-
jmení, adresu, číslo smlouvy. odstoupení od smlouvy může zákaz ník rovněž sepsat
v prodejním místě, kde zájezd nebo pobyt zakoupil. Účinky odstoupení od smlouvy
nastávají dnem doručení oznámení.
dojde-li k odstoupení od smlouvy dle ustanovení odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. b),3.
c) nebo d) tohoto článku vSP je Čedok povinen bezodkladně, nejpozději do 14 dnů
od odstoupení, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch.
v případech uvedených v odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. d) tohoto článku vSP ne-
vzniká Čedoku vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.
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Let’s get on the road…

Mnozí lidé odlétají za oceán s pocitem, že 
o USA už něco vědí. Navzdory očekáváním

se zdají být parkoviště větší, dálnice delší a mra-
kodrapy vyšší. Turisté žasnou nad maličkostmi –
udivuje levný benzin či bezedné kelímky s kávou.
Amerika je pestrou škálou ras a životních stylů.
Je také zemí šokujících pravidel a protikladů. Z
tohoto přediva je utkán jedinečný způsob života
Američanů, který někdo nesnáší, jiný obdivuje.

Cestování po USA je mnohotvárné. Můžeme
vyrazit na východ do Nové Anglie – kolébky ná-
roda. Svůdný je výlet do New Yorku, který omra-
čuje kvapem ulice či velikostí Manhattanu.
Věčné léto Floridy svědčí odpočinku, New Orle-
ans zase přitahuje ty, co touží po veselí. 

A západ? Tomu nechybí žádná klimatická oblast 
a krajinný typ. To pochopíme v prériích s bizony,
v pouštních zahradách kaktusů nebo až vystou-
páme k horstvům s lesoparky, vulkány a ledovci.
Bez dechu strneme u divokého Pacifiku v zá-
plavě deštných pralesů a v klenbách sekvojí. Ne-
mluvě o strhující krajině rudých skal a kaňonů
Utahu či Arizony.

Cestování po západě je spjato s duchem Divo-
kého západu, indiány, kosmopolitním San Franci-
skem, stravujícím Los Angeles nebo zářivým Las
Vegas. Tahle rozmanitá podívaná je nabita ma-
gickou podmanivostí a svádí k návratům. 

Takže: Let’s get on the road…

USA
Rozloha: 9.370.047 km2

Populace: 332.330.068 (říjen 2019)
Počet států: 50
HDP: cca 15 trilionů USD
Nejvyšší bod: Mt. McKinley 6.194 m
Hlavní město: Washington D.C.
Měna: americký dolar; $1 = cca 23,5,- Kč
Úřední jazyky: angličtina, španělština
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Rozměry země javorového listu – druhého nej-
většího státu světa – jsou šokující. Na vý-

chodě omývají Kanadu vlny Atlantiku, na západě
Pacifiku. Jih spočívá na zeměpisné šířce Říma,
kdežto sever zasahuje do pustin polárního krá-
lovství Arktidy.

Kanada, to jsou mohutné štíty Skalistých hor,
nekonečné lesy a prérie, divoká příroda Yukonu,
ale také členité pobřeží s nepřehlednými fjordy
či deštnými pralesy. Kanada je tak velká, že pl-
ných devadesát procent z jejích 28,5 milionů
obyvatel žije v pásu širokém 160 kilometrů táh-
noucím se podél hranice se Spojenými státy. Ať
už ve velkých evropsky vyhlížejících městech na
Řece svatého Vavřince nebo příjemném Vancou-
veru či Calgary na západě.

Podobně jako Američané, jsou i Kanaďané náro-
dem přistěhovalců, směsicí mnoha kultur a do-
morodé indiánské populace. Vedle dominantní
britské a frankofonní většiny volající tu a tam 
po autonomii, tu žijí nezanedbatelné komunity 
Číňanů, Ukrajinců, Poláků, Řeků či kupříkladu
Španělů. Jedno mají společné, ve vzájemné tole-
ranci udržují tradice svého národa a zároveň si
nesmírně váží země, která je jim domovem.

Až by se chtělo říci, kdo vlastně je ten pravý
Kanaďan?

Slovy nadsázky z úst kanadského spisovatele
Pierra Bertona prý ten:

“kdo ví, jak se pomilovat v kánoi”.

KANADA
Rozloha: 9.971.000 km2

Populace: 37.779.749 (říjen 2019)
Nejvyšší bod: Mt. Logan 5.959 m 
Hlavní město: Ottawa
Měna: kanadský dolar; $1 = cca 18 Kč
Úřední jazyky: angličtina, francouzština
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S námi v USA neriskujete!

MÁME POVOLENÍ DO
NÁRODNÍCH PARKŮ
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Tvrdé vymáhání pravidel, k němuž od počátku roku 2014
přikročila Národní parková služba amerických rezervací
může skončit nejen odepřením vstupu vozidla do parku, v
horších případech však i odstavením přepravního pro-
středku bez ohledu na cestující v něm. 
Důrazně upozorňujeme všechny  zájemce o cesty do USA,
aby si před zakoupením zájezdu ověřili, zda organizátor
zájezdu – tedy cestovní kancelář, disponuje povolením ke
komerčnímu vstupu do národních parků (dále jen
povolení), ve kterých je vyžadováno. Povolení musí v
těchto parcích předložit každá cestovní kancelář, která své
klienty veze v jakémkoli typu vozidla s průvodcem. Zvlášť
pozorně jsou sledovány skupiny cestující v tzv. 15-ti
místných vanech, neboť tato oblíbená vozidla jsou díky své
kapacitě používána k přepravě komerčních skupin.

Pravidelné kontroly a zároveň i postih operátora zájezdu je
přísně uplatňován zejména v Národním parku Grand
Canyon, Death Valley (Údolí smrti), Yosemite a Joshua Tree
 – tedy nejfrekventovanějších rezervacích, které jsou téměř
vždy součástí klasických okruhů americkým jihozápadem. 

Udělení povolení je spjato se značnou administrativně
organizační zátěží a stojí nemalé částky - zejména pak 
v případě získání pojištění odpovědnosti organizátora
zájezdu, kde musí být každý národní park certifikován
zvlášť.  Nejen české cestovní kanceláře však požadavky
národní parkové služby obcházejí a na úkor vlastní
pohodlnosti a dodatečných nákladů raději vystaví klienta i
sebe riziku nevpuštění do parku, zabavení vozu či dalšího
postihu průvodce nebo organizátora zájezdu.

kDO POVOLENí NEPOTřEbUJE
soukromé osoby/skupiny, neboť v jejich
případech nejde při vstupu do národního
parku o vyvíjení komerčních aktivit. 
Ke vstupu stačí uhradit vstupné případně 
se prokázat katičkou Park Pass viz 
http://www.nps.gov/findapark/passes.htm

skupiny cestující v autobusech či jiných
dopravních prostředcích amerických
přepravců, protože ti povolení k dispozici
zpravidla mají. 

GRAND CANYON NP YOSEMITE NP DEATH VALLEY NP JOSHUA TREE NP

Jsme držitelem komerčních povolení do všech národních parků, kde je vyžadováno.





7
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Východ USA a Kanady

Východ a západ USA

Západ USA a Kanady

Východ USA

ID zájezdu 550 
Strana 10
Délka 8 nocí / 10 dní
Průvodce český

Hlavní body programu
• New York                          • Annapolis
• Niagarské vodopády       • Philadelphia
• Washington D.C.              • Gettysburg

ID zájezdu 562
Strana 14
Délka 7 nocí / 9 dní
Průvodce český

Hlavní body programu
• Miami                                • Key West
• Orlando                            • Everglades NP
• Cape Canaveral (NASA)   

ID zájezdu 555 
Strana 46
Délka 13 nocí / 15 dní
Průvodce český

Hlavní body programu
• New York                          • Atlatic City
• Washington d.c.               • Niagarské vodopády
• Lake Saranac                    • Montreal 
• Toronto                             

ID zájezdu 505
Strana 22
Délka 10 nocí / 12 dní
Průvodce český

Hlavní body programu
• Los Angeles                     • San Francisco
• Las Vegas                         • Grand Canyon NP
• Death Valley                     • Bryce Canyon NP 

ID zájezdu 500
Strana 20
Délka 14 nocí / 16 dní
Průvodce český

Hlavní body programu
• Los Angeles                     • San Francisco
• Las Vegas                         • Grand Canyon NP
• Death Valley                     • Monument Valley  
• Yosemite NP                    • Pacifická dálnice  

ID zájezdu 520
Strana 26
Délka 16 nocí / 18 dní
Průvodce český

Hlavní body programu
• Lake Tahoe                      • Olympic NP  
• Crater Lake NP                • Seattle
• Redwood NP                   • Glacier NP 
• Mt. Rainier NP                 • Yellowstone NP 

Nejlepší z USA

ID zájezdu 580 
Strana 24
Délka 18 nocí / 20 dní
Průvodce český

Hlavní body programu
• New York                          • Washington D.C.
• Niagarské vodopády       • Los Angeles 
• Las Vegas                         • Grand Canyon NP
• San Francisco                   • Sequoia NP

Nejlepší z východu USA

ID zájezdu 560 
Strana 16
Délka 15 nocí / 17 dní
Průvodce český

Hlavní body programu
• New York                          • Washington D.C.
• Miami                                • Key West
• Niagarské vodopády       • Cape Canaveral (NASA)

Z Floridy do New Yorku

ID zájezdu 572 
Strana 18
Délka 14 nocí / 16 dní
Průvodce český

Hlavní body programu
• Miami                                • Key West
• New York                          • Charleston
• Washington D.C.              

ID zájezdu 575
Strana 28
Délka 13 nocí / 16 dní
Průvodce český

Hlavní body programu
• Oahu                                • Waikiki Beach 
• Pearl Harbor                    • Haleakala NP  
• Kauai: Waimea Caynon    • Mauna Kea  
• Big Island                         • Volcanoes NP  

ID zájezdu 590
Strana 36
Délka 14 nocí / 16 dní
Průvodce český

Hlavní body programu
• Wrangler NP                    • Dawson City 
• Yukon River                      • Skagway   
• Alaska Range                   • Kenai Fjords NP 
• Denali NP                         • White Pass 

USA

Cape Canaveral

Fort Mayers

Key West

Petersburg

Tampa

Orlando

Everglades N.P. 

Miami

Naples

Mexiko

USA

San Simeon

Yosemite N.P.

Death Valley

Las Vegas Zion N.P.

Capitol
Reef 
N.P.

Monument
Valley

Grand 
Canyon N.P.

Williams
San Diego

Los Angeles

Joshua Tree N.P.

Bryce
Canyon

N.P.

San Francisco

Mexiko

USA

Sequoya N.P.

Death Valley

Las Vegas

Zion N.P.

Grand 
Canyon N.P.

Williams

Lake Powell

Los Angeles

Joshua Tree N.P.

Bryce
Canyon
N.P.

San Francisco

Nejlepší z Floridy

Americký západ - zlatý okruh

Západ USA

Města a příroda západu USA

Kanada

USA

Syracuse

Gettysburg

Niagara Falls

New York

Philadelphia

Annapolis
Washington D.C.

Buffalo

Města a příroda východu USA

Kanada

USA

Syracuse

Gettysburg

Niagara Falls

New York

Philadelphia

Annapolis
Washington D.C.

Buffalo

Mexiko

USA

Sequoya N.P.

Death Valley

Las Vegas

Zion N.P.

Grand 
Canyon N.P.

Williams

Lake Powell

Los Angeles

Joshua Tree N.P.

Bryce
Canyon
N.P.

San Francisco





Honolulu

KAUAI

OAHU

MAUI

BIG ISLAND

Velký okruh Havajskými ostrovy

Kanada

USA

Ottawa Montreal

Albany

Pittsburg

Niagara Falls

New York

Toronto

Philadelphia
Atlantic City

Washington D.C.

Lake Erie

Metropole východu USA a Kanady

USA

Kanada

Polární kruh

Fairbanks

Dawson
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CrossingWrangler

St. Elias N.P. 

Whitehorse

Skagway

Anchorage

Seward

Kluane

Tok

Denali N.P. 
Mt.

McKinley

Dobrodružsví Aljašky a Yukonu

Kanada

USA

Syracuse

Gettysburg

Niagara Falls

New York

Philadelphia

Annapolis
Washington D.C.

Buffalo

USA

Cape Canaveral

Fort Mayers

Key West

Petersburg

Tampa

Orlando

Everglades N.P. 

Miami

Naples

USA

New York

Philadelphia

Annapolis
Washington

Tunnel Bridge

Cape Hatteras

Oracoke Island
Myrtle Beach

Charlestone
Savannah

St. Augustine

Orlando

Miami

Key West

Virginia Beach

Kanada

USA

Olympic N.P. 

Mt. Rainier N.P. 

Crater Lake N.P. 

Mt. St. Helens 

Seattle

Nort Cascades N.P. 

Glacier N.P. 

Great Falls

Lassen Volcanic

Redwood N.P. 
Yellowstone N.P. 

Grand Teton N.P. 

Salt Lake City
Lake Tahoe

Reno

Sacramento
San Francisco

Vzhůru do Yellowstonu
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Západ USA

Východ a západ USA

Západ Kanady

Západ USA a Kanady

ID zájezdu 515
Strana 30
Délka 14 nocí / 16 dní
Průvodce český

Hlavní body programu
• Areches NP                      • White Sands NM
• Apache Trail                     • Carlsbad Caverns NP 
• Monument Valley            • Mesa Verde NP 
• Taos Pueblo                     • Sedona 

ID zájezdu 525
Strana 38
Délka 15 nocí / 17 dní
Průvodce český

Hlavní body programu
• San Francisco                   • Yosemite NP  
• Grand Canyon NP           • Redwood NP   
• Crater Lake NP                • Mt. Rainier NP   
• Olympic NP                      • Seattle   

ID zájezdu 526
Strana 39
Délka 19 nocí / 21 dní
Průvodce český

Hlavní body programu
• Olympic NP                      • Vancouver 
• Hyder                               • Dawson City  
• Denali NP                         • Alaska Highway  

Ze Seattlu do Anchorage

ID zájezdu 523
Strana 51
Délka 9 nocí / 11 dní
Průvodce český

Hlavní body programu
• Jasper NP                         • Banff NP
• Athabasca Glacier           • Lake Louise    
• Yoho NP                           • Kootenay NP
• Vancouver 

ID zájezdu 524
Strana 48
Délka 12 nocí / 14 dní
Průvodce český

Hlavní body programu
• Victoria                             • Toronto 
• Jasper NP                         • Québec City  
• Athabasca Glacier           • Banff NP  
• Lake Louise                      • Vancouver 

ID zájezdu 530
Strana 52
Délka 16 nocí / 18 dní
Průvodce český

Hlavní body programu
• Niagarské vodopády       • Toronto  
• Montreal                          • Québec City  
• Jasper NP                         • Banff NP  
• Lake Louise                      • Vancouver 

Z Kalifornie do New Orleans

ID zájezdu 571
Strana 34
Délka 17 nocí / 19 dní
Průvodce český

Hlavní body programu
• Los Angeles                     • Grand Cayon NP
• Saguaro NP                      • White Sands NM
• Big Bend NP                    • Carlsbad Caverns NP 
• New Orleans                    • Tombstone 

Velká cesta velkou zemí

ID zájezdu 570
Strana 32
Délka 22 nocí / 24 dní
Průvodce český

Hlavní body programu
• San Francisco                   • Grand Canyon NP
• Yosemite NP                    • Arches NP 
• Black Hills                         • Chicago  
• Niagarské vodopády       • New York 

ID zájezdu 552
Strana 50
Délka 7 nocí / 9 dní
Průvodce český

Hlavní body programu
• Niagarské vodopády       • Toronto 
• Ottawa                             • Montreal   
• Québec City                     

9
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AMERIKA / USA

ODLET Z PRAHY1
Odlet z Prahy do New Yorku. Transfer do hotelu, volný program – případně   individuální
návštěva některého ze zajímavých míst centra New Yorku. Nocleh na Manhattanu.

NEW YORK2
Prohlídku města zahájíme plavbou na Liberty Island se světoznámou sochou Svobody a také
ostrov Ellis Island s muzeem emigrace, jenž se stal symbolickým milníkem pro miliony
přistěhovalců, kteří zde často marně čekali na povolení ke vstupu do Nového světa. Pak, už
suchou nohou – případně metrem, projdeme jižní Manhattan a jeho nejznámější místa jako
kupříkladu finanční čtvrť Wall Street s vlivnou burzou cenných papírů, novogotický kostel Trinity
Church obklopený hradbou výškových budov, rušnou Čínskou a také Italskou čtvrť či noblesní
SoHo (South of Houston), která je největší čtvrtí litinových fasád na světě – většina z nich
pochází z let 1840–1850. Z terasy mrakodrapu Empire State Building (381 m) si v podvečer
vychutnáme zvolna se rozsvěcující město. Po ničivém útoku teroristů na „dvojčata“ Světového
obchodního centra (WTC) v září 2001 se ESB stala nejvyšší budovou města. Po jedenácti letech
opět primát ztratila ve prospěch nové budovy WTC (541 m). Nocleh na Manhattanu.

NEW YORK3
Dnes pokračujeme prohlídkou oblasti v okolí Central Parku, Páté Avenue a Times Square.
Navštívíme a podle možností si prohlédneme Rockefellerovo centrum, divadelní čtvrť a obchody
na Páté Avenue. Večer se pak na rozzářeném náměstí Times Square, všeobecně považovaném
za místo, kde bije srdce New Yorku, nabízí ideální příležitost vstřebat jedinečnou atmosféru
města. Nocleh na Manhattanu.

NEW YORK – NIAGARA FALLS4
Přejezd státem New York. V podvečer příjezd k Niagarským vodopádům, ubytování, volný
program. Nocleh v blízkosti Niagara Falls.

1

2

3

4

Města a příroda
východu USA

10 dní / 8 nocí EXO-550

52.990,– Kčod

3x noc v New Yorku – a tedy dost
času na prohlídku téhle ikony Ameriky

v New Yorku spíme vždy na
Manhattanu – s námi bez dojíždění

okruh lze výhodně kombinovat 
s pobytem na Floridě či zájezdy 
na západ USA
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NIAGARA FALLS – HARRISBURG5
Pěší výlet podél vodopádů s několika úžasnými vyhlídkami na 55 metrů vysokou masu padající
vody. Sílu běsnícího živlu znásobí plavba lodí Maid of the Mist do blízkosti vodní stěny. Po prů-
jezdu Buffalem, kdysi pyšného a bohatého centra rejdařského obchodu na Velkých jezerech,
odjedeme směrem do Harrisburgu. Nocleh na trase.

GETTYSBURG & WASHINGTON D.C.6
Návštěva Gettysburgu (vstupné v ceně), kde se odehrála klíčová bitva občanské války mezi
pokrokovým Severem a otrokářským Jihem. Odpoledne příjezd do metropole USA Washingtonu
D.C. Ubytování a částečná prohlídka města. Večer se rovněž nabízí možnost individuální návště-
vy půvabné čtvrtě Georgetown s mnoha stylovými restauracemi, bary a pivnicemi. Nocleh ve
Washingtonu D.C.

WASHINGTON D.C.7
Prohlídka města, během níž se podíváme k Bílému domu – sídlu prezidenta, budově Kapitolu –
v němž zasedá Kongres, monumentu prvního prezidenta USA George Washingtona či památní-
kům prezidentů Abrahama Lincolna a Thomase Jeffersona. Také navštívíme Arlingtonský hřbi-
tov, kde je společně se svým bratrem a ženou pohřben zavražděný prezident J. F. Kennedy a
počkáme na pietní výměnu stráží u hrobu neznámého vojína. Prohlédneme si také působivé
památníky vietnamské a korejské války a další místa včetně možnosti individuální návštěvy
některého z muzeí na rozsáhlé třídě The Mall. Nocleh ve Washingtonu D.C.

ANNAPOLIS & PHILADELPHIA8
Odjezd do Annapolis – které díky architektonickému stylu, historii a přímořskému rázu patří k
nejhezčím městečkům v USA. Sídlí zde slavná námořní akademie. Mezi kadety téhle elitní školy
patří američtí prezidenti, kapitáni jaderných
ponorek, astronauti či přísluš-níci komand
SEALS. Přejezd velkolepého mostu
Chesapeake Bay Bridge, jenž se klene nad
zátokou Chesapeake Bay, 
a vydáme se napříč stejnojmenným
poloostrovem do Philadelphie. Po příjezdu
volný program, nocleh.

PHILADELPHIA – PRAHA9
Prohlídka historického centra města s
možnou návštěvou Independence Hall
a Liberty Bell – zvonu, jenž je pro všechny
Američany symbolem svobody a ne-
závislosti. Transfer do New Yorku a odlet do
Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY10

Velmi populární trasa vedoucí přes
Severovýchod USA – New York,
legendární Niagarské vodopády 
a řadu míst, která sehrála zásadní
roli v dějinách země.

leteckou přepravu a letištní poplatky
8x hotel 3* (v New Yorku na Manhattanu se snídaní)
dopravu mikrobusy/vozy/autobusy
služby českého průvodce
vstupy do národních parků
výlet lodí k soše Svobody a na ostrov Ellis Island
plavba lodí do těsné blízkosti Niagarských vodopádů
vstup do Gettysburgu

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety
stravování a spropitné
vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: 
https://esta.cbp.dhs.gov 

Poznámky: 
V jarních měsících může být regulována plavba k Niagarským vodopádům (řešeno
náhradním programem).
Prohlídka New Yorku zpravidla pěšky a metrem – cca $3/os/jízda.
Program je ve vybraných termínech totožný s východní částí zájezdu EXO 540, 560 a 580. 
V New Yorku při požadavku na pokoj s oddělenými lůžky účtován poplatek 890,– Kč/os

Cena neobsahuje

07.04. - 16.04. 2020 . . . . . . 52.990,– Kč
30.04. - 09.05. 2020 . . . . . . 53.990,– Kč
28.06. - 07.07. 2020 . . . . . . 57.990,– Kč
18.07. - 27.07. 2020 . . . . . . 58.990,– Kč
01.09. - 10.09. 2020 . . . . . . 53.990,– Kč
23.09. - 02.10. 2020 . . . . . . 55.990,– Kč
15.10. - 24.10. 2020 . . . . . . 54.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 16.900,– Kč
Minimum: 10 osob

Termíny































FOTO: 1. NY – Manhattan | 2. Philadelphia | 3. Capitol – Washington, D.C. | 4. Niagara Falls
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leteckou přepravu a letištní taxy 
3x hotel kategorie 3* (na Manhattanu) se snídaní
transfery letiště/hotel a zpět
služby českého průvodce
výlet lodí k soše Svobody a ostrov Ellis Island

Cena obsahuje

jiné fakultativní vstupy a výlety
stravování a spropitné 
vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte 
na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov

Poznámky: 
Prohlídka New Yorku zpravidla pěšky a metrem – cca
$3/os/jízda.
Program je ve vybraných termínech totožný s východní částí
zájezdu EXO 541, 550, 560 a 580. 
V New Yorku při požadavku na pokoj s oddělenými lůžky
účtován poplatek 890,– Kč/os

Cena neobsahuje























ODLET Z PRAHY1
Odlet z Prahy do New Yorku. Transfer do hotelu, podle
časových možností individuální návštěva některého ze
zajímavých míst centrálního Manhattanu či jeho blízkého
okolí. Nocleh v New Yorku na Manhattanu.

NEW YORK2
Prohlídku města zahájíme plavbou na Liberty Island se
světoznámou sochou Svobody a také ostrov Ellis Island
s muzeem emigrace, jenž se stal symbolickým milníkem
pro miliony přistěhovalců, kteří zde často marně čekali 
na povolení ke vstupu do Nového světa. Pak, už suchou
nohou – případně metrem, projdeme jižní Manhattan 
a jeho nejznámější místa jako kupříkladu finanční čtvrť
Wall Street s vlivnou burzou cenných papírů, novogotický
kostel Trinity Church obklopený hradbou výškových
budov, rušnou Čínskou a také Italskou čtvrť či noblesní
SoHo (South of Houston), která je největší čtvrtí litinových
fasád na světě – většina z nich pochází z let 1840-1850. 
Z terasy mrakodrapu Empire State Building (381 m) si 
v podvečer vychutnáme zvolna se rozsvěcující město
(vstup fakultativně). Po ničivém útoku teroristů na
“dvojčata” Světového obchodního centra (WTC) v září
2001 se ESB stala nejvyšší budovou města. Po jedenácti
letech opět primát ztratila ve prospěch One World Trade
Center (541 m).  Nocleh na Manhattanu.

NEW YORK3
Dnes pokračujeme prohlídkou oblastí v okolí Central
Parku, Times Square. Navštívíme a podle možností si
prohlédneme Rockefellerovo centrum, divadelní čtvrť 
a obchody na Páté Avenue. Večer se pak na rozzářeném
náměstí Times Square, všeobecně považovaném za
místo, kde bije srdce New Yorku, nabízí ideální příležitost
vstřebat jedinečnou atmosféru města. Nocleh na
Manhattanu.

NEW YORK – PRAHA4
Volný program, případně individuální dokončení prohlídky
města či návštěva některého z muzeí. Odpoledne
transfer na letiště a odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY5

1

2

3

4

5

30.04. - 04.05.2020 . . . . . . 32.990,- Kč
18.07. - 22.07.2020 . . . . . . 37.990,- Kč
15.10. - 19.10.2020 . . . . . . 35.990,- Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . . 8.500,– Kč
Minimum: 6 osob

Termíny

New York je nefalšovaným
středobodem amerického
snu. Kdo chce tenhle
novodobý Babylon
pochopit, musí jej zažít. 

AMERIKA / USA

FOTO: 1. New York - Manhattan | 2. život na ulici | 3. mrakodrap Flat Iron

New York 
poznejte Big Apple

32.990,– Kč
5 dní / 3 nocí EXO-540

od
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leteckou přepravu a letištní poplatky 
NY: 3x noc v hotelu 3* na Manhattanu se snídaní
Miami: 4x noc hotelu Holiday Inn Miami Beach-
Oceanfront nebo podobném bez snídaně.
služby českého průvodce (pouze v New Yorku)
výlet lodí k soše Svobody a ostrov Ellis Island
transfery letiště/hotel a zpět v New York & Miami

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety
stravování a spropitné
služby delegáta na Floridě
vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte 
na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov

Poznámky: 
Prohlídka New Yorku zpravidla pěšky a metrem – cca $3/os/jízda.
Program ve vybraných termínech totožný s východní částí
zájezdu EXO 540, 550, 560 a 580. 
V New Yorku při požadavku na pokoj s oddělenými lůžky účtován
poplatek 890,– Kč/os

Cena neobsahuje



























ODLET Z PRAHY1
Odlet z Prahy do New Yorku. Transfer do hotelu, podle
časových možností individuální návštěva některého ze
zajímavých míst centrálního Manhattanu či jeho blízkého
okolí. Nocleh v New Yorku na Manhattanu.

NEW YORK2
Prohlídku města zahájíme plavbou na Liberty Island se
světoznámou sochou Svobody a také ostrov Ellis Island
s muzeem emigrace, jenž se stal symbolickým milníkem
pro miliony přistěhovalců, kteří zde často marně čekali 
na povolení ke vstupu do Nového světa. Pak, už suchou
nohou – případně metrem, projdeme jižní Manhattan 
a jeho nejznámější místa jako kupříkladu finanční čtvrť
Wall Street s vlivnou burzou cenných papírů, novogotický
kostel Trinity Church obklopený hradbou výškových
budov, rušnou Čínskou a také Italskou čtvrť či noblesní
SoHo (South of Houston), která je největší čtvrtí litinových
fasád na světě – většina z nich pochází z let 1840-1850. 
Z terasy mrakodrapu Empire State Building (381 m) si 
v podvečer vychutnáme zvolna se rozsvěcující město
(vstup fakultativně). Po ničivém útoku teroristů na
“dvojčata” Světového obchodního centra (WTC) v září
2001 se ESB stala nejvyšší budovou města. Po jedenácti
letech opět primát ztratila ve prospěch One World Trade
Center (541 m).  Nocleh na Manhattanu.

NEW YORK3
Dnes  pokračujeme prohlídkou oblastí v okolí Central
Parku, Times Square. Navštívíme divadelní čtvrť a
obchody na Páté Avenue. Večer se pak na rozzářeném
náměstí Times Square, kde bije srdce New Yorku, nabízí
ideální příležitost vstřebat jedinečnou atmosféru města.
Nocleh na Manhattanu.

NEW YORK – PRAHA4
Dopoledne transfer na letiště a odlet do Miami. Po příletu
transfer do hotelu (fakultativně).

DEN FLORIDA5
Relaxační pobyt u moře na slavné Miami Beach či klidné
oblasti Sunny Island (je součástí Miami Beach) ve
floridském Miami bude tou nejlepší tečkou za návštěvou
rušného New Yorku. Pobyt na Floridě je individuální – čili
bez účasti česky mluvícího průvodce.

FLORIDA – PRAHA6
Podle času odletu transfer na letiště a odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY7

1

2

3

4

7

8

9

07.04. - 15.04.2020 . . . . . . 53.990,- Kč
30.04. - 08.05.2020 . . . . . . 48.990,- Kč
28.06. - 06.07.2020 . . . . . . 52.990,- Kč
18.07. - 26.07.2020 . . . . . . 54.990,- Kč
01.09. - 09.09.2020 . . . . . . 48.990,- Kč
23.09. - 01.10.2020 . . . . . . 48.990,- Kč
15.10. - 23.10.2020 . . . . . . 50.990,- Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 16.900,– Kč
Minimum: 2 osoby

Termíny

New York & Florida

48.990,– Kč
9 dní / 7 nocí EXO-541

od

AMERIKA / USA

FOTO: 1. & 2. & 3. Miami Beach

MOŽNOSTI PRODLOUŽENÍ

PLAVBA KARIBIKEM na 7 nocí
od 11.000,- Kč/os

• noc navíc v Miami: od 1.900,- Kč/os
• půjčení vozu v Miami: od 6.500,- Kč/týden




5 -

New York 
poznejte Big Apple
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ODLET Z PRAHY1
Odlet do Miami. Po příletu transfer a nocleh jižně od Miami.

MIAMI – KEY WEST2
Výpravná cesta po úžasné silnici Overseas Highway vedoucí pásem ostrůvků Keys propojených více
než 50 mosty – nejdelší z nich měří 11 km. Jízdu po silnici provází souběžně se táhnoucí zbytky
bývalé železniční tratě, kterou z Miami na Key West vybudoval v roce 1912 železniční magnát Henry
Flagler. Bez tohoto miliardáře a filantropa a pochopitelně jeho železnice by Florida zaspala hezkých
pár let civilizačního vývoje.

Keys nabízejí vše, co Američané milují a turisté obdivují: fajnové rezi-dence, víkendové chatrče,
stovky hotelů ukrytých v pobřežní džungli, rybolov, azurově modré moře, pláže, jachty a také SP
John Pennecamp Coral Reef s rozsáhlou kolonií živých korálů a možnostmi potápění a šnorchlování.
Silnice končí v nejjižnějším bodu severoamerického kontinentu v Key West, který dělí od kubánské
Havany pouhých 130 km oceánu. Tohle živé místo s příchutí Karibiku proslavil uvolněný způsob
života, skvělá kuchyně, elektrizující atmosféra a opovrhování svazujícími pravidly zbytku Spojených
států. Vždyť pouze na dvou místech USA se dá vyjít s kelímkem piva jen tak na ulici: v New Orleans
a na Key Westu. Starobylá ulička Duval Street, plná obchůdků, hospůdek a barů, bývá pyšně
nazývána nejdelší ulicí světa, sahá totiž od Atlantiku až k Mexickému zálivu. Snad i proto se zde
uchytila početná enkláva českých novodobých přistěhovalců, kteří původně přijeli za prací, ale
domů se jim již nechtělo vrátit. V rámci ceny zájezdu rovněž navštívíme dům spisovatele Ernesta
Hemingwaye, který zde napsal několik svých románů. Nocleh v Key West.

AMERIKA / USA

Nejlepší z Floridy

1

2

9 dní / 7 nocí EXO-562

45.990,– Kčod

pojeďte za teplem v době, 
kdy je doma zima

spíme v Key West – tohle elektrizující
místo za nocleh určitě stojí

malé skupiny do 10 osob v rukou
zkušených průvodců
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NP EVERGLADES – NAPLES3
Dnes nás čeká cesta zpět na floridskou pevninu a návštěva aligátoří farmy u národního parku
Everglades. Do téhle unikátní přírodní rezervace, kde v neprostupných močálech mangrovových
hájů, utajených jezírkách a mělkých říčkách žijí stovky ptačích druhů, floridští panteři či kapustňáci,
se pak za divokými aligátory vydáme na speciálním vznášedle. Také se podíváme na zajímavý chov
aligátorů. Následuje přejezd podél hranice rezervace Everglades a cypřišových hájů do přímořského
Naples u Mexického zálivu. Ubytování, volný program, nocleh v Naples.

TAMPA BAY – ST. PETERSBURG4
Přes okouzlující most Sunshine Skyway vklouzneme do floridského letoviska St. Petersburg, kde se
mimo jiné nachází jedinečná sbírka obrazů Salvadora Dalího. Po okružní jízdě Tampou vyrazíme do
města zábavy malých i velkých – Orlanda, nocleh.

ORLANDO: MĚSTO ZÁBAVY5
Dnes se můžeme seznámit s některým ze zábavních parků – kupříkladu s Disney World nebo
Universal Studios s atrakcemi inspirovanými hollywoodskými filmy. Dobrou volbu skýtá Sea World s
delfíny, lachtany a kosatkami v působivých show (vstupy fakult.). Nocleh v Orlandu.

NASA CENTER – MIAMI BEACH6
Při návratu k pobřeží Atlantiku navštívíme (fakultativně) Kennedyho vesmírné středisko. Poznáte
základnu kosmického programu NASA, případně navštívíte unikátní expozici raketoplánu Atlantis,
jenž absolvoval 15 misí do vesmíru. Přesun do Miami, nocleh.

MIAMI & SOUTH BEACH7
Prohlídka města pláží a slunce s návštěvou nejznámějších čtvrtí Miami. Každá z nich žije vlastním
životem. Srdce města však bije v legendární
Miami Beach respektive její elektrizující části
South Beach s domy a hotely vystavěnými v
nenuceném pastelově barevném stylu Art Deco
v letech 1920 až 1930. To je to pravé místo
širokých pláží, spoře oděných a na Ameriku
nezvykle krásných dívek, svalnatých mladíků,
stovek restaurací a kaváren, barů, zářících
neonů a noční zábavy. Zavítáme rovněž do Little
Havana s odkazem kubánské emigrace (v Miami
jich žije téměř milion), moderní Coconut Grove,
Coral Gables s luxusními domy vybudovanými
ve španělském a italském slohu ve 20. letech
minulého století, případně volný program na
pláži. Nocleh v Miami.

ODLET DO PRAHY8
Dopoledne volno na pláži. Odpoledne
následuje transfer na letiště a odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY9

Před sto lety byla Florida místem
džunglí a močálů. Nyní je místem
pláží, spoře oděných dívek, barů,
exotického Key West či zábavního
Orlanda.

30.03. - 07.04. 2020 . . . . . . 46.990,– Kč
15.04. - 23.04. 2020 . . . . . . 45.990,– Kč
08.05. - 16.05. 2020 . . . . . . 45.990,– Kč
09.09. - 17.09. 2020 . . . . . . 46.990,– Kč
01.10. - 09.10. 2020 . . . . . . 46.990,– Kč
23.10. - 31.10. 2020 . . . . . . 46.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj. . . . 9.000,– Kč
Minimum: 8 osob

Termíny

4

5

6

7

8

9

3

FOTO: 1. Overseas Higway (cestou na Key West) | 2.Miami Beach | 3. Everglades N.P. | 4. Miami Beach

leteckou přepravu a letištní poplatky
7x ubytování kategorie 3*
dopravu vozy či mikrobusy
vstupy no národních parků
služby českého průvodce
návštěvu farmy s chovem aligátorů
jízdu vznášedlem do močálů NP Everglades
návštěvu domu Ernesta Hemingwaye v Key West

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety
stravování a spropitné
vstupní autorizaci do USA 
Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov 

Cena neobsahuje





 

















USA

Cape Canaveral

Fort Mayers

Key West

Petersburg

Tampa

Orlando

Everglades N.P. 

Miami

Naples

MOŽNOSTI PRODLOUŽENÍ

PLAVBA KARIBIKEM na 7 nocí
od 11.000,- Kč/os

• noc navíc v Miami: od 1.900,- Kč/os
• půjčení vozu v Miami: od 6.500,- Kč/týden
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AMERIKA / USA

ODLET Z PRAHY1
Odlet do New Yorku. Po příletu transfer, ubytování. Možnost individuální návštěvy centra. Nocleh v NY.

NEW YORK2
Prohlídku zahájíme návštěvou Liberty Island se sochou Svobody a Ellis Island, symbolem přistě-
hovalců. Projdeme jižní Manhattan s místy jako Wall Street, Trinity Church, Čínská a Italská čtvrť. 
Z Empire State Building si vychutnáme panoráma města. Nocleh na Manhattanu.

NEW YORK3
Dnes nás čeká prohlídka oblastí okolo Centrálního parku, Páté Avenue a Times Square. Podíváme se 
k Rockefellerovu centru, navštívíme divadelní čtvrť a Pátou Avenue s luxusními obchody. Večer na
rozzářeném Times Square se nabízí příležitost vstřebat atmosféru města. Nocleh na Manhattanu.

NEW YORK – NIAGARA FALLS4
Přejezd státem New York. V podvečer příjezd k Niagarským vodopádům, ubytování, volno. Po setmění
lze shlédnout světelnou show barev promítanou  přímo na vodní stěnu této přírodní ikony východu
USA. Nocleh v Niagara Falls.

NIAGARA FALLS – HARRISBURG5
Pěší výlet podél vodopádů s několika úžasnými vyhlídkami na 55 metrů vysokou masu padající vody.
Sílu běsnícího živlu znásobí plavba lodí do blízkosti vodní stěny. Po průjezdu Buffalem, kdysi pyšného
centra rejdařského obchodu na Velkých jezerech, odjedeme směrem do Harrisburgu. Nocleh na trase.

GETTYSBURG – WDC6
Návštěva Gettysburgu, kde se odehrála klíčová bitva občanské války mezi pokrokovým Severem a otro-
kářským Jihem. Odpoledne příjezd do Washingtonu D.C. a částečná prohlídka města. Večer možnost ind.
návštěvy půvabné čtvrtě Georgetown s restauracemi, bary a pivnicemi. Nocleh ve Washington D.C..

WASHINGTON D.C.7
Prohlídka města, během níž se podíváme k Bílému domu, Kapitolu – sídlu senátu a kongresu, monu-
mentu prezidenta G. Washingtona či památníkům prezidenta Lincolna a Jeffersona. Také navštívíme
Arlingtonský hřbitov, památník vietnamské a korejské války a další zajímavá místa. Možnost ind.návštěvy
některého z muzeí na třídě The Mall. Nocleh.

ANNAPOLIS – PHILADELPHIA8
Odjezd do Annapolis – které díky architektonickému stylu, historii a přímořskému rázu patří k nejhezčím
městečkům v USA. Sídlí zde slavná námořní akademie, mezi jejíž kadety patřili američtí prezidenti, astro-
nauti či příslušníci komand SEALS. Následuje přejezd velkolepého mostu Chesapeake Bridge, jenž se
klene nad zátokou Chesapeake. Odpoledne příjezd do Philadelphie, ubytování, volný program, nocleh.

1

2

3

4

5

6

7

8

To nejlepší 
z  východu USA

17 dní / 15 nocí EXO-560

83 990,– Kčod

3x noc v New Yorku – a tedy dost
času na prohlídku téhle ikony Ameriky

v New Yorku spíme vždy na
Manhattanu – s námi bez dojíždění

výhodná poznávací kombinace
dvou zcela rozdílných oblastí USA
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PHILADELPHIA – MIAMI9
Prohlídka centra města s možnou návštěvou Independence Hall a Liberty Bell – zvonu, jenž je pro
všechny Američany symbolem svobody a nezávislosti. Transfer na letiště, odlet do Miami, nocleh.

MIAMI – KEY WEST10
Putování po silnici Overseas Highway vedoucí přes 50 mostů k nejjižnějšímu bodu severoamerického
kontinentu do městečka Key West. Tohle živé místo s příchutí Karibiku proslavil nevázaný způsob
života. Návštěva domu spisovatele Ernesta Hemingwaye. Nocleh v Key West.

KEY WEST – EVERGLADES – NAPLES11
Cestou z Key West návštěva aligátoří farmy v blízkosti NP Everglades. Do unikátní rezervace, kde žijí
stovky ptačích druhů, pumy a aligátoři se vydáme i na speciálním vznášedle. Nocleh v Naples.

TAMPA BAY – ST. PETERSBURG12
Přes okouzlující most Sunshine Skyway vklouzneme do floridského letoviska St. Petersburg, kde se
mimo jiné nachází jedinečná sbírka obrazů Salvadora Dalího. Po krátké okružní jízdě Tampou se
vydáme do města zábavy malých i velkých – Orlanda. Nocleh v Orlandu.

ORLANDO: MĚSTO MALýcH I VELKýcH13
Návštěva některého ze zábavních parků – třeba Disney World či Universal Studios s atrakcemi na
motivy slavných filmů. Znamenitou volbu
skýtá mořský svět Sea World s delfíny,
kosatkami a  dalšími vodními živočichy
(vstupy fakultativně). Nocleh v Orlandu.

NASA cENTER – MIAMI BEAcH14
Při návratu k pobřeží Atlantiku navštívíme
(fakultativně) Kennedyho vesmírné
středisko. Poznáte základnu kosmického
programu NASA, případně navštívíte
unikátní expozici raketoplánu Atlantis, jenž
absolvoval 15 misí do vesmíru. Přesun do
Miami, ubytování, volno. Nocleh v Miami.

MIAMI A SOUTH BEAcH15
Prohlídka města pláží s návštěvou čtvrtí
Little Havana, Coconut Grove a Coral
Gables, případně volný program na
plážích Miami Beach. Nocleh v Miami.

ODLET DO PRAHY16
Transfer na letiště a odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY17

Ideální kombinace pro ty, kdo touží
po ikonách amerického severo-
východu a zároveň okusit uvolněný
rytmus života exotické Floridy.

leteckou přepravu a letištní taxy 
15x ubytování kategorie 3* (v New Yorku na Manhattanu se snídaní)
doprava autobusy, mikrobusy či vozy
služby českého průvodce
vstupy do národních parků
výlet lodí k soše Svobody a na ostrov Ellis Island
plavba lodí do těsné blízkosti Niagarských vodopádů
vstup do Gettysburgu
jízda vznášedlem do močálů NP Everglades
návštěva farmy s chovem aligátorů
návštěva domu Ernesta Hemingwaye v Key West

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety 
stravování a spropitné
vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese:
https://esta.cbp.dhs.gov

Poznámky: 
V jarních měsících může být regulována plavba k Niagarským vodopádům (řešeno
náhradním programem).
Prohlídka New Yorku zpravidla pěšky a metrem – cca $3/os/jízda.
Program ve vybraných termínech totožný s EXO 540, 550, 580 (východ) a 562 (Florida). 
V New Yorku při požadavku na pokoj s oddělenými lůžky účtován poplatek 890,– Kč/os

Cena neobsahuje

30.04. – 16.05.2020 . . . . . . 83.990,– Kč
01.09. – 17.09.2020 . . . . . . 83.990,– Kč
23.09. – 09.10.2020 . . . . . . 84.990,– Kč
15.10. – 31.10.2020 . . . . . . 86.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 28.500,– Kč
Minimum: 6 osob

Termíny





































17FOTO: 1. Niagara Falls | 2. Capitol – Washington, D.C. | 3. Key West  | 4. Seven Miles bridge, Florida 
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ODLET DO MIAMI 1
Odlet z Prahy do Miami. Transfer do hotelu, volný program. Nocleh v Miami. 

OVERSEAS HIGHWAY – KEY WEST2
Výpravná cesta po silnici Overseas Highway přes ostrůvky Keys propojených 50 mosty. Keys
nabízejí vše, co Američané milují a turisté obdivují: fajnové rezidence, víkendové chatrče, rybolov 
a azurové moře. Silnice končí v nejjižnějším bodu USA – Key West. Tohle živé místo s příchutí
Karibiku proslavil uvolněný způsob života a atmosféra nočního života, nocleh.

KEY WEST – EVERGLADES3
Cestou zpět na pevninu návštěva aligátoří farmy u NP Everglades. Do rezervace neprostupných
mangrovových močálů, utajených jezírek a mělkých říček, se za aligátory vydáme na speciálním
vznášedle. Nocleh v Miami.

MIAMI4
Prohlídka města pláží a slunce s návštěvou nejznámějších čtvrtí Miami jako South Beach, Little
Havana, moderní Coconut Grove či Coral Gables s luxusními domy vybudovanými ve 20. letech
minulého století. Nocleh v Miami.

MIAMI – NASA CENTER 5
Cestou do Orlanda návštěva Kennedyho vesmírného střediska na mysu Cape Canaveral (fakult.) 
s centrem vesmírného programu agentury NASA. Při projížďce kosmodromu navštívíte gigantické
hangáry, navštívíte kino IMAX a hlavně si prohlédnete unikátní expozici raketoplánu Atlantis 
za 150 milionů dolarů. Přesun do Orlanda, nocleh. 

ORLANDO 6
Dnes se můžeme seznámit s některým ze zábavních parků Orlanda: Disney World či Universal
Studios s atrakcemi inspirovanými hollywoodskými filmy. Velmi dobrou volbu skýtá mořský svět
Sea World s delfíny, lachtany a kosatkami vystupujícími v působivých show (vstupy fakult.). Nocleh
v Orlandu.

ORLANDO – ST. AUGUSTINE7
Návštěva nejstaršího města USA, přístavu St. Augustine. Přejezd do Savannah, volný program.

PYŠNÝ JIH: SAVANNAH8
Prohlídka kdysi bohatého otrokářského přístavu Savannah. Cestou do Charlestonu zastávka 
u plantáže Drayton Hall, která pochází z roku 1738. Příjezd do Charlestonu, volný program,
nocleh.

AMERIKA / USA

Z Floridy do New Yorku
ve stopách jižanské vzpurnosti

1

2

3

4

5

6

7

8

16 dní / 14 nocí EXO–572

70.990,– Kčod

2x noc v New Yorku – a tedy dost času
na prohlídku téhle ikony Ameriky

v New Yorku spíme vždy na
Manhattanu – s námi bez dojíždění

okruh lze výhodně kombinovat 
s pobytem na Floridě či zájezdy 
na západ USA

Amerika_01_NEW_2020_PoznavackyNEW  10.11.19  23:16  Page 18



CHARLESTON – MYRTLE BEACH 9
Prohlídka historického centra Charlestonu s panskými domy bohatých Jižanů. Neporažený duch
jižanské kultury je  cítit na každém kroku, nocleh na trase.

OCRACOKE ISLAND – HATTERAS 10
Krajinou močálů a lodním trajektem přejezd na ostrov Ocracoke – půvabný ráj rybářů a cíl mnoha
romantiků. Dalším trajektem přejezd na Cape Hatteras s působivým majákem. Cesta pokračuje 
po úzkém pásu pevniny a opuštěných pláží Outerbanks do Kity Hawk, místa, kde bratři Wrightové
uskutečnili v roce 1903 první let v historii lidstva. Přejezd do letoviska Virginia Beach, nocleh.

TUNNEL BRIDGE – ANNAPOLIS 11
Hned brzy ráno opustíme pevninu a podmořským tunelem/mostem přejedeme na poloostrov
Chesapeake. Zátoka, která jej dělí od pevniny, platí za vzácný ekosystém se stovkami druhů ptáků 
a ryb. Přesun do Annapolis, překrásného městečka přímořského rázu, v němž sídlí námořní
akademie. Nocleh v Annapolis.

WASHINGTON D.C. 12
Přes velkolepý most Chesapeake Bay Bridge se vydáme do Washingtonu D.C.. Prohlídka města,
během níž uvidíme Bílý dům, budovu Kapitolu, monument prezidenta G. Washingtona či Abrahama
Lincolna. Rovněž navštívíme Arlingtonský
hřbitov, památník vietnamské a korejské války
a další zajímavá místa včetně možnosti
návštěvy některého z muzeí na třídě The Mall.
Nocleh v Annapolis.

PHILADELPHIA 13
Přejezd do Philadelphie a návštěva budovy
Independence Hall a Liberty Bell – zvonu, 
jenž je symbolem americké svobody.
Odpoledne přejezd do New Yorku, nocleh. 

NEW YORK 14
Prohlídku města zahájíme plavbou na Liberty
Island se sochou Svobody a ostrov Ellis Island
s muzeem emigrace. Pak, suchou nohou,
projdeme jižní Manhattan a jeho nejznámější
místa jako Wall Street, Trinity Church, rušnou
Čínskou a Italskou čtvrť či SoHo. Z terasy
Empire State Building si v podvečer vychutná-
me zvolna se rozsvěcující město, nocleh.

NEW YORK - PRAHA 15
Volno, odpoledne transfer na letiště a odlet.

PŘÍLET DO PRAHY16

Trasa kopírující pobřeží Atlantiku
zahrnuje ikony východu USA včetně
méně dostupných – o to však
poutavějších míst téhle části země. 

leteckou přepravu a letištní poplatky 
14x ubytování kategorie 3*
doprava klimatizovanými vozy či mikrobusy
vstupy do národních parků
služby českého průvodce
návštěva domu Ernesta Hemingwaye na Key West
jízda vznášedlem do močálů NP Everglades
návštěva farmy s chovem aligátorů
návštěva plantáže Drayton Hall poblíž Charlestonu
výlet lodí k soše Svobody a na ostrov Ellis Island

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné
vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte 
na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov

Poznámka: 
Prohlídka New Yorku zpravidla pěšky a metrem – cca $3/os/jízda.
v New Yorku při požadavku na pokoj se dvěma oddělenými lůžky 
bude účtován poplatek 890,- Kč/os.

Cena neobsahuje

23.03. – 07.04.2020. . . . . . . 70.990,– Kč
07.10. – 22.10.2020. . . . . . . 70.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 21.700,- Kč
Minimum: 10 osob

Termíny



 

























19

9

10

FOTO: 1. dubová alej | 2. Charleston | 3. Key West, Florida | 4. maják na Outerbanks
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AMERIKA / USA

ODLET Z PRAHY1
Odlet z Prahy do Los Angeles. Transfer na hotel, ubytování, nocleh.

LOS ANGELES2
Prohlídka LA. Čeká nás Chodník slávy s otisky rukou celebrit Hollywoodu, premiérové kino TCL
Chinese a Kodak Theater, Sunset Drive, čtvrtě Beverly Hills s exkluzivním centrem Rodeo Drive,
pláže Venice Beach či přímořská Santa Monica s kolotočem, který posloužil coby kulisa ve filmu
Podraz. Fakultativně návštěva filmových studií Universal Studios. Nocleh v Los Angeles.

SAN DIEGO3
Přejezd do San Diega. Prohlídka čtvrtí El Pueblo, Old Town, Gas Lamp a přístavu. Možná návštěva
vodního parku Sea World, případně letadlové lodě Midway (vstupy fakult.). Nocleh v San Diegu.

JOSHUA TREE4
Prohlídka NP Joshua Tree – strhující rezervace žulových skal a pitoreskních  lesů juk krátkolistých.
Přes Mohavskou poušť přejezd do Williamsu. Část cesty po Route 66, která jako první cesta spojila
východ se západem, nocleh.

GRAND CANYON5
Ráno odjezd k největší atrakci Arizony i celých USA – totiž k Velkému kaňonu. Fakultativně let nad
obří hříčkou přírody o délce 446, šířce 29 a hloubce až 1,8 kilometru. Kolosální útvar vychutnáme
z úžasných vyhlídek, případně zkusíme i výlet po okraji, třeba zahlédneme i kalifornského kondora,
pravého pána vzdušného prostoru kaňonu. Odjezd směr Mexican Hat v rezervaci Navahů, nocleh.

ÚDOLÍ MONUMENTŮ6
Snad každého napadne, že tohle už viděl. Vždyť úvodní scéna z filmu Tenkrát na západě s rudými
monolity proslavila údolí po celém světě. Možnost prozkoumat údolí ve vozech navažských
indiánů (fakult.). Čeká nás zdolání kolmé stěny k Moki Dugway (pochopitelně vozem) – úchvatné
vyhlídce na Údolí bohů, překročení řeky Colorado a návštěva rezervace Capitol Reef s petroglyfy 
a pozůstatky mormonské osady s ovocnými sady a poutavou historií. Nocleh v Torrey.

MAGICKÝ BRYCE CANYON7
Cesta podmanivou krajinou, kde se kdysi ukrýval před zákonem bankovní lupič a vrah R.L. Parker
alias Butch Cassidy, do NP Bryce Canyon. Rezervace s rudými jehlany navažského vápence je
považována za vrcholné dílo čarovné přírody Utahu. Kouzlo parku vychutnáme z vyhlídek, i méně
zdatní turisté ocení výlet do nitra kaňonu. Nocleh v Bryce.

ZION & LAS VEGAS8
Průzkum NP Zion, jehož krajinný vzorec určují hluboké kaňony a divoké říčky Virgin. Podnikneme
pěší výlet k některému ze zajímavých míst parku. Přesun do Las Vegas – velkoměsta hazardu a
oslnivých atrakcí. Projížďka po nejživější ulici tzv. Stripu spojená s návštěvou vybraného kasina. Ve
zbytku dne volný program za povzbudivého cinkotu mincí herních automatů. Nocleh v Las Vegas.
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Americký západ
zlatý okruh

16 dní / 14 nocí EXO-500

72.990,- Kčod

optimální trasa jihozápadem USA bez
kompromisů a s Yosemitským NP

pouze malé skupiny do max. 10 osob 
v rukou zkušených průvodců

jako jediná CK v ČR/SR máme komerční
povolení pro vstup do klíčových
národních parků USA
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LAS VEGAS   & HOOVER DAM9
Volný program nebo výlet k jedné z nejvyšších přehrad světa Hoover Dam (221 m), jejíž 2,5
milionu kubíků betonu by stačilo k postavení silnice z Los Angeles do New Yorku. Nocleh.

ÚDOLÍ SMRTI10
Odjezd do NP Údolí smrti. Navštívíme nejteplejší a nejníže položený bod západní polokoule a
vžijeme se do pocitů pionýrů, kteří v ďábelském údolí sevřeném hroty vysokých hor hledali cestu
do vysněné Kalifornie. Podél pohoří Sierra Nevada přejezd k Mammoth Lakes.

ÚCHVATNÝ YOSEMITE11
Prohlídka jezera Mono Lake ozdobeného šedivě bílými vápencovými věžemi. Pak se protáheme
průsmykem Tioga Pass do Národního parku Yosemite. Návštěva Yosemitského údolí s nejvyšším
vodopádem (739 m) Severní Ameriky a vyhlídky Glacier Point s omračujícím panoramatem
žulových masivů. Nocleh v Oakhurstu u NP.

YOSEMITE  & KATEDRÁLY SEKVOJÍ MARIPOSA GROVE12
Ráno návštěva pohádkového háje sekvojí obrovských Mariposa Grove (či jiný) s velikány o váze
600 tun. Pak vyrazíme k pobřeží Pacifiku s rypouši, tuleni, vinicemi a řadou dalších překvapení.
Nocleh v San Simeonu v blízkosti pobřeží.

PACIfICKÁ DÁLNICE: BIG SUR & MONTEREY 13
Do San Franciska se vydáme po Pacific Highway, legendární cestě vytesané do strmých stěn útesů.
Tady je to pravé místo syrové přírody, pláží, surfařů či utajených rezidencí. Zastávka v Carmelu, kde 
v r. 1986 starostoval herec Clint Eastwood. Pobřežní cesta 17 Mile Drive nás přivede ke slavnému
golfovému hřišti Pebble Beach a k zátoce Monterey, které Kaliforňané říkají „nejkrásnější setkání
země a oceánu“. Do Monterey zasadil J. Steinbeck knihu Na plechárně a R. L. Stevenson zde hledal
inspiraci k napsání Ostrova pokladů.
Příjezd do San Franciska.

SAN fRANCISCO14
Návštěva nejzajímavějších míst města.
Uvidíme Golden Gate Bridge, pitoreskní
Čínskou čtvrť, přístavní Fisherman’s Wharf
i prudké ulice u Russian Hill. Svezeme se
kabelovou tramvají cable-car (fakultativně)
a podnikneme plavbu do zátoky 
s výhledy na oba mosty a ostrov Alcatraz
– legendární káznici, v níž byl rovněž
vězněn mafián Al Capone. Nocleh v San
Francisku.

SAN fRANCISCO A ODLET15
Dopoledne volný program, odpoledne
transfer na letiště, odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY16

Vysoká horstva, strhující krajina
rudých skal, úchvatný Yosemite 
či třpytivá velkoměsta pobřeží
Pacifiku. Rozmanitost téhle cesty 
je doslova omračující.

leteckou přepravu a letištní poplatky
14x ubytování kategorie 3* se snídaní
dopravu vozy či mikrobusy do 10 os (pouze)
vstupy do národních parků 
komerční povolení ke vstupu do klíčových parků (jako jediní v ČR/SR) 
služby českého průvodce
vstup do Monument Valley 
vstup k vápencovým tufám jezera Mono Lake (ne v květnu)
pobřežní cestu 17 mile Drive v Monterey
plavbu v zálivu v San Francisku ke Golden Gate Bridge

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety
stravování a spropitné
vstupní autorizaci do USA, žádost podejte na adrese:
https://esta.cbp.dhs.gov 

Poznámka:
S ohledem na klimatické podmínky je v jarních měsících možná úprava trasy, 
kdy namísto Mammoth Lakes, Mono Lake a Tioga Pass následuje nocleh
v Bakersfieldu s prohlídkou Yosemitského NP z jihozápadní strany.

Možnost prodloužení:
FLORIDA (Miami): příplatek: 23.000,- Kč / os / 7x noc
HAVAJ (Oahu): příplatek: 40.000,- Kč / os / 7x noc

Průvodce pouze okruh 500 | pobyt na Havaji/Floridě bez delegáta.
Transfery v Miami & na Havajských ostrovech nejsou v ceně prodloužení.

Cena neobsahuje

30.04. - 15.05. 2020. . . . . . . 72.990,– Kč
18.05. - 02.06. 2020. . . . . . . 74.990,– Kč
16.06. - 01.07. 2020. . . . . . . 77.990,– Kč
03.07. - 18.07. 2020. . . . . . . 84.990,– Kč
20.07. - 04.08. 2020. . . . . . . 82.990,– Kč
15.08. - 30.08. 2020. . . . . . . 76.990,– Kč
12.09. - 27.09. 2020. . . . . . . 74.990,– Kč
28.09. - 13.10. 2020. . . . . . . 74.990,– Kč
17.10. - 01.11. 2020. . . . . . . 75.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj. . . 23.700,– Kč
Minimum: 10 osob

Termíny



























FOTO: 1. Bryce Canyon NP | 2. San Francisco | 3. Yosemite NP  |  4. Monument Valley
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AMERIKA / USA

ODLET Z PRAHY1
Odlet z Prahy do Los Angeles. Transfer do hotelu, ubytování, volný program, nocleh.

LOS ANGELES2
Celodenní prohlídka Los Angeles, o němž kdosi řekl, že připomíná nádor, který  po hlcuje vše, co
mu stojí v cestě. V Mek ce filmového průmyslu nás čeká návště  va Chodníku slávy, premiérového
kina Mann’s Chinese Theatre, Sunset Drive, Financial Center, milionářské čtvrtě Beverly Hills,
pláže Venice Beach či předměstí boháčů Santa Monica s kolotočem, který posloužil coby kulisa 
ve filmu Podraz. Fakultativně návštěva zábavního parku Universal Studios. Nocleh v Los Angeles.

JOSHUA TREE3
Prohlídka národního parku Joshua Tree – strhující rezervace žulových skal, kaktusových zahrad 
a pitoreskních lesů juk krátkolistých ( Joshua Tree). V rezervaci podnikneme nenáročnou prochá-
zku. Přes Mohavskou poušť přejezd do Williamsu. Část cesty pojedeme po legendární Route 66,
která jako první cesta spojila východ se západem USA. Nocleh ve Williams.

GRAND CANYON 4
Odjezd k Velkému kaňonu – největší turistické atrakci státu Arizona a možná i celých Spojených
států amerických. Fakultativně nejprve doporučujeme let nad touto gigantickou hříčkou přírody 
o délce pětiset, šířce pětadvaceti a hloub ce jednoho a půl kilometru. Kolosální útvar si vychutná-
me z mnoha překrásných vyhlídek, případ ně se vydáme na pěší výlet po okraji. Průjezd zemí
navažských indiánů do Page u jezera Lake Powell. Nocleh v Page.

LAKE POWELL & MAGICKÝ BRYCE CANYON5
Prohlídka jezera Lake Powell a mohutné přehrady Glen Dam  vybudované na řece Coloradu.
Zázračná oáza vodních sportů a rodinné rekreace vznikla v roce 1963 zatopením kaňonu Glen
Canyon, na jehož jižním konci vyrostla přehrada s výškou 200 metrů. Napuštění umělého jezera 
s délkou dvě stě kilometrů trvalo bezmála 25 let. Možnost návštěvy překrásného Antilopího kaňonu
(fakultativně), jenž si získá srdce každého fotografa. Příjezd do NP Bryce Canyon. Tahle rezervace 
s rudými jehlany navažského vápence je považována za vrcholné dílo čarující přírody Utahu. Nocleh
v blízkos ti rezervace Bryce Canyon či v jeho okolí.

ZION & LAS VEGAS6
Průzkum národního parku Zion, jehož krajinný vzorec určují hluboké kaňony a divoké říčky. Mezi
nimi Panenská řeka – Virgin River. Kaňon je místy těsný a vzbuzuje pocity úzkosti a strachu.
Paiutští indiáni se v těchto uzavřených soutěskách báli moci rozhněvaných bohů a po setmění by

1

2

3

4

5

6

12 dní / 10 nocí EXO-505

58.990,– Kčod

ikony jihozápadu USA – vyvážený
itinerář a poměr cena – kvalita

jako jediní v ČR a SR máme povolení
do klíčových parků západu USA

navštivte Antilopí kaňon, který
barvami zahltí váš fotoapartát

Města a příroda
západu USA
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do nich za nic nevkročili. Podnikneme pěší výlet k některému ze zajímavých míst parku. Brzy
odpoledne následuje přesun do Las Vegas – velkoměsta hazardu a oslnivých atrakcí. Projížďka
po nejživější ulici, tzv. Stripu, spojená s návštěvou vybraného kasina. Ve zbytku dne volný
program za povzbudivého cinkotu mincí herních automatů. Nocleh v Las Vegas.

ÚDOLÍ SMRTI7
Putování NP Údolí smrti s nejnižším (86 m pod úrovní moře) a také nejteplejším bodem západní
po  lo koule. V roce 1913 zde byla naměře na rekordní teplota 57 stupňů Celsia ve stínu, o jeden více
bylo pouze v Libyi v roce 1936. Zkusíme se vžít do pocitů prvních pionýrů, kteří v tomto ďábelském
údolí sevřeném hroty vysokých hor hledali ces  tu do vysněné Kalifornie. Nocleh na trase.

LESNÍ KATEDRÁLY SEQUOIA8
Návštěva národního parku Sequoia v pohoří Sierra Nevada s lesy obrovitých sek  vojí. Kdo nikdy
předtím neviděl tyhle obrovité stromy na vlastní oči, zůstane při pohledu na ně stát s otevřenými
ústy. Sekvoje váží obvykle 600 tun, dorůstají do stametrové výšky a běžně se dožívají věku 3200
let. Krále mezi králi spatříme na místě Giant Forest. Je jím gigantická sekvoje General Sherman
Tree. Obvod stromu měří 32 metrů a jeho váhu odhadují přírodovědci na 1385 tun. Kromě
člověka neexistuje nic, co by ohrožovalo existenci těchto organismů. Tlustá kůra je bezpečně
chrání před požáry, hmyzem i parazitujícími houbami. Na překážku může být jen výška a váha,
neboť mělký kořenový systém někdy neudrží hmotu dřevin. Nocleh ve Fresnu.

SAN FRANCISCO9
Přejezd do San Franciska. Když se nad střechami bílých domů válejí cáry mlhy z Pacifiku, vypadá
jako přízrak. A když se pak v třpytu zapadajícího slunce rozzáří dozlatova, lidé naprázdno polykají
neschopni vstřebat gejzír nádhery. Žádný div, že v průzkumech veřejného mínění je trvale
považováno za nejhezčí město USA. Během dvou dnů navštívíme většinu zajímavých míst města.
Uvidíme Golden Gate Bridge, čtvrť
generace beatníků Haight-Ashbur ry,
pitoreskní Čínskou čtvrť, přístavní ob last
Fisherman’s Wharf i prudké ulice 
u Russian Hill. Svezeme se kabelovou
tramvají cab le-car (fakultativně) a
podnikneme plavbu v zátoce 
(v ceně) s výhledy na oba ma je státní
mosty a na ostrov Alcatraz – pevnost 
a káznici, v níž byl vězněn obáva ný
mafián Al Capone. Nocleh v San
Francisku.

SAN FRANCISCO – PRAHA10
Dopoledne volný program ve městě.
Odpoledne následuje transfer na letiště 
a odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY11

Poznejte ikony Ameriky: San
Francisco, Los Angeles, Las Vegas.
Přidejte Grand Canyon a další
skvosty přírody amerického
jihozápadu.

leteckou přepravu a letištní poplatky
10x ubytování kategorie 3* se snídaní
dopravu mikrobusy/vozy/autobusy
vstupy do národních parků
komerční povolení ke vstupu do klíčových parků (jako jediní v ČR/SR) 
služby českého průvodce
plavbu v San Francisku ke Golden Gate Bridge

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety & stravování a spropitné
vstupní autorizaci do USA, žádost podejte na adrese: 
https://esta.cbp.dhs.gov 

Možnost prodloužení:
FLORIDA (Miami): příplatek: 23.000,- Kč / os / 7x noc
HAVAJ (Oahu): příplatek: 40.000,- Kč / os / 7x noc

Průvodce pouze okruh 500 | pobyt na Havaji/Floridě bez delegáta.
Transfery v Miami & na Havajských ostrovech nejsou v ceně prodloužení.

Poznámka:
Okruh 505 je ve vybraných termínech totožný se západní částí zájezdu EXO-580.

Cena neobsahuje

17.03. - 28.03. 2020 . . . . . . 58.990,– Kč
15.04. - 26.04. 2020 . . . . . . 59.990,– Kč
08.05. - 19.05. 2020 . . . . . . 60.990,– Kč
04.06. - 15.06. 2020 . . . . . . 63.990,– Kč
06.07. - 17.07. 2020 . . . . . . 65.990,– Kč
26.07. - 06.08. 2020 . . . . . . 67.990,– Kč
17.08. - 28.08. 2020 . . . . . . 67.990,– Kč
09.09. - 20.09. 2020 . . . . . . 59.990,– Kč
01.10. - 12.10. 2020 . . . . . . 59.990,– Kč
23.10. - 03.11. 2020 . . . . . . 60.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 16.900,– Kč
Minimum: 10 osob

Termíny



















FOTO: 1. Antelope Canyon | 2. Grand Canyon NP  | 3. Sequoia NP | 4. Las Vegas
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AMERIKA / USA

ODLET Z PRAHY1
Odlet z Prahy do New Yorku.  Transfer do hotelu, volno. Nocleh v New Yorku.

NEW YORK2
Prohlídku města zahájíme plavbou a návštěvou Liberty Islandu se sochou Svobody a Ellis Islandu.
Projdeme jižní Manhattan, uvidíme Wall Street s burzou cenných papírů, Trinity Church, Čínskou 
a Italskou čtvrť. Z Empire State Building  vychutnáme panoráma města. Nocleh.

NEW YORK3
Prohlídka oblastí Central Parku a Times Square. Zavítáme k Rockefellerovu centru, divadelní čtvrti 
a luxusním obchodům na Páté Avenue. Večer na Times Square vstřebáme atmosféru města. 

NEW YORK – NIAGARA FALLS4
Přejezd státem New York. V podvečer příjezd k Niagarským vodopádům, ubytování, volný
program. Nocleh v blízkosti Niagara Falls.

NIAGARA FALLS – HARRISBURG5
Pěší výlet podél vodopádů s vyhlídkami na 55 metrů vysokou masu padající vody. Sílu běsnícího živlu
znásobí plavba lodí do blízkosti vodní stěny směrem do Harrisburgu. Nocleh na trase.

GETTYSBURG – WASHINGTON, D.C.6
Návštěva Gettysburgu, kde se odehrála klíčová bitva občanské války mezi Severem a otrokářským
Jihem. Příjezd do Washingtonu, D.C. a částečná prohlídka města. Večer možnost individuální
návštěvy půvabné čtvrtě Georgetown s restauracemi, bary či pivnicemi. Nocleh ve Washington, D.C.

WASHINGTON, D.C.7
Prohlídka města. Podíváme se k Bílému domu, Kapitolu, mo nu mentu prezidenta George Washing -
tona či památníku Abrahama Lincolna. Také navštívíme Arlingtonský hřbitov a další zajímavosti
města včetně mož nosti návštěvy některého z unikátních muzeí. Nocleh ve Washingtonu D.C.

ANNAPOLIS – PHILADELPHIA8
Odjezd do Annapolis, které díky stylu, historii a přímořskému rázu patří k nejhezčím měs tečkům 
v USA. Sídlí zde námořní akademie, k jejímž kadetům patří prezidenti, astronauti či členové komand
SEALS. Zastávka u velkolepého mostu Chesapeake Bridge. Příjezd do Philadelphie, nocleh.

PHILADELPHIA9
Prohlídka centra Philadelphie s možnou návštěvou Independence Hall a zvonu Liberty – symbolu
americké svobody. Transfer na letiště, odlet do Los Angeles, nocleh.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

To nejlepší z USA
napříč kontinentem

20 dní / 18 nocí EXO-580

94.990,– Kčod

ikony východu a západu USA – dvě
mouchy jednou ranou

v New Yorku spíme vždy na
Manhattanu – s námi bez dojíždění

letecký přesun z východu na západ
šetří čas i peníze

jako jediní v ČR a SR máme povolení
do klíčových parků západu USA
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LOS ANGELES – HOLLYWOOD
V kolébce filmového průmyslu navštívíme Chodník slávy, premiérové kino TCL Chinese Theatre,
Financial Center, Beverly Hills, Venice Beach či předměstí boháčů Santa Monica. Nocleh v LA.

JOSHUA TREE NP10
Prohlídka strhující rezervace žulových skal, zahrad kaktusů a lesů juk krátkolistých. Přejezd do
Williams částečně po Route 66, která jako první spojila východ se západem USA. Nocleh ve Williams.

GRAND CANYON11
Odjezd k Velkému kaňonu – největší atrakci státu Arizona i celých USA. Fakultativně doporučujeme
let nad touto gigantickou hříčkou přírody o délce 500 km, šířce 25 km a hloub ce 1,5 km. Kolosální
útvar vychutnáme z vyhlídek, případ ně se vydáme na pěší výlet po okraji. Přejezd do Page, nocleh.

MAGICKÝ BRYCE CANYON12
Prohlídka jezera Lake Powell a mohutné přehrady Glen Dam na řece Colorado. Návštěva Antilopího
kaňonu (fakult.), jenž si získá srdce každého fotografa. Příjezd do NP Bryce Canyon. Tahle rezervace
s rudými jehlany navažského vápence je považována za vrcholný kus čarovné přírody Utahu. 

ZION – LAS VEGAS13
Průzkum NP Zion, jehož krajinný vzorec určují hluboké kaňony a divoké říčky. Podnikneme pěší výlet
k některému ze zajímavých míst parku. Přesun do Las Vegas – velkoměsta hazardu a oslnivých
atrakcí. Projížďka po nejživější ulici, tzv. Stripu, spojená s návštěvou vybraného kasina. Ve zbytku dne
volno za povzbudivého cinkotu mincí herních automatů. Nocleh v Las Vegas.

ÚDOLÍ SMRTI14
Putování Údolím smrti s nejnižším (- 86 m) a nejteplejším bodem západní po  lo koule. V roce 1913
zde bylo rekordních 57 oC ve stínu, o jeden více bylo pouze v Libyi v roce 1936. Zkusme se vžít do
pocitů pionýrů, kteří v ďábelském údolí sevřeném hroty vysokých hor hledali ces  tu do vysněné
Kalifornie. Nocleh v Bakersfield.

LESNÍ KATEDRÁLY SEQUOIA15
Návštěva NP Sequoia s obrovitými sek  vojemi, které se dožívají 3200 let a
dorůstají do 100 m výšky. Král – General Sherman Tree – měří v obvodu 32
metrů a váží 1385 tun. Nocleh ve Fresnu.

SAN FRANCISCO16
Přejezd do San Franciska. Během dvou dnů návštěva většiny zajímavých míst
města: Golden Gate Bridge, pitoreskní Čínské čtvrti, přístavní ob lasti
Fisherman’s Wharf i prudkých ulic Russian Hill. Svezeme se tramvají cab le-car
(fakult.) a podnikneme plavbu v zátoce s výhledy na oba mosty a ostrov
Alcatraz – pevnost, v níž byl vězněn  mafián Al Capone. Nocleh v San Francisku.

SAN FRANCISCO – PRAHA17
Dopoledne volno, odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY18

Unikátní program, 
který spojuje turistické šlágry
východu USA, včetně úchvatného
New Yorku s omračující nádherou
národních parků jihozápadu. 

leteckou přepravu a letištní poplatky
18x hotel kategorie 3* (v New Yorku na Manhattanu se snídaní)
13x snídaně (západní část okruhu & New York)
dopravu mikrobusy/vozy/autobusy
vstupy do národních parků | služby českého průvodce
plavbu k soše Svobody a na Ellis Island | plavbu pod Niagarské vodopády
vstup do Gettysburgu | plavbu v San Francisku ke Golden Gate Bridge

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety | stravování a spropitné
vstupní autorizaci do USA: žádost na: https://esta.cbp.dhs.gov 

Poznámka:
na jaře může být regulována plavba k Niagaře (řešeno náhradním programem).
prohlídka New Yorku zpravidla pěšky a metrem ($3 / os / jízda). 
program ve vybraných termínech totožný s: EXO- 540, 550, 560 (východ) a 505 (západ).
v NY při požadavku na pokoj s oddělenými lůžky bude účtován poplatek 890,– Kč/os.
hlavní zavazadlo může být při přeletu do Los Angeles zpoplatněno částkou $10-30.

Cena neobsahuje

07.04. - 26.04. 2020 . . . . . 94.990,– Kč
30.04. - 19.05. 2020 . . . . . 97.990,– Kč
28.06. - 17.07. 2020 . . . . 100.990,– Kč
18.07. - 06.08. 2020 . . . . 108.990,– Kč
01.09. - 20.09. 2020 . . . . . 99.990,– Kč

23.09. - 12.10. 2020 . . . . . 99.990,– Kč
15.10. - 03.11. 2020 . . . . 100.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 33.900,– Kč
Minimum: 10 osob

Termíny





























FOTO: 1. San Francisco – Golden Gate Bridge | 2. Bryce Canyon NP | 3. Niagarské vodopády | 4. New York 

11

10

12

13

14

15

16

19

20

17-18

Kanada

USA

Syracuse

Gettysburg

Niagara Falls

New York

Philadelphia

Annapolis
Washington D.C.

Buffalo

Mexiko

USA

San Simeon

Sequoya N.P.

Death Valley

Las Vegas

Zion N.P.

Grand 
Canyon N.P.

Williams

Lake Powell

Los Angeles

Joshua Tree N.P.

Bryce
Canyon
N.P.

San Francisco





Amerika_01_NEW_2020_PoznavackyNEW  16.11.19  0:01  Page 25



ODLET Z PRAHY1
Odlet z Prahy do San Franciska. Po příletu transfer do hotelu v Sacramentu či jeho okolí.

SACRAMENTO - LAKE TAHOE – VIRGINIA CITY2
Ze Sacramenta, jehož existence je pevně spojena s objevem zlaté bonanzy u Americké řeky se
vydáme k jednomu z nejvýše položených, nejčistších a nejchladnějších jezer světa – Lake Tahoe,
které obklopeno hlubokými lesy a žulovými skalisky připomíná obrovský poloprázdný lavor.
Později odpoledne navštívíme půvabnou osadu Virginia City, jejíž život jakoby ustrnul v době
vrcholící stříbrokopecké horečky. Nocleh v Reno či okolí.

NP LASSEN VOLCANIC3
Zastávka u jezera Donner, kde v roce 1846 zaskočila zima osadníky, část z nich přežila jen díky
pojídání mrtvých druhů. Odjíždíme do NP Lassen Volcanic. Podmanivá krása a bázeň vzbuzující
síla – taková je rezervace plná bahenních sopek a puklin s unikajícím plynem. Nocleh v Redding.

LESNÍ KATEDRÁLY REZERVACE REDWOOD 4
Návštěva pohádkového lesa sekvojí v NP Redwood s velikány o výšce až 115 m. V srdci rezervace
spatříme elektrizující rozhraní pásu lesa, skal a oceánu. Nocleh v Grants Pass/Medford.

NP CRATER LAKE: ZÁZRAK AZuROVé MODřE5
Návštěva Kráterového jezera – horského plesa barvy nejmodřejšího inkoustu uvnitř strmých stěn
kráteru vyhaslé sopky. Přírodní drahokam Oregonu je s hloubkou 589 m suverénně nejhlubším
jezerem v USA. Zastávka u Lava Butte - kráteru, který vypadá jako vajíčko s odřízlou špičkou. Před
dojezdem ke Columbia River nás pozdraví bílá čepice velikánu Mt. Hood. Nocleh v okolí The Dalles.

SVATÁ HELENA: PřÍběH ZKÁZY PYšNé SOPKY6
Dopolední cesta překrásným prostředím Columbia River Gorge s možností návštěvy vodopádů
Multnomah či Bridal Veil Falls. Pak odjezd k sopce Mt. St. Helens, kterou výbuch v roce 1980
připravil o třetinu hmoty a zdevastoval její okolí k nepoznání. Vulkán je zašpuntován silnou vrstvou
lávy, ale zdání klame, sopka je stále aktivní. Nocleh na trase.

MT. RAINIER: bÍLý ObR7
O něco dále na severu si prohlédneme vulkán Mt. Rainier. Návštěva horského střediska Paradise,
kam davy lidí netáhne jen sopečný původ velikána, ale zejména nespoutaná divočina, průzračná
jezera, alpinské louky, vodopády a třpytivé ledovce. Odpoledne přejezd k pobřeží Pacifiku, nocleh.

DEšTNé PRALESY NP OLYMPIC8
Jen málo míst je tak prosyceno životní energií přírody jako NP Olympic. Deštné pralesy, alpinské
louky, stáda losů, šokující pohled z Hurricane Ridge na 60 aktivních ledovců – a mezi nimi obr Mt.
Olympus. A pláže? Drama samo o sobě! Pohádkovou Ruby Beach by stěží vymyslel i nejodvážnější
fantasta. Nocleh v Port Angeles či okolí.

1
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7
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Vzhůru 
do Yellowstonu

18 dní / 16 nocí EXO-520

83.990,– Kčod

nový program od 2020 | stejná místa,
méně ježdění, více času na prohlídky

doprava na trase v malých skupinách
po max. 6 – 10 osobách/vůz

příroda jasně dominuje tomuto
velkoryse řešenému okruhu

grizzly, vlk či bizon – v Colterově
pekle je možná spatříte

deštné pralesy, ledovce, činné
vulkány a drama pobřeží Pacifiku 

AMERIKA / USA
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SEATTLE: AmAzon, microSofT, kávA či TEmný grungE?9
Jízda trajektem do Seattlu, energického města s továrnami Boeing, společností Microsoft a
hudebním stylem grunge. Návštěva Pioneer Square s historií zlaté horečky či tržnice Pike Place
Market. Výlet na věž Space Needle. Nocleh v Everett či okolí.

norTH cAScADES: jEzErní LAbyrinT AmErickýcH ALp10
Dopoledne návštěva montážních hal obřích dopravních letadel Boeing. Podél řeky Skagit a v zajetí divoké
přírody Kaskádových hor se vypravíme do NP North Cascades. Kvůli ledovcům a strmým vrcholům se
rezervaci říká americké Alpy. Procházka deštným pralesem a zastávky na vyhlídkách. Nocleh ve Winthrop.

WASHingTon – přEHrADA couLEE11
Putování státy Washington, Idaho a Montana. Cestou překročíme mohutnou Columbia River,
čtvrtou největší řeku USA, a prohlédneme si obří hydroelektrárnu Coulee Dam. Nocleh v Kalispell či okolí.

np gLAciEr: vE STopácH grizzLyů12
Příjezd do NP Glacier. Jezero McDonald nás doprovodí k vysokohorské cestě Going-to-the-sun, po
níž se vydáme do nadmořské výšky 2 km s úchvatnou scenerií Skalistých hor. Možnost pěší túry.
Žádný strach! Medvědi grizzly žijí v odloučených částech rezervace. Nocleh v Great Falls.

zEmí nEkonEčnÉHo nEbE13
V Great Falls na řece Missouri si připomeneme objevitelskou cestu Lewise a Clarka. Odpoledne
po příjezdu do NP Yellowstone částečná prohlídka severních částí rezervace. Nocleh..

np yELLoWSTonE: coLTErovo pEkLo14
Prohlídka nejslavnější rezervace USA – po svém objeviteli přezdívané Colterovo peklo. A skutečně,
sopečná kotlina se hluboko pod povrchem činí. Úzkými štěrbinami se ženou gejzíry vroucí vody,
krajina je poseta bahenními vřídly, barevnými bazénky, čirými jezery a přitom zarostlá hustými lesy
s bizony, losy, vlky a medvědy. Nocleh ve West Yellowstone/Gardiner/Cooke City.

grAnD TETon: vELká prSA15
Po dokončení prohlídky Yellowstonu přejezd do NP
Grand Teton. Je menší, zato vyniká strmými
horskými hřbety, které francouzským traperům
připomínaly po mnoha měsících odloučení prsa
jejich manželek. Nocleh v Idaho Falls/Pocatello.

mĚSTo mormonů16
Přejezd do Salt Lake City s ústředím mormon-ské
církve a katedrálou Mormon Temple, Muzeem a
rodným domem legendárního vůdce církve
Birghama Yunga. Podle času se rovněž podíváme
k Velkému solnému jezeru a nekonečným solným
pláním. Nocleh v Salt Lake City.

oDLET Do prAHy17
Dopoledne volno, odlet do Prahy.

příLET Do prAHy18

Deštné pralesy, divoký Pacifik,
majestátní vulkány, horská jezera. 
A přírodní symfonie nejstarší
rezervace světa Yellowstone pohltí 
i ty nejnáročnější milovníky přírody.

leteckou přepravu a letištní poplatky
16x ubytování kategorie 3*
dopravu vozy/mikrobusy (pouze) *
vstupy do národních parků
služby českého průvodce
vstup na vyhlídkovou věž Space Needle v Seattle
návštěvu montážních provozů letadel Boeing

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety
stravování a spropitné
vstupní autorizaci do USA, žádost podejte na adrese:
https://esta.cbp.dhs.gov

Poznámka: 
v červnovém termínu může být na některých místech upravena trasa na základě
klimatických podmínek a dopravních restrikcí zejména v NP Glacier. 

* základním přepravním prostředkem zájezdu bývá vůz Premium SUV Chevrolet
Suburban či podobný typ vozu pro 6 os a průvodce; případně 10-ti místný van

Cena neobsahuje

13.06. - 30.06. 2020 . . . . . . 85.990,– Kč
28.07. - 14.08. 2020 . . . . . . 90.990,– Kč
01.09. - 18.09. 2020 . . . . . . 84.990,– Kč
20.09. - 07.10. 2020 . . . . . . 83.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj. . . 23.400,– Kč
Minimum: 10 osob

Termíny





















FOTO: 1. Glacier NP | 2. & 3 Yellowstone NP | 4. Crater Lake N.P.
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AMERIKA / USA

Velký okruh
Havajskými ostrovy

Příležitost pro cestovatele, kteří touží
po odpočinku na tichomořských
plážích a zároveň poznání exotické
přírody čtyř Havajských ostrovů.

16 dní / 13 nocí EXO-575

105.990,– Kčod
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ODLET Z PRAHY1
Odlet z Prahy do Honolulu. Po příletu transfer do hotelu, nocleh.

OAHU: PERL HARBOR & WAIKIKI2
Ráno výlet do přístavu Pearl Harbor s památníkem legendárního křižníku
Arizona, stále živé připomínky napadení USA Japonskem na počátku 2. světové
války. Následuje prohlídka Honolulu a Waikiki Beach, nocleh.

OAHU: OKRUH OSTROVEM3
Ráno podnikneme výlet ke kráteru Diamond Head a vystoupíme na jeho vrchol
(středně náročné) s nádhernými výhledy na město a jeho okolí. Poté vyrazíme na
cestu podél pobřeží ostrova. Navštívíme Blowing Hole s explozemi mořské vody
ve skalních dutinách, pláž Ehukai, unikátní vyhlídku Nu‘uanu Pali a nakonec 
i rozlehlou Sunset Beach, považovanou kvůli mohutným vlnám za skutečný ráj
všech surfařů. Pochopitelně zastavíme i na jídlo v některé z mnoha krevetích
farem. Budete překvapeni, kolik tváří Oahu nabízí. Nocleh na Oahu. 

OSTROV KAUAI4
Transfer na letiště v Honolulu, přelet na ostrov Kauai. Přesun do hotelu,
ubytování. Následuje volný program na pláži a relaxace, případně pěší průzkum
okolí resortu. Nocleh na ostově Kauai.

KAUAI: WAIMEA CANYON5
Putování úchvatnou přírodou ostrova, který charakterizují strmé útesy s koberci
deštných pralesů, dramatické pobřeží a široké pláže. Nevšední zážitek přinese
návštěva gigantické strže Waimea Canyon (výška 900 m, délka 16 km), právem
přezdívané Velký kaňon Pacifiku, a také zastávka u překrásné vyhlídky ve Státním
parku Kokee. Nocleh na Kauai.

KAUAI: KALALAU6
Dnes vyrazíme na sever do Státního parku Haeana, odkud podnikneme
nenáročný pěší výlet Kalalau Trail po jedné z nejmalebnějších částí ostrova.
Scenerie deštného pralesa s výhledy na oceán podél stezky jsou doslova
omračující. Ve zbytku dne možnost vstřebat tento skvost čarující přírody 
z kabiny vrtulníku. Nocleh na Kauai.

OSTROV BIG ISLAND7
Transfer na letiště a přelet na největší ostrov havajského souostroví Big Island.
Přesun do hotelu, ubytování, osobní volno. Nocleh na Big Island.

BIG ISLAND: MAUNA KEA8
Pobyt u moře si můžeme zpestřit výletem na vrchol nejvyšší hory Havajských
ostrovů – sopku Mauna Kea (4 205 m), případně vyčkat do západu slunce
(fakultativně). Mimochodem, kdyby se Mauna Kea vynořila nad hladinu oceánu,
byla by s výškou 10 km suverénně nejvyšší horou světa. Nocleh na Big Island.

BIG ISLAND: OKRUH OSTROVEM9
Celodenní putování ostrovem poskytne
příležitosti k pořízení unikátních snímků
tropické přírody a sopečných formací
ostrova. Navštívíme NP Volcanoes, kde
sopečná činnost zdaleka neutichla.
Pokud čas dovolí, učiníme krátkou
zastávku ve vesnici Pu’uhonua
Honaunau na břehu Pacifiku nebo
případně den završíme výpravným
letem helikoptérou nad činnými vulkány
Kilauea! Nocleh na ostrově Big Island.

OSTROV MAUI10
Dopoledne transfer na letiště, přelet na
ostrov Maui, ubytování, volný program
případně návštěva sopečné rezervace
Iao Valley. Nocleh na ostrově Maui.

MAUI: NP HALEAKALA – LAHAINA11
Dnes podnikneme výlet do vysokohorské rezervace Haleakala. Doporučujeme
vyrazit brzy ráno, abychom zastihli vrchol ještě před rozedněním. Pohled na
vycházející slunce a temné sopečné kužely hlazené měkkým ranním světlem
patří k zážitkům na celý život. Cestou zpět  návštěva půvabné Lahainy s řadou
historických budov. Nocleh na Maui.

MAUI: HANA12
Do města Hana se vydáme proslulou „heavenly", klikatou cestou lemovanou
kvetoucí tropickou vegetací, vodopády a dramatickým pobřeží oblasti
poloostrava Keanae. V rezervaci Waiana-panapa se vykoupeme na pláži 
s černým pískem a projdeme po lávových útesech s jeskyněmi a skalním
obloukem. K tomu přidejme průjezd lávovými svahy Haleakaly s vyhlídkami na
oceán, místní speciality či banánový chléb a o den „na který se nezapomíná“ je
postaráno. 

MAUI: OCEÁN A RELAXACE13
Volný program u oceánu, případně výlet na některou z romantických pláží
ostrova, lekce surfu, plavba či tradiční havajská večeri Luau. Nocleh.

ODLET DO PRAHY14
Transfer na letiště a odlet.

CESTA DO PRAHY15
Přestup na letišti na západním pobřeží USA a odlet do Evropy a Prahy. 

PŘÍLET DO PRAHY16

leteckou přepravu a letištní poplatky
13x ubytování kategorie 3* 
dopravu vozy/mikrobusy (pouze)
vstupy do národních parků
služby českého průvodce 
vstup na památník křižníku Arizona v Pearl Harbor

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety
stravování a spropitné
vstupní autorizaci do USA. 
Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov 

Poznámka:
Hlavní zavazadlo může být v rámci přeletů mezi jednotlivými 
ostrovy zpoplatněno částkou $10-30.

Cena neobsahuje





 













18.03. - 02.04. 2020 . . . . . 108.990,– Kč
01.04. - 16.04. 2020 . . . . . 108.990,– Kč
02.11. - 17.11. 2020 . . . . . 105.990,– Kč
16.11. - 01.12. 2020 . . . . . 105.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj. . . 29.500,– Kč
Minimum: 6 osob

Poznámka: návštěva NP Haelakala při východu slunce
je předmětem disponibility parkovacích povolenek

Termíny

relaxačně poznávací potenciál
Havajských ostrovů je ohromující

Víte, že Mauna Kea je s 10 kilometry
suverénně nejvyšší horou světa?

malé skupiny po max. 6 osobách,
každá vždy s vlastním průvodcem

FOTO: 1. ostrov Kauai  | 3 Waikiki Beach
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ODLET Z PRAHY1
Odlet z Prahy do Phoenixu. Transfer do Tucson, ubytování. Nocleh v Tucson.

KAKTUSOVÉ ZAHRADY ARIZONY2
Přesun do rezervace Arizona Sonora Desert Museum, kde žije 300 druhů zvířat včetně tarantulí, chřestýšů 
a pum. Pak pěší výlet pravou zahradou kaktusů v NP Saguaro. Nocleh v Tucson.

TOMBSTONE: MĚSTO MARŠÁLA ERPA 3
Brzy ráno přejezd do Tombstone. Jako zázrakem se ocitneme v dobách starého dobrého Divokého západu,
kdy udatní pistolníci s rukou rychlejší než útok chřestýše bránili osadníky před bandity. Přejezd do Alamogorda
přes jednu z  nejtajnějších vojenských základen White Sands Missile Range (podle aktuální situace návštěva),
kde Američané odpálili v létě 1945 první jadernou pumu v dějinách lidstva. Nocleh v Alamogordo.

CARLSBAD CAVERNS: CESTA DO STŘEDU ZEMĚ4
Návštěva jeskynního systému Carlsbad Caverns, který je tak velký, že by v jeho hlavním sále zaparkoval
Boeing 747. Pěší sestup na dno jeskyně je nesmírně působivý – atmosférou srovnatelný pouze s četbou
verneovky “Cesta do středu země”. Zpět na povrch nás pochopitelně vyveze výtah. Cestou zpět možnost
zastávky u kamenné hradby NP Guadalupe Mountains se zbytky dostavníkové stanice. Nocleh v Alamogordo. 

BÍLÉ PÍSKY – SANTA FÉ – TAOS5
Pod siluetou pohoří Andres nás čeká zázrak – totiž bělostné duny rezervace White Sands – Bílé písky. Zářivě
bílou barvu má na svědomí sádrovec, který voda vymývá z hor, pouštní jezírko Lucero ukládá na dně a vítr
roznáší dál na sever, kde jej usazuje v mnohakilometrových vlnách přejemného písku. Přejezd do Santa Fé 
a dále podél Rio Grande do kouzelného Taos, ubytování, nocleh.

TAOS PUEBLO – DURANGO6
Prohlídka Taos, které nejlépe charakterizuje pohoda usazená do světle hnědého štuku španělské pueblové
architektury. Útočiště zde kdysi nalezl legendární důstojník americké kavalerie Kit Carson. Prohlídka elegan-
tního indiánského puebla Taos Pueblo a odjezd do Duranga se zastávkou u mostu Grande Gorge Bridge,
který se dramaticky klene nad řekou Rio Grande. Nocleh v Durangu.

ŽELEZNICÍ DO SILVERTONE7
Dobrodružná jízda historickým vláčkem do Silvertonu. Prohlídka osady, která ohromně zbohatla na těžbě
stříbrné rudy, a která si uchovala autentický ráz Divokého západu. Legendární horská silnice Route 550 nás
provede řadou horských pasů  až do blízkosti NP Black Canyon of Gunnison. Nocleh na trase.

BLACK CANYON OF GUNNISON8
Dnes si z několika působivých vyhlídek prohlédneme NP Black Canyon of Gunnison, jehož útesy patří 
k nejstrmějším v USA. Cestu do Moab si zpestříme průjezdem půvabným údolím Castle Valley. Odpoledne

AMERIKA / USA

Zemí kaňonů 
a puebel
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16 dní / 14 nocí EXO–515

76.990,– Kčod

zemí rudých skal aneb utajená
místa amerického jihozápadu

poznejte kulturu amerických idiánů
a jejich současný život

doprava na trase v malých
skupinách po max. 6 – 10 osobách
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návštěva NP Canyonlands – respektive překrásného oblouku Mesa Arch, odkud z výšky stovek
metrů spatříme krajinu jakoby rozřezanou frézou šíleného umělce. Nadpozemskou scenerii mají
na svědomí řeky Colorado a Green. Nocleh v Moab.

skalní OBlOUkY nP aRCHEs9
Prohlídka skalních oblouků jednoho z nejznámějších národních parků USA Arches. Možnost řady
neopakovatelných pěších výletů včetně  procházky k Delicate Arch – oblouku, který je symbolem státu
Utah či Landscape Arch, který je zase nejdelším kamenným obloukem na světě. Nocleh v Moab.

TaJEMÁ MĚsTa MEsa VERDE10
Přejezd do NP Mesa Verde. Skalní města lidu Anasáziů nalezneme ve výšce 2,5 km. Jsou vystavěna
na vnitřních stěnách stolové hory způsobem, že odborníci dodnes žasnou nad dovednostmi téhle
starobylé civilizace. V rámci prohlídky navštívíme i Cliff nebo Spruce Tree Palace, nejzachovalejší 
z těchto kamenných paláců. Nocleh v Mexican Hat.

TEnkRÁT na ZÁPaDĚ11
Nejprve krátce navštívíme meandry řeky San Juan ve SP Goosenecks a vyhlídku nad Údolím bohů.
Pak se vydáme do Údolí monumentů. Každého napadne, že tohle už viděl. Proč ne? Vždyť úvodní
scéna z filmu Tenkrát na západě proslavila údolí po celém světě. Možnost průzkumu údolí ve
vozech navažských indiánů (fakultativně). Nocleh v Holbrook. 

ZkaMEnĚlÝ lEs12
Návštěva rezervace Petrified Forest, v níž před 250 mil. lety došlo k procesu tlení dřevin a sycení
silicemi. Výsledkem je unikátní les zkamenělých stromů. Návštěva 170 m hlubokého a 1,5 km širokého
kráteru Meteor Crater. Gigantická díra je výsledkem kolize meteoritu, který zkřížil dráhu se zemí před
22 tisíci roky a kupříkladu v ní trénovali američtí astronauté přistání na měsíci. Nocleh ve Flagstaff. 

GRanD CanYOn – sEDOna 13
Odjezd k největší atrakci USA – totiž k Velkému kaňonu. Fakultativně let nad obří hříčkou přírody.
Kolosální útvar si vychutnáme z úžasných
vyhlídek. Odjezd do Sedony přes Oak Creek
Canyon. Co do velikosti je možná trpaslíkem,
zato vyniká krásou a intimním půvabem. 

aPaCHE TRaIl14
Dopoledne prohlídka Sedony. Pak přejezd k
jezeru Theodore Roosevelt a poutavá jízda po
Apache Trail v pestré scenerii jezerních kaskád,
horských průsmyků a kaktusových hájů. Zastáv-
ka v Tortilla Flat na proslavené Killer Chilli. A po-
kud čas dovolí, navštívíme pozdě odpoledne
městečko duchů Goldfield. Nocleh v Phoenix.

ODlET DO PRaHY15
Transfer na letiště, odlet do Prahy.

PŘílET DO PRaHY16

Program mapuje oblasti států 
Arizona, Colorado, Nové Mexiko 
a Utah s řadou unikátních rezervací
jako Arches, Canyonlands či Mesa
Verde.  Je rovněž setkáním s
indiánskými kulturami a jejich
současným životem

leteckou přepravu a letištní taxy 
14x ubytování kategorie 3*
doprava vozy či mikrobusy (pouze)
vstupy do národních parků
služby českého průvodce
pouštní zahrada Sonora Desert Museum v Tucsonu
návštěva indiánského puebla Taos Pueblo v Novém Mexiku
vstup do jeskynního systému Carlsbad Caverns 
jízda historickou železnící z Duranga do Silvertonu
vstup do Cliff nebo Spruce Tree Palace v NP Mesa Verde
vstup do Monument Valley
vstup do Meteor Crater

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety 
stravování a spropitné
vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte 
na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov

Cena neobsahuje

16.06. - 01.07.2020. . . . . . . 76.990,– Kč
19.07. - 03.08.2020. . . . . . . 86.990,– Kč
21.09. - 06.10.2020. . . . . . . 76.990,– Kč
10.10. - 25.10.2020. . . . . . . 76.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 18.200,- Kč
Minimum: 10 osob

Termíny
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FOTO: 1. Delicate Arch, Arches NP | 2. Monument Valley | 3. Mesa Verde NP | 4. White Sands NM
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ODLET Z PRAHY1
Odlet z Prahy do Los Angeles. Po příletu ubytování, volno. Nocleh v LA.

LOS ANGELES2
Ve městě nás kupříkladu čeká Chodník slávy, návštěva Sunset Drive, Financial Center, milionářské
čtvrtě Beverly Hills, Venice Beach či předměstí Santa Monica. Nocleh v Los Angeles.

BIG SUR – SAN FRANCISCO3
Cesta po Pacific Highway, legendární silnici vytesané do strmých útesů. Zastávka v Carmel, následuje
pobřežní cesta 17 Mile Drive, Pebble Beach a Monterey. K večeru příjezd do San Franciska.

SAN FRANCISCO4
Prohlídka města s návštěvou Golden Gate Bridge, ulice Lombard či pitoreskní Čínské čtvrti.
Podnikneme plavbu v zátoce s výhledy na město, oba mosty a ostrov Alcatraz, nocleh.

ÚCHVATNÝ YOSEMITE5
Přejezd do NP Yosemite. Navštívíme Yosemitské údolí s nejvyšším vodopádem (739 m) Severní
Ameriky, vyhlídku Glacier Point. Průsmykem Tioga (3000 m) sjedeme k jezeru Mono Lake, ubytování.

MONO LAKE –  ÚDOLÍ SMRTI6
Prohlídka jezera Mono Lake a městečka duchů Bodie. Pak cesta podél Sierra Nevady do Údolí
smrti, nejteplejšího a nejníže položeného bodu západní polokoule. Prohlídka, nocleh v údolí.

LAS VEGAS7
Příjezd do velkoměsta hazardu, zábavy a oslnivých atrakcí. Po ubytování v centru města projížďka
po nejživější ulici města tzv. Stripu. Volný program za cinkotu mincí. Nocleh v Las Vegas.

NP ZION8
Výprava do NP Zion, jehož krajinný vzorec určují hluboké kaňony a divoké říčky. Možnost pěších
výletů, odpoledne přejezd do Bryce/Kanab/Page, nocleh.

MAGICKÝ BRYCE CANYON9
Prohlídka NP Bryce Canyon s rudými jehlany navažského vápence. Přejezd do Page, nocleh.

GRAND CANYON – PAGE10
Celodenní výlet do NP Grand Canyon, jenž si vychutnáme z mnoha vyhlídek. Cestou zpět do
Page/Kanab u Lake Powell návštěva Horseshoe Bend, nejkrásnějšího meandru na řece Colorado.

MONUMENT VALLEY11
Návštěva Antilopího kaňonu a odjezd do Údolí monumentů. Panoráma rudých monolitů můžeme
prozkoumat v terénních autech navažských indiánů (obojí fakultativně). Nocleh na trase.

AMERIKA / USA

Velká cesta velkou zemí
napříč kontinentem
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24 dní / 22 nocí EXO-570

121.990,– Kčod

pestrá trasa napříč kontinentem
aneb od Pacifiku k Atlantiku

doprava na trase v malých
skupinách po max. 6 – 10 osobách

v pohoří Black Hills na vlastní oči
uvidíte prezidenty, indiány a bizony
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NP ARCHES12
Zastávka u kolmé stěny Údolí bohů, přejezd do Moab. Následuje prohlídka skalních oblouků 
NP Arches s možností poutavých pěších výletů. Nocleh v Moab.

ASPEN – DENVER13
Zastávka v Aspenu, ztělesnění luxusu Ameriky. Domy zde mají herci Jack Nicholson či Cher. Průs-
mykem Independence (3688 m) se protáhneme do Leadvillu, kde bývala bohatá naleziště stříbra. 

ROCKY MOUNTAIN14
Prohlídka centra města a odjezd do NP Rocky Mountain. Čeká nás neuvěřitelná cesta až do výšky
3713 m, kde se rozevře výhled na horské velikány, údolí a neprostupné lesy. Nocleh na trase.

PREZIDENTI VE SKÁLE15
Příjezd do pohoří Black Hills s nalezištěm mamutů, stády bizonů, pyšnými Siouxy, jedinečnou
Jehlovou silnicí, prezidenty ve skále či westernovým městečkem Deadwood. Nocleh na trase.

NP BADLANDS16
Zastávka ve Wall se slavným dragstórem. Průjezd strhující krajinou NP Badlands. Prérie se tu
propadá o desítky metrů a před zraky se rozevírá scenerie jiné planety. Přejezd Missouri, nocleh.

FARMÁŘSKÁ ZEMĚ17
Prohlídka městského paláce, jehož fasáda je vyrobena ze stovek tisíců kukuřičných klasů. Přejezd
zemí nekonečných lánů do Chicaga, nocleh.

CHICAGO18
Prohlídka města, jemuž Michigan Lake a vodní kanály vtiskly punc přímořského letoviska. Z Willis
Tower uvidíme tuto enklávu českých přistěhovalců v plné nádheře. Nocleh v Chicagu.

LAKE ERIE – NIAGARA19
Přejezd podél jezera Lake Erie k Niagarským vodopádům, nocleh.

NIAGARA FALLS – ALBANY20
Pěší výlet podél vodopádů. Sílu živlu znásobí plavba lodí  v blízkosti vodní stěny. Odjezd do Albany,
prohlídka, nocleh.

WEST POINT – NEW YORK21
Cestou podél řeky Hudson návštěva slavné
akademie West Point. Nocleh v New Yorku.

NEW YORK22
Plavba k Soše svobody, následuje jižní Manhattan s
Wall Street, Čínská a Italská čtvrť. Nocleh.

ODLET DO PRAHY. 23
Odpoledne odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY24

Příležitost, jak lépe pochopit tuto
různorodou zemi – její města,
přírodu a životní styl. A také zakusit
rozdíly mezi jednotlivými státy,
oblastmi a lidmi, kteří v nich žijí. 

leteckou přepravu a letištní taxy 
22x ubytování kategorie 3*
dopravu vozy (max. 6 osob/vůz, (2 vozy na zájezd)
vstupy do národních parků
služby českého průvodce
plavba v San Francisku 
vstup k vápencovým tufám Mono Lake
návštěva městečka duchů Bodie ghost town
vstup do Monument Valley 
návštěva mrakodrapu Willis (dříve Sears) Tower v Chicagu
plavba lodí do těsné blízkosti Niagarských vodopádů
výlet lodí k soše Svobody a na ostrov Ellis Island

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety | stravování a spropitné
vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte 
na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov

Cena neobsahuje

04.06. – 27.06.2020 . . . . . 121.990,– Kč
31.08. – 23.09.2020 . . . . . 121.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 41.000,- Kč
Minimum: 12 osob

Termíny
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PRAHA – LOS ANGELES1
Odlet z Prahy do Los Angeles. Po příletu transfer do hotelu, nocleh.

LOS ANGELES2
V Mekce filmového průmyslu návštěva Chodníku slávy, kina Mann’s Chinese Theatre, Sunset Drive,
Financial Center, čtvrtě Beverly Hills či předměstí boháčů Santa Monica. Nocleh v LA.

JOSHUA TREE – LAKE HAVASU3
Výprava do NP Joshua Tree – strhující rezervace žulových skal. Pak cesta do Lake Havasu – pouštní
oázy u řeky Colorado s kamenným mostem London Bridge, jenž v roce 1962 koupil a následně 
z Londýna přepravil milionář Robert P. McCulloch. Nocleh v Lake Havasu.

LAKE HAVASU – GRAND CANYON4
Odjezd k Velkému kaňonu – největší turistické atrakci USA. Gigantickou hříčku přírody (délka 500,
šířka 25, hloubka 1,5 km) vychutnáme z mnoha vyhlídek. Fakultativně doporučujeme let nad
kaňonem. Nocleh ve Flagstaff.

ZKAMENĚLÝ LES5
Cestou do Holbrook zastávka u 1,5 km širokého kráteru Meteor Crater. Gigantická díra je
výsledkem kolize meteoritu, který zkřížil dráhu se zemí před 22 tisíci roky (fakult.). Příjezd do NP
Petrified Forest, v němž před 250 miliony lety došlo k procesu tlení dřevin a sycení silicemi.
Výsledkem je les zkamenělých stromů. Nocleh v Chambers či Holbrook.

APACHE TRAIL – TUCSON 6
Přejezd k jezeru Theodore Roosevelt Lake. Návštěva rezervace Tonto NM a pak poutavá horská
jízda po Apache Trail v pestré scenerii jezerních kaskád, horských průsmyků, kaňonů a kaktuso-
vých hájů. Zastávka v Tortilla Flat na slavné Killer Chilli. Nocleh v Tucson.

KAKTUSOVÉ ZAHRADY ARIZONY7
Výprava do  Old Tucson Studios (fakul.) s rekvizitami z filmů o Divokém západu. Přesun do
rezervace Arizona Sonora Desert Museum, kde žije 300 druhů zvířat včetně tarantulí, chřestýšů 
a pum. Pak pěší výlet pravou zahradou kaktusů v NP Saguaro. Nocleh v Tucson.

TOMBSTONE – WILD WEST8
Přejezd do Tombston, prohlídka. Jako zázrakem se ocitneme v dobách Divokého západu, kdy
udatní pistolníci s rukou rychlejší než útok chřestýše bránili osadníky před bandity. Přejezd do
Alamogorda přes základnu White Sands Missile Range (podle situace návštěva), kde Američané
odpálili první jadernou pumu v dějinách lidstva. Nocleh v Alamogordo.

BÍLÉ PÍSKY – ROSWELL9
Pod siluetou pohoří Andres nás čekají bělostné duny rezervace White Sands – Bílé písky. Zářivě
bílou barvu má na svědomí sádrovec, který voda vymývá z hor, pouštní jezírko Lucero ukládá na

AMERIKA / USA

Z Kalifornie 
do New Orleans

1
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19 dní / 17 nocí EXO–571

88.990,– Kčod

skupiny po max. 6-10 osobách,
každá vždy s vlastním průvodcem

ve stopách Divokého západu 
a kaktusových zahrad

New Orleans: strhující místo,
strhující zábava, strhující muzika
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dně a vítr roznáší dál na sever, kde jej usazuje ve vlnách přejemného písku. Přejezd do  Roswellu,
který je kvůli událostem z roku 1947 považován za metropoli UFO. Nocleh v Carlsbad.

CARLSBAD CAVERNS: CESTA DO STŘEDU ZEMĚ10
Návštěva jeskynního systému Carlsbad Caverns, který je tak velký, že by v jeho hlavním sále
zaparkoval Boeing 747. Pěší sestup na dno jeskyně je působivý – atmosférou srovnatelný pouze 
s četbou klasické verneovky “Cesta do středu země”. Zpět na povrch nás vyveze výtah. Zastávka 
u kamenné hradby NP Guadalupe Mountains se zbytky dostavníkové stanice. Nocleh na trase. 

RIO GRANDE – TERLINGUA11
Odjezd do NP Big Bend po cestě El Camino del Rio – považované za nejhezčí silnici Texasu. Zastávka
v Lajitas, které daleko od civilizace a v tiché oáze řeky Rio Grande šokuje golfovými hřišti a luxusními
hotely pro texaskou ropnou elitu. Příjezd do Terlingua, odpoledne návštěva stejnojmenného
městečka duchů a večeře ve stylovém Starlight Theatre (není v ceně). Nocleh v Terlingua.

NP BIG BEND12
Prohlídka NP Big Bend, přírodní fantazie jihozápadního Texasu. Navštěva horské  oblasti The Basin,
kaňonu Santa Elena a pěší výlet k řečišti Rio Grande, která elegantně mizí mezi stěny kaňonů. 

V ZEMI SOUDCE BEANA13
Brzy ráno možnost pěšího výletu. Přejezd podél mexické hranice do Langtry – kde ze svého salonu
vládl legendární soudce Roy Bean. Podél rezervoáru Amistad příjezd do Del Rio, nocleh.

SAN ANTONIO 14
Přejezd do San Antonia s unikátní podzemní promenádou Riverwalk. Návštěva misie Alamo, pilíře
texaské historie. Za jejími zdmi bojoval o nezávislost i James Bowie – vynálezce slavného nože.
Nocleh v San Antoniu.

ČEŠI V TEXASU – HOUSTON15
Návštěva Prahy, významného centra českých přistěhovalců a dnes oficiálního městečka duchů s
kamenným kostelem patřícím k nejstarším stavbám Texasu. Zastávka v Moravii,
stále živé osadě českých a moravských krajanů. Přejezd do Houston, nocleh.

HOUSTON – NEW ORLEANS16
Návštěva vesmírného střediska (fakult.). Přejezd do strhujícího New Orleans. Volný
program na Bourbon Street ve Francouzské čtvrti, kde pochopíte, proč tahle
kolébka jazzu platí za nejodvázanější město v USA.

NEW ORLEANS17
Ráno návštěva impozantní jižanské plantáže Oak Valley Plantation, pak prohlídka
města a později odpoledne plavba kolesovým parníkem po Mississippi. Po návratu
volný program na Bourbon Street, blues na ulici Rumpart či kulinářská večeře ve stylu
Cajun kuchyně.

ODLET A PŘÍLET DO PRAHY18
Odpoledne transfer a odlet do Prahy. Přílet následující den.

Poutavá trasa nás zavede ke
kaktusovým zahradám Arizony 
a Texasu, Bílým pískům, lesu
zkamenělých stromů a srdci jazzu 
v New Orleans.

leteckou přepravu a letištní taxy 
17x ubytování kategorie 3*
doprava vozy či mikrobusy (pouze)
vstupy do národních parků
služby českého průvodce
pouštní zahrada Sonora Desert Museum v Tucsonu
vstup do jeskynního systému Carlsbad Caverns 
vstup do Jersey Lilly Saloon v Langtry (soudce Bean)
vstup do pravé jižanské plantáže Oak Valley Plantation u New Orleans 
plavba kolesovým parníkem po Mississippi v New Orleans

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné
vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na
adrese: https://esta.cbp.dhs.gov

Cena neobsahuje

15.04.– 03.05.2020. . . . . . . 88.990,- Kč
02.11.– 20.11.2020. . . . . . . 88.990,- Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 22.800,- Kč
Minimum: 10 osob

Termíny
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ODLET Z PRAHY1
Odlet z Prahy do Anchorage. Po příletu transfer na hotel, ubytování, nocleh.

CHUGACH MOUNTAINS2
Odjezd do Chugach Mountains. Za dobrého počasí uvidíme nejvyšší horu Severní Ameriky Mount
McKinley (6194 m). Cestou do Glennallen návštěva farmy pižmoňů (fakult.). Pak procházka k
vyhlídce na ledovec Matanuska, nocleh.

NP WRANGELL – ST. ELIAS3
Časně ráno odjezd do NP Wrangell-St.Elias, návštěva infocentra. Putování podél horských štítů
přerušíme v Chitině s lososími pastěmi na řece Copper. Přejezd podél hranice parku s aljašskou
přírodou do Tok, nocleh.

DAWSON CITY4
Po „dálnici“ Alaska Highway a později silnici Top of the World příjezd do zlatokopecké osady
Chicken. Přejezd kanadské hranice, trajekt přes řeku Yukon a příjezd do Dawsonu. Večerní
procházka městem, volný program, nocleh.

KLONDIKE – BONANZA CREEK5
Pěší výlet k soutoku řek Yukon a Klondike, návštěva hrobu legendárního českého polárníka Jana
Eskymo Welzela a vyhlídka z vrcholu Dómu na město. U zlatonosného Králičího potoku – později
Bonanza Creek si prohlédneme kdysi největší rypadlo na těžbu zlata a vyzkoušíme si rýžování zlata
na potoce Goldbottom Creek (fakultativně). Večer návštěva kasina, kde své vnady předvádějí
kankánová děvčata po vzoru tanečnic před sto lety. Nocleh v Dawson City.

YUKON – WHITEHORSE6
Cesta do metropole Yukonu Whitehorse. Možnost procházky k peřejím Five Finger na řece Yukon.

AMERIKA / USA

Dobrodružství 
Aljašky a Yukonu
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17 dní / 14 nocí EXO–590

135.990,– Kčod

skupiny po max. 6 osobách, každá
vždy s vlastním průvodcem

možnost výletu k Severnímu
polárnímu kruhu

zkuste na vlastní kůži rýžování 
zlata či jízdu se psím spřežením
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Zastávka u jezera Laberge s koupáním v teplých pramenech v Takhini. Výlet podél Yukonu v Miles
Canyon a zastávka u parníku SS Klondike. Nocleh ve Whitehorse.

WHITE PASS – SKAGWAY7
Cesta do Skagway bude nejlepším připomenutím zlaté horečky 1897, kdy přes Chilkhoot Pass
proudily do Dawsonu tisíce dobrodruhů. Úžasnou krajinou vysokohorské tundry se přesuneme do
Skagway. Zájemci se mohou svézt vláčkem přes průsmyk White Pass (fakultativně). Nocleh ve
Whitehorse.

ALASKA HIGHWAY – TOK8
Prohlídka Whitehorse, návštěva infocentra. Zastávka v Haines Junction s možností zhlédnout
projekci o rezervaci Kluane. Zastávka u jezera Kluane, procházka k Soldiers Summit – místu, kde byla
dokončena heroická stavba aljašské dálnice. Nocleh v Toku.

ALASKA RANGE – FAIRBANKS9
Podél pohoří Alaska Range pokračujeme do Delty a dále podél řeky Tanana do North Pole, kde
navštívíme dům Santa Clause. Příjezd do Fairbanks, nocleh.

FAIRBANKS10
Návštěva centra města a Alaskaland s muzeem pionýrů, historií zlaté horečky, kolesovým parníkem
a řadou dalších zajímavostí. Pro zájemce je možné zajistit výlet k Severnímu polárnímu kruhu (vše
fakult.). Nocleh ve Fairbanks.

FAIRBANKS – DENALI11
Cestou do NP Denali zastávka v Nenana, kde se odehrávají unikátní sázky na to, kdy prasknou ledy
na řece Tanana. V Denali návštěva infocentra a zhlédnutí filmu o této rezervaci. Nocleh.

NÁRODNÍ PARK DENALI12
Brzy ráno cesta autobusem do Národního parku Denali s odborným výkladem. Zastávky s pozoro-
váním losů, karibů, medvědů, vlků... Po návratu možnost raftingu na řece Nenana. Nocleh v těsné
blízkosti rezervace.

TALKEETNA – SEWARD13
Odjezd do Talkeetny s možností letu kolem Mt. McKinley s přistáním na ledovci (fakultativně). Cestou
pozorování táhnoucích lososů (bez záruky). Ve Wasille se dozvíme o slavném běhu psích spřežení
Iditarod. Z Anchorage se vydáme Kenaiským poloostrovem do Sewardu na břehu Aljašského zálivu.

KENAI FJORDS14
Plavba lodí ve fjordech rezervace Kenai Fjords (fakult.) s pozorováním mořských vyder, velryb,
lachtanů a dalších zvířat. Odpoledne se nabízí buď let helikoptérou na ledovec Goldwin (fakult.) s
možností svézt se psím spřežením či procházka k ledovci Exit s průvodcem.

ANCHORAGE – PRAHA15
Přejezd do Anchorage, dle časových možností částečná prohlídka. Odpoledne odlet do Prahy.

LET & PŘÍLET DO PRAHY16

Města zrozená ze zlaté horečky,
příroda, zvířata, ledovce a velehory.
Taková jsou území opředená
dobrodružným perem Jacka
Londona.

leteckou přepravu a letištní taxy 
14x ubytování kategorie 3*
doprava terénním SUV pro max 6 osob + průvodce
vstupy do národních parků
služby českého průvodce
vstup na rypadlo (Dredge 4) u Bonanza Creek
návštěva muzea v Dawson City 
putování do Skagway
teplé prameny u Lake Laberge

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné
vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na
adrese: https://esta.cbp.dhs.gov

Cena neobsahuje

02.08.– 17.08.2020 . . . . . 135.990,- Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 36.600,- Kč
Minimum: 12 osob

Termíny
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leteckou přepravu a letištní taxy 
15x ubytování kategorie 3*
doprava vozy či mikrobusy (pouze)
vstupy do národních parků
služby českého průvodce
plavba v San Francisku ke Golden Gate Bridge
návštěva věže Space Needle v Seattlu

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety
stravování a spropitné
vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte 
na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov

Cena neobsahuje





















ODLET Z PRAHY DO LOS ANgELES1
Po příletu transfer do hotelu, volný program, nocleh. 

LOS ANgELES2
Prohlídka města. Čeká nás Chodník slávy, Sunset Drive,
Financial Center, čtvrť Beverly Hills, pláž Venice Beach či
přímořské předměstí Santa Monica. Dopoledne možná
návštěva Universal Studios (fakult.). Nocleh v Los Angeles.

JOSHUA TREE3
Návštěva NP Joshua Tree – rezervace žulových skal. Proje-
deme Twentynine Palms, kde se irská kapela U2 inspirovala
k natočení alba Joshua Tree. Přes Mohavskou poušť zamíří-
me do Williams – zčásti po slavné Route 66, nocleh.

gRAND CANYON - LAS VEgAS4
Odjezd k největší turistické atrakci USA, Velkému kaňonu.
Fakultativně let nad hříčkou přírody o délce 500, šířce 25 
a hloubce 1,5 km. Kolosální útvar vychutnáme z  vyhlídek 
a pěším výletem po okraji. Přejezd do Las Vegas, nocleh.

LAS VEgAS – HOOVER DAM5
Návštěva přehrady Hoover Dam a jezera Lake Mead.
Odpoledne prohlídka  Las Vegas – velkoměsta hazardu a
oslnivých atrakcí. Projížďka po Stripu. Volný program za
cinkotu mincí herních automatů. Nocleh v Las Vegas.

ÚDOLÍ SMRTI6
Odjezd do NP Údolí smrti. Navštívíme nejteplejší a nejnižší
bod západní zeměkoule a zkusíme se vžít do pocitů
pionýrů, kteří v ďábelském údolí sevřeném hroty vysokých
hor hledali cestu do Kalifornie. Podél pohoří Sierra
Nevada cesta k NP Yosemite, nocleh na trase.

ÚCHVATNÝ YOSEMITE7
Prohlídka jezera Mono Lake s vápencovými věžemi, jízda do
horského průsmyku Tioga – brány k NP Yosemite. Navštíví-
me Yosemitské údolí s nejvyšším vodopádem Severní Ame-
riky a staneme na vyhlídce Glacier Point. Nocleh v Modestu.

SAN FRANCISCO8
Přejezd do San Franciska, kde navštívíme většinu zajíma-
vých míst města. Uvidíme Golden Gate Bridge, pitoreskní
Čínskou čtvrť, přístavní oblast Fisherman’s Wharf i prudké
ulice u Russian Hill. Svezeme se tramvají cable-car (fakult.) a
podnikneme plavbu po zátoce s výhledy na mosty a ostrov
Alcatraz – káznici, v níž byl vězněn Al Capone, nocleh.

NP REDWOOD 9
Návštěva pohádkového lesa sekvojí v NP Redwood. Tyto
obrovské stromy dosahují výšky 115 metrů. V srdci
rezervace spatříme elektrizující výjev rozhraní pásu lesa,
skal a oceánu. Nocleh na trase.

NP CRATER LAKE10
Návštěva Kráterového jezera – horského plesa barvy nej-
modřejšího inkoustu obkrouženého strmými stěnami kráteru

vyhaslé sopky. Přírodní drahokam Oregonu je s hloubkou
589 m i nejhlubším jezerem v USA. Nocleh na trase.

V ZAJETÍ VULKÁNŮ 11
Cestu Kaskádovými horami si zpestříme vyhlídkovou
jízdou v okolí horského štítu Mt. Bachelor, která prochází
systémem jezer a dravých říček. Po průjezdu rezervací
Warm Springs mineme bílou čepici sopky Mt. Hood a přes
údolí Hood River Valley dorazíme k mohutnému toku řeky
Columbia. Nocleh na trase.

MT. RAINIER –  SVATÁ HELENA12
Odjezd k sopce Mt. St. Helens, která po výbuchu v roce
1980 přišla o třetinu hmoty. Dále na severu si
prohlédneme další vulkán – Mt. Rainier obklopený
vodopády a ledovci. Nocleh na trase.

NP OLYMPIC13
Jen málo míst je tak prosyceno životní energií přírody jako
NP Olympic. Deštné pralesy, alpinské louky, stáda losů,
šokující pohled z Hurricane Ridge na 60 aktivních ledovců –
mezi nimi obr Mt. Olympus. A pláže? Drama samo o sobě.

SEATTLE 14
Jízda trajektem do Seattlu, energického města s továrnami
Boeing, společností Microsoft a grunge – hudebním
stylem, jenž ovlivnil celou generaci. Návštěva Pioneer
Square s historií zlaté horečky či tržnice Pike Place Market.
Vyjedeme také na věž Space Needle, nocleh.

SEATTLE - PRAHA 15
Volný program, transfer, odlet do Prahy. 

PŘÍLET DO PRAHY16

1
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4

5

6

7
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11

19.09.- 05.10.2020 . . . . . . . 89.990,- Kč
21.09.- 07.10.2021 . . . . . . . 91.990,- Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 25.000,– Kč
Minimum: 6 osob

12

13

14

15

16

17

Termíny

Vedle klasických ikon
amerického jihozápadu
nás trasa zavede 
k přírodním rezervacím
Kaskádových hor
severozápadu USA.

V zajetí
vulkánů

89.990,– Kč
17 dní / 15 nocí EXO-525

od

AMERIKA / USA & KANADA

FOTO: 1. Redwood NP | 2. San Francisco
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Olympic N.P. 

Mt. Rainier N.P. 

Crater Lake N.P. 
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Los Angeles
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Yosemite N.P. 
Death Valley

Kanada
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Mt. St. Helens
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leteckou přepravu a letištní taxy 
19x ubytování kategorie 3*
doprava vozy (pouze)
vstupy do národních parků
služby českého průvodce
návštěva muzea v Dawson City 
teplé prameny u Lake Laberge

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety / stravování
vstupní autorizaci ESTA do USA. 

Poznámka: trasa může být směrována opačně.

Cena neobsahuje



















PRAHA – SEATTLE1
Odlet z Prahy do Seattlu, nocleh. 

SEATTLE2
Prohlídka města včetně Pioneer Square s historií zlaté
horečky či tržnice Pike Place Market. Výlet na věž Space
Needle. Odjezd do NP Mt. Rainier, nocleh.

NP RAINIER – POBŘEŽÍ PACIFIKU3
Prohlídka NP Mt. Rainier obklopeného vodopády 
a ledovci. Odjezd k Pacifiku, nocleh na trase.

NP OLYMPIC4
Deštné pralesy, alpinské louky, stáda losů, šokující pohled 
z Hurricane Ridge na 60 ledovců – mezi nimi obr Mt.
Olympus. Nocleh v Port Angeles.

PORT ANGELES – VICTORIA 5
Přesun trajektem do kanadské Victorie. Prohlídka města 
a přístavu s hotelem Empress, kde se odpoledne konají
téměř rituální anglické čaje. Návštěva majáku Fisgard Island.

KOSATKY – DUNCAN – NANAIMO6
Ráno plavba za kosatkami (fakult.). Pak cesta do Duncanu,
města totemů a  domova indiánů kmene Cowichan. Pyšní
se hned dvěma unikáty: nejširším totemem a největší
hokejkou světa (63 m). Nocleh v Nanaimu.

NANAIMO – PORT HARDY7
Odjezd přes údolí Nimpkish se zastávkou v Telegraph Cove,
osadě postavené z velké části na dřevěných pilířích nad
hladinou moře. Nocleh v Port Hardy.

PORT HARDY – PRINCE RUPERT8
Plavba lodí členitými fjordy. Dojmy z přírodní scenérie
umocní setkání s velrybami. Nocleh v Prince Rupert.

PRINCE RUPERT – HYDER9
Cesta kolem Seven Sisters do Stewartu a Hyder. Hyder,
dříve prosperující městečko, nese dnes přezdívku "Nejži-
vější město duchů". Návštěva ledovce Bear, nocleh.

HYDER – WATSON LAKE10
Možnost pozorování medvědů Grizzly při lovu lososů (bez
záruky). Cesta pravou kanadskou divočinou se zastávkami
na focení do Watson Lake. Prohlídka “háje značek”, nocleh.

WATSON LAKE - SKAGWAY11
Odjezd do Skagway, které v roce 1897 zavalili zlatokopové,
dobrodruzi a prostitutky. Prohlídka města, nocleh.

LAKE BENNETT – CARCROSS12
Cesta historickým vlakem přes průsmyk White Pass. Zastáv-
ka u „nejmenší“ pouště světa v Carcrossu, cesta k jezeru
Bennett a dále do Whitehorse, metropole Yukonu, nocleh.

WHITEHORSE – DAWSON CITY13
Cesta po Klondike Highway do Dawson City, centra zlaté
horečky. Kdo vyrazí do města, zjistí, že se tu moc nezměnilo
– hazard a kankánová děvčata čekají.

KLONDIKE – BONANZA CREEK14
Výlet k soutoku řek Yukon a Klondike, návštěva hrobu čes-
kého polárníka Jana E. Welzla. U Králičího potoka si vyzkou-
šíme rýžování zlata. Prohlídka muzea v Dawsonu, nocleh.

DAWSON CITY – GLENNALLEN15
Nebýt zlata, byla by tato místa dlouho  známá jen
kartografům. Po cestě do NP Wrangell-St. Ellias možnost
pozorovat aljašskou přírodu. Nocleh v Glennallen.

NP WRANGELL-ST. ELLIAS16
Odjezd do NP Wrangell-St. Ellias. Zastávka v Chitině s loso-
sími pastěmi na řece Copper. Cesta do McCarthy, případně
Kennikotu, kdysi centra těžby mědi u ledovce Kennikot. 

GLENNALLEN – NP DENALI17
Odjezd do Chugach Mountains. Uvidíme nejvyšší horu
Severní Ameriky Mount McKinley. Po cestě návštěva farmy
pižmoňů v Palmeru (fakult.). Nocleh v blízkosti NP Denali.

NP DENALI18
Cesta do nitra NP Denali. Na trase čeká řada zastávek
spjatých s pozorováním losů, karibů, medvědů, vlků, ovcí
aljašských a jiných obyvatel Aljašky. Nocleh v blízkosti parku.

NP DENALI – ANCHORAGE19
Přejezd do Anchorage. Zastávka ve Wasille, kde se dozvíme
o proslulém běhu psích spřežení Iditarod, nocleh.

ODLET A PŘÍLET DO PRAHY20

1

2

3

4
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6

7

8

9

10

11

12

27.06.- 17.07.2020 . . . . . . 155.990,- Kč
17.08.- 06.09.2020 . . . . . . 155.990,- Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 45.000,– Kč
Minimum: 6 osob

13

14

15

16

17

18

19

Termíny

Z deštných pralesů
Olympicu a ostrova
Vancouver do panenské
přírody Yukonu a Aljašky.
Vydejte se ve stopách
dobrodruhů a zlatokopů. 

Ze Seattlu 
do Anchorage

155.990,– Kč
21 dní / 19 nocí EXO-526

od

AMERIKA / USA & KANADA

FOTO: 1. Denali NP | 2. Seattle
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USA jsou doslova zemí zaslíbenou lidem, kteří ji touží
poznat osobně, nezprostředkovaně, pokochat se jejími
kouzly, jedinečnými městy a přírodou, nechat se unášet
prostorem a ochotných vzdát se plně organizovaných
služeb a pomocné ruky profesionálního průvodce CK.

Takové cestování bývá levnější (není pravidlem), ale nároč-
nější na čas, přičemž od cestovatelů vyžaduje řízení vozu,
práci s mapou a ochotu a schopnost řešit neočekávané
situace vlastními silami.

Důkladná příprava a zajištění dílčích služeb na cestě pře-
dem ušetří nejen spoustu času, tápání a nerozhodnosti,
ale také peněz. Pokud se pro individuální cestu rozho-
dnete, není na škodu si zapamatovat základní pravidla:

1) Přes značné vzdálenosti, které nás na amerických
silnicích čekají, není čas nejdůležitější proměnou. Za dva,
tři týdny lze snadno urazit vzdálenost mezi 5 až 7 tisíci
kilometry. Záleží na naturelu cestovatelů, ale i na tom, zda
chceme raději odpočívat, věnovat se průzkumu měst,
výpravám do přírody nebo kombinaci všeho a přitom
stihnout co možná nejvíce.

2) Čas a pochopitelně i peníze uspoří solidní příprava trasy
– rozvaha kam a na jak dlouho chceme jet, kde a jak dlou-
ho chceme bydlet.

3) Mnohokrát ověřená zkušenost říká, že tři dny na jed-
nom místě zpravidla omrzí.

4) Vyplatí se i cestovní disciplína - tedy nevyspávat do
odpoledne a nebát se cestovat do pozdního večera.

5) Každá legrace něco stojí. Výdaje za letenku, průvodce 
a mapu, výbavu (spacáky, stan, vařič, karimatky v případě
kempování), pronájem vozu, benzin, stravu a bydlení. Zá-
sada levného cestování proto zní – nejezdit sám. Nejlépe
ve dvou či třech (čtyři a více nejsou na obtíž), aby se
náklady rozdělily.

6) Pozornost věnujte i výběru termínu s ohledem na míst-
ní klimatické  podmínky, ceně letenky a vysoce expono-
vaným termínům v době amerických státních svátků, kdy
cena ubytování (pokud je k dispozici) roste o 50 až 100%.

s čím vám pomůžeme
• Návrh trasy, případně konzultace 
nebo úprava vlastní trasy.

• Zajištění kompletních či dílčích
služeb (ubytování, půjčení vozu,
letenka, tištěný průvodce, mapa).

• Zajištění osoby průvodce. 

• Konzultace vhodného termínu.

Vzorové programy pro individuální turistiku

cestujeme individuálně

VEMTE VOLANT 
DO SVÝCH RUKOU

Nejlepší z Floridy 1700 km
9 dní / 7 nocí EXO-581

ODLET Z PRAHY
Odlet do Miami. Po příletu půjčení vozu, nocleh ve
Florida City.
MIAMI – KEY WEST
Cesta po pásu ostrůvků Keys spojených 50 mosty
do nejižnějšího bodu USA Key Westu. Prohlídka
městečka s příchutí Karibiku. Nocleh v Key West.
NP EVERGLADES – NAPLES
Cesta zpět na pevninu, návštěva aligátoří farmy a
jízda vznášedlem do NP Everglades. Přejezd do
přímořského Naples, nocleh.
TAMPA – ST. PETERSBURG
Prohlídka města, možnost okusit některou z prvo-
třídních pláží v okolí. Přejezd do Orlanda, nocleh.
ORLANDO: MĚSTO ZÁBAVY
Návštěva některého ze zábavních parků Orlanda:

Disney World, Universal Studios či vodního světa
Sea World. Nocleh v Orlandu.

NASA CENTER – MIAMI
Cestou do Miami návštěva raketodromu Kennedy
Space Center. Přesun do Miami, ubytování, volný
program, nocleh v Miami.
MIAMI A SOUTH BEACH
Prohlídka města pláží a slunce s návštěvou čtvrtí
Miami: Art Deco District, Little Havana,Coconut
Grove či Coral Gables, případně  relaxace na pláži.
Nocleh v Miami.
ODLET DO PRAHY
Dopoledne volný program. Odpoledne odjezd na
letiště, vrácení vozu do půjčovny a odlet do Prahy.
PŘÍLET DO PRAHY

04.01. – 31.03.2020. . . . . . . 34.990,- Kč
01.04. – 22.06.2020. . . . . . . 34.990,- Kč
23.06. – 04.09.2020. . . . . . . 39.990,- Kč
05.09. – 15.10.2020. . . . . . . 33.990,- Kč
16.10. – 10.12.2020. . . . . . . 33.990,- Kč

Příplatek za sgl pokoj . . . od  7.600,- Kč
3. či 4. osoba na pokoji . od -2.900,- Kč
Dítě do 12 let . . . . . . . . . . od -3.600,- Kč

Termíny (období)

04.01. – 31.03.2020. . . . . . . 41.990,- Kč
01.04. – 22.06.2020. . . . . . . 37.990,- Kč
23.06. – 04.09.2020. . . . . . . 45.990,- Kč
05.09. – 15.10.2220. . . . . . . 36.990,- Kč
16.10. – 10.12.2020. . . . . . . 36.990,- Kč

Příplatek za sgl pokoj . . . od  8.400,- Kč
3. či 4. osoba na pokoji . od -3.400,- Kč
Dítě do 12 let . . . . . . . . . . od -3.700,- Kč

Termíny (období)Z Orlanda do Miami 450 km
10 dní / 8 nocí EXO-582

ODLET Z PRAHY
Odlet z Prahy do Orlanda. Po příletu půjčení vozu,
ubytování, volný program. Nocleh v Orlandu.

ORLANDO
Během dvou dnů návštěva zábavních parků
Orlanda: Disney World, Universal Studios či
vodního světa Sea World. Nocleh v Orlandu.
NASA CENTER – MIAMI
Cestou do Miami návštěva Kennedy Space Center s
okružní jízdou raketodromem, řadou atrakcí a
zhlédnutím unikátních filmů IMAX.  Přesun do
Miami, ubytování, volný program, nocleh v Miami.
MIAMI A RELAXACE
Prohlídka města pláží a slunce s návštěvou čtvrtí
Miami: Art Deco District, Little Havana, Coconut
Grove či Coral Gables, případně  relaxace na pláži.

Doporučujeme celodenní výlet po pásu ostrůvků
Keys spojených padesátkou mostů do nejjižnějšího
bodu USA Key Westu. Tohle živé místo s příchutí
Karibiku proslavil uvolněný způsob života, skvělá
kuchyně, elektrizující atmosféra nočního života.
Také se rozhodně podívejte do Národního parku
Everglades s aligátory a mnoha druhy ptáků,
případně ochutnejte jízdu močály ve speciálním
vznášedle.
ODLET DO PRAHY
Dopoledne volný program. Odpoledne odjezd na
letiště, vrácení vozu do půjčovny a odlet do Prahy.
PŘÍLET DO PRAHY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2-3

4

5-8

9

10

USA

Cape Canaveral

Fort Mayers

Key West

Petersburg

Tampa

Orlando

NP Everglades

Miami

Naples

USA

Cape Canaveral

Key West

Orlando

Key Largo

Miami

Amerika_02_NEW_2020_PoznavackyNEW  10.11.19  23:27  Page 40



41

Klasický východ+NY 2000 km
10 dní / 8 nocí EXO-583

ODLET Z PRAHY
Přílet do NY, transfer do hotelu, ubytování, nocleh.
NEW YORK
Během dvou dnů prohlídka města  a jeho největ-
ších zajímavostí. V rámci New Yorku doporučujeme
přesuny metrem nebo pěšky.  

NEW YORK – NIAGARA FALLS
Ráno půjčení vozu na Manhattanu, pak přejezd k
Niagarským vodopádům, ubytování, nocleh.
NIAGARA FALLS – BUFFALO
Prohlídka vodopádů, plavba k vodní stěně. Zastáv-
ka v Buffalu, přesun do Harrisburgu. Nocleh.
GETTYSBURG 
Návštěva Gettysburgu, kde se odehrála klíčová
bitva občanské války mezi Severem a Jihem. Příjezd

do Annapolis nedaleko Washingtonu D.C, částečná
prohlídka, nocleh.
WASHINGTON D.C.
Prohlídka města: Bílý dům, Capitol, památník
prezidenta Washingtona a Lincolna, Arlingtonský
hřbitov, muzea na třídě Mall. Nocleh v Annapolis.

ANNAPOLIS 
Prohlídka překrásného Annapolis se slavnou
námořní akademií. Přes velkolepý most Chesa-
peake Bay Bridge vyrazíme na cestu do Filadelfie.
Po příjezdu prohlídka, ubytování a nocleh.
PHILADELPHIA – PRAHA
Ráno prohlídka historického centra a Federal Hall.
Odpoledne vrácení vozu na letišti a odlet do Prahy.
PŘÍLET DO PRAHY

04.01. – 29.02.2020. . . . . . . 37.990,- Kč
01.03. – 30.04.2020. . . . . . . 48.990,- Kč
01.05. – 30.06.2020. . . . . . . 51.990,- Kč
01.07. – 28.08.2020. . . . . . . 51.990,- Kč
29.08. – 10.12.2020. . . . . . . 50.990,- Kč

Příplatek za sgl pokoj. . . od 17.700,- Kč
3. či 4. osoba na pokoji . od -7.100,- Kč
Dítě do 12 let . . . . . . . . . . od -2.600,- Kč

Termíny (období)

04.01. – 31.03.2020. . . . . . . 43.990,- Kč
01.04. – 30.06.2020. . . . . . . 48.990,- Kč
01.07. – 31.08.2020. . . . . . . 58.990,- Kč
01.09. – 15.10.2020. . . . . . . 50.990,- Kč
16.10. – 10.12.2020. . . . . . . 45.990,- Kč

Příplatek za sgl pokoj. . . od 14.400,- Kč
3. či 4. osoba na pokoji . od -5.800,- Kč
Dítě do 12 let . . . . . . . . . . od -3.500,- Kč

Termíny (období)
Malý západ 3500 km
13 dní / 11 nocí EXO-584

ODLET Z PRAHY
Po příletu půjčení vozu, ubytování. Nocleh v LA.
LOS ANGELES
Prohlídka LA: Chodník slávy, Sunset Drive, Beverly
Hills, Venice Beach či Santa Monica. Nocleh v LA.
JOSHUA TREE
Cesta do NP Joshua Tree, prohlídka. Přesun do
Williams, nocleh.

GRAND CANYON
Odjezd ke Grand  Canyonu, možnost letu, prohlídka.
Přesun do Page, cestou návštěva Horseshoe Bend.  
MAGICKÝ BRYCE CANYON
Prohlídka jezera Lake Powell a přehrady Glen Dam.
Možnost návštěvy Antilopího kaňonu. Přejezd do
NP Bryce Canyon, prohlídka. Nocleh v okolí.
ZION – LAS VEGAS

NP Zion, prohlídka. Příjezd do Las Vegas, nocleh. 

LAS VEGAS – HOOVER DAM
Volný den či návštěva Hoover Dam a Lake Mead.
Nocleh v Las Vegas.
ÚDOLÍ SMRTI
Odjezd do NP Údolí smrti, prohlídka. Podél pohoří
Sierra Nevada přesun do VVisalie, nocleh.
NP SEQUOIA
Návštěva parku s lesy obrovitých sek  vojí o váze 600
tun. Přesun do Fresna, nocleh.
SAN FRANCISCO
Příjezd do San Franciska. Během 2 dnů prohlídka
města. Nocleh v SF. 
SAN FRANCISCO – PRAHA
Vrácení vozu, odlet do Prahy.
PŘÍLET DO PRAHY

Klasický západ 5500 km
16 dní / 14 nocí EXO-585

ODLET Z PRAHY
Po příletu půjčení vozu, ubytování. Nocleh v LA.

LOS ANGELES
Prohlídka LA: Chodník slávy, Sunset Drive, Beverly
Hills, Venice Beach či Santa Monica. Nocleh v LA.
SAN DIEGO
Přejezd do San Diega, prohlídka, nocleh.

JOSHUA TREE
Cesta do NP Joshua Tree, prohlídka. Přesun do
Williams, nocleh.
GRAND CANYON
Odjezd ke Grand Canyonu, možnost letu, prohlídka.
Přesun k  Monument Valley. Nocleh na trase. 
MONUMENT VALLEY
Prohlídka údolí, odpoledne návštěva NP Capitol Reef. 
MAGICKÝ BRYCE CANYON
Přejezd do NP Bryce, prohlídka, nocleh.

ZION – LAS VEGAS
NP Zion: prohlídka. Večer příjezd do Las Vegas.

LAS VEGAS – HOOVER DAM
Volný den či návštěva Hoover Dam a Lake Mead. 

ÚDOLÍ SMRTI
Odjezd do NP Údolí smrti, prohlídka. Podél pohoří
Sierra Nevada přesun do Lee Vining či Mammoth
Lakes, nocleh.
ÚCHVATNÝ YOSEMITE
Prohlídka Mono Lake. Přes Tioga Pass vjezd do NP
Yosemite, prohlídka. Odpoledne přesun do
Oakhurst, nocleh.
MONTEREY
Dokončení prohlídky NP Yosemite (Glacier Point a
Mariposa Grove). Přesun k Pacifiku do San Simeon. 
SAN FRANCISCO
Po pacifické dálnici k Big Sur, pak návštěva Point
Lobos SP, Carmel a Monterey. Přejezd do San
Franciska. Během dvou dnů prohlídka města. 
ODLET DO PRAHY
Vrácení vozu, odlet do Prahy.
PŘÍLET DO PRAHY

04.01. – 31.03.2020. . . . . . . 47.990,- Kč
01.04. – 30.06.2020. . . . . . . 55.990,- Kč
01.07. – 31.08.2020. . . . . . . 66.990,- Kč
01.09. – 15.10.2020. . . . . . . 56.990,- Kč
16.10. – 10.12.2020. . . . . . . 50.990,- Kč

Příplatek za sgl pokoj. . . od 17.600,- Kč
3. či 4. osoba na pokoji . od -7.600,- Kč
Dítě do 12 let . . . . . . . . . . od -3.500,- Kč

Termíny (období)

01.04. – 30.06.2020. . . . . . . 59.990,- Kč
01.07. – 31.08.2020. . . . . . . 67.990,- Kč
01.09. – 15.10.2020. . . . . . . 59.990,- Kč
16.10. – 10.11.2020. . . . . . . 59.990,- Kč

Příplatek za sgl pokoj. . . od 19.900,- Kč
3. či 4. osoba na pokoji . od -8.100,- Kč
Dítě do 12 let . . . . . . . . . . od -4.300,- Kč

Termíny (období)
Severozápad 5500 km
18 dní / 16 nocí EXO-586

ODLET PRAHA – SAN FRANCISCO
Po příletu půjčení vozu, přejezd do Sacramenta.
LAKE TAHOE – VIRGINIA CITY
Krátce staré město v Sacramentu, pak návštěva
jezera Tahoe a nakonec prohlídka Virginia City. 
NP LASSEN VOLCANIC
Návštěva přírodní rezervace, přesun do Redding.
LESNÍ KATEDRÁLY REZERVACE REDWOOD
Prohlídka pohádkových sekvojí v NP Redwood. 

CRATER LAKE: zázrak azurové modře
Prohlídka, nejhlubšího jezera v USA (589 m), Pak
scénická jízda po Cascade Lakes Hghw., příjezd 
k mohutné řece Columbia, nocleh.
PŘÍBĚH ZKÁZY PYŠNÉ SOPKY
Vodopády Multnomah, pak odjezd k sopce Mt. St.
Helens, kterou mohutný výbuch v r. 1980 připravil
o 1/3 hmoty, prohlídka místa totální zkázy.
MT. RAINIER: bílý obr 
Prohlídka vulkánu a ledovcového obra Mt. Rainier
včetně pěšího výletu, odpoledne přesun k Pacifiku.
NP OLYMPIC
Deštné pralesy NP Olympic a dramatické pobřeží
Tichého oceánu, nocleh v Port Angeles.

SEATTLE: Amazon & Microsoft
Trajektem do Seattlu, prohlídka města
JEZERNÍ LABYRINT AMERICKÝCH ALP
Dopoledne montážní haly Boeing, odjezd do NP
North Cascades s ledovci, deštnými pralesy a
jezery, prohlídka. Nocleh ve Winthrop.

COULEE DAM
Putování státem Washington, Idaho a Montana.
NP GLACIER: ve stopách grizzlyů
Cesta do NP Glacier s prohlídkou patrně nejkrás-
nější scenérie Skalistých hor. Nocleh v Great Falls.
ZEMÍ NEKONEČNÉHO NEBE
Cesta do NP Yellowstone, noc v Gardiner či okolí,
částečná prohlídka nejstarší rezervace na světě.
NP YELLOWSTONE: Colterovo peklo
Prohlídka rezervace gejzírů, čirých jezer a lesů s
bizony, losy a med vědy. Nocleh v Gardiner či okolí.
NP GRAND TETON
Cesta do NP Grand Teton se strmými hřbety hor 
a jeho prohlídka. Přejezd do Idaho Falls, nocleh.
MĚSTO MORMONŮ
Přejezd do Salt Lake City a jeho prohlídka. 
ODLET A PŘÍLET DO PRAHY 

leteckou přepravu dle programu zájezdu a letištní 
a bezpečnostní poplatky
ubytování kategorie 2-3* na trase zájezdu 
(cena vždy na osobu ve dvoulůžkovém pokoji) 
transfer letiště/hotel (jen New York)
půjčení vozu kategorie Compact v programu
Fully Inclusive (podmínky viz str. 56) na letišti 
itinerář trasy a seznam doporučených míst 
a fakultativních výletů
mapu s lokalizovanými hotely 
manuál, jak postupovat při půjčení vozu

Cena všech zájezdů obsahuje

fakultativní vstupy a výlety
stravování, benzin, mýtné, parkovné a jiné náklady 
spjaté s provozem vozu
vstupy do národních parků
služby českého průvodce
poplatek $360 za jednosměrnou výpůjčku (pouze EXO 586)

Cena všech zájezdů neobsahuje

Nabízíme k zakoupení

Za vstup do amerických národních parků (NP) se platí. Ceny jsou
cca $15-35/vůz. Pokud počítáme s návštěvou více parků, pořídíme
si průkaz National Parks Pass. 

Stojí $80 a koupíme jej u každé příjezdové brány parku. Platí rok 
a po celou tuto dobu s ním vstupujeme do NP zdarma, přičemž
průkaz se vztahuje i na další spolucestující ve voze, kteří tedy
cestují také zdarma. Parks Pass neplatí ve státních parcích. 

V každém NP po předložení Parks Pass dostaneme mapu a noviny 
s užitečnými údaji o kempování, trasách, uzávěrkách atd.

Jak na národní parky?

























Vyšší kategorii vozu včetně GPS navigace (viz strana 54.)
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Poznámka: výše uvedené itineráře jsou vzorové s možností okamžité realizace. Na vyžádání zpracujeme jakýkoli jiný itinerář. Cena všech programů vždy při dvou osobách cestujících v jednom voze. 
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LAS VEGAS1
Vítejte v Las Vegas, pouštní oáze zářivých neonů a vzrušující zábavy! Doprava do Las Vegas a
transfer do hotelu je individuální starostí každého klienta (na vyžádání můžeme zajistit). V hotelu
se setkáte s vedoucím zájezdu, který Vás seznámí s dalšími detaily a organizací programu. Volné
odpoledne i večer můžete strávit individuální prohlídkou velkoměsta hazardu a oslnivých atrakcí
či návštěvou některého z velkolepých kasin a zde se oddat hazardu za povzbudivého cinkotu
mincí herních automatů či vzrušující rotace ruletové kuličky.

LAS VEGAS – YOSEMITE2
Dnešní putování začne krátkým ranním letem na palubě soukromého letadla do městečka
Merced a dále pak  nedlouhou jízdou autobusem do NP Yosemite. Zde nás čeká prohlídka
omračujících přírodních scenerií, Yosemitského údolí s nejvyšším vodopádem (739 m) Severní
Ameriky, žulových gigantů Half Dome a El Capitan, Tunnel View a vodopádu Bridalveil. Ubytování
uvnitř Yosemite NP.

YOSEMITE – NAPA VALLEY – SAN FRANCISCO 3
Během cesty k Pacifiku si “odskočíme” na sklenku dobrého vína do legendárního údolí vína Napa
Valley, kde si rovněž prohlédneme malebné městečko Sonoma. A pak, po pár desítkách minut na
kolech, Vás rázem zasáhne omamná vůně oceánu, ryb a soli a bělostné panoráma okouzlujícího San
Franciska. Odpoledne osobní volno, tedy individuální program ve městě. Nocleh v San Francisku.

SAN FRANCISCO 4
Návštěva nejzajímavějších míst města. Uvidíme oranžovou ikonu města most Golden Gate
Bridge, pitoreskní Čínskou čtvrť, přístavní promenádu Fisherman’s Wharf či prudké ulice u
Russian Hill a rovněž podnikneme plavbu do zátoky s výhledy na oba mosty a ostrov Alcatraz –
legendární káznici, v níž byl vedle jiných gaunerů vězněn i nepolapitelný mafián Al Capone. Ve
zbytku dne se můžete svézt slavnou kabelovou tramvají (cabel-car). Nocleh v San Francisku.

MONTEREY – PACIFIC HIGHWAY 5
Kolem zátoky Monterey Bay začíná to, čemu Kaliforňané říkají „nejkrásnější setkání země a
moře“. Husté sekvojové lesy ustupují cypřišovým hájům a skalnaté pobřeží se zde svažuje do
zpěněného oceánu. Monterey – nikde jinde v Kalifornii nebyl hispánský živel tak mocný, neboť
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AMERIKA / USA

Western Express
air tour

10 dní / 9 nocí EXO-521

více času na místech, méně 
na cestě

maximálně 16 osob v letadle 
a 32 na zájezdu

okénko v letadle zajištěno pro
každého účastníka

optimální výhled, skvělé
podmínky k focení

realizace všech termínů letecké
cesty jsou garantovány

65 990,– Kčod
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odtud řídili Španělé záležitosti Kalifornie. Prohlídka města, která inspirovala  R. L.
Stevensona k napsání Ostrova pokladů a Johna Steinbecka, který  do Monterey zasadil
svou slavnou novelu Na plechárně. Vydáme se na 17 Mile Drive s letovisky boháčů,
prvotřídními golfovými hřišti, osamělým cypřišem, jenž vyrůstá z holého skaliska v
rozbouřených vlnách. Za osadou Car-mel-by-the-Sea, kde starostoval herec Clint
Eastwood zmizí civilizovaný svět a místo něj zaútočí syrová příroda Big Suru. Proslulý
pobřežní pás je zhmotněním primitivní síly oceánu, který tluče do stovky metrů
vysokých rozervaných útesů. Silnice, která zde byla otevřena v roce 1937 a je vytesána
do strmých stěn a kopíruje v nebezpečných serpentinách reliéf břehů, nás po několika
hodinách vzrušující jízdy přivede k noclehu v oblasti Central Coast. 

SANTA BArBArA – LOS ANGELES6
Dnes nás čeká nejprve prohlídka okouzlujícího městečka San Luis Obispo a pak poutavá
cesta do “americké riviéry” Santa Barbara. Po jeho prohlídce následuje přesun do Los
Angeles. 

LOS ANGELES7
Dnes se vydáme na zevrubnou prohlídku “Města andělů” po New Yorku druhého
největšího v USA. Uděláme-li kolem Los Angeles kruh o průměru 100 km, nacpeme do
něj dalších 80 měst, propojíme je dálnicemi a přidáme 13 milionů lidí, získáme pravý
obrázek toho, jaké Los Angeles skutečně je. Kdosi před časem řekl, že se Los Angeles
podobá nádoru, který prorůstá a pohlcuje vše, co mu stojí v cestě. Ve městě uvidíme
Chodník slávy s otisky rukou celebrit filmového Hollywoodu, premiérové kino TCL
Chinese a Kodak Theater, Sunset Strip, čtvrtě Beverly Hills s exkluzivním centrem Rodeo
Drive, pláže Venice Beach či přímořskou Santa Monicu s kolotočem, který posloužil coby
kulisa ve filmu Podraz. 

LOS ANGELES – LAS VEGAS8
Z Los Angeles se vydáme opět na palubě soukromého letounu na začátek naší cesty –
tedy do nevadského Las Vegas. Po příletu transfer na hotel a volný proģram ve městě.
Nocleh v Las Vegas.

LAS VEGAS – (GrAND CANYON) 9
Volný den v Las Vegas lze zpestřit návštěvou početných atrakcí, nákupy či fakultativním
výletem do nedalekého Údolí smrti či k největší atrakci Arizony a patrně i celých USA -
totiž k Velkému kaňonu, obří hříčce přírody o délce 446, šířce 29 a hloubce až 1,8
kilometru. Oba výlety pomůžeme zorganizovat. Nocleh v Las Vegas.

kONEC PrOGrAMU10
Individuální transfer na letiště a odlet do cílové destinace, případně půjčení vozu nebo
jiný program v USA, který Vám rádi pomůžeme zorganizovat a zajistit.

9x ubytování kategorie 3* a 4*
9x snídaně
doprava: letadlo & autobus
vstupy do národních parků
služby angl. hov. průvodce

Cena obsahuje

leteckou přepravu do Las Vegas a zpět
ubytování před a po skončení zájezdu
fakultativní vstupy a výlety / spropitné
stravování jiné, než výše uvedené
vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte 
na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov

Cena neobsahuje

11.05. – 20.05.2020 . . . . . . 65.990,- Kč
25.05. – 03.06.2020 . . . . . . 65.990,- Kč
08.06. – 17.06.2020 . . . . . . 65.990,- Kč
22.06. – 01.07.2020 . . . . . . 65.990,- Kč
06.07. – 15.07.2020 . . . . . . 65.990,- Kč
20.07. – 29.07.2020 . . . . . . 65.990,- Kč
03.08. – 12.08.2020 . . . . . . 65.990,- Kč
17.08. – 26.08.2020 . . . . . . 65.990,- Kč
31.08. – 09.09.2020 . . . . . . 65.990,- Kč
14.09. – 23.09.2020 . . . . . . 65.990,- Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj
11.05 – 30.09. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.800,- Kč

Minimum: 1 osoba

Termíny
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Americkým západem
na palubě letounu

ODBAVENÍ BEz čEkÁNÍ
V rámci zájezdu – respektive letecké přepravy během jeho konání, jsou vždy
využívány soukromé letištní terminály. To znamená: bleskové odbavení, svižné
bezpečnostní kontroly, žádné fronty.

DOPrAVA
Vedle přepravy sokromým letounem Beechcraft 1900D ExecLiner mezi jed-
notlivými místy itineráře jsou během cesty rovněž nasazeny moderní autobusy 
a využito vlakové spojení – a to vždy s ohledem na optimální režim na specifické
potřeby navštíveného místa.  

Beechcraft 1900D ExecLiner
Výrobce Beechcraft
Vyrobeno (kusů) 695
Cena $4.995 (mil.)
Počet míst 19

zAVAzADLA NA PALUBĚ LETOUNU
Každý cestující může mít jedno hlavní zavazadlo o max. váze 20 kg a rozměrech
158 x 62 cm a jedno příruční zavazadlo o váze 3 kg, které musí být během letu
uloženo pod sedačkou. Vzhledem k omezenému prostoru a váhovým limitům
letounu nemůže být akceptována žádná (byť sebemenší) výjimka nad rámec 
povolených a výše uvedených limitů. 

PriVÁTNÍ SkUPiNY 
Prezentovaný zájezd lze zajistit rovněž pro ryze privátní skupiny 
a to i mimo uvedené termíny. 

Rovněž v ceně zájezdu
Recepce na uvítání

Privátní stroj na všech leteckých úsecích

NAPA Valley: výlet + ochutnávka vína

San Francisco: prohlídka + plavba

17-Mile Drive a Pebble Beach v Monterey

Cannery Row v Monterey

Los Angeles: prohlídka

Yosemite NP: prohlídka

8

9
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6

FOTO: 1. San Francisco  | 2. Los Angeles

Den Místo Hotel

01 LAS VEGAS Luxor Hotel & Casino

02 YOSEMITE Yosemite View Lodge - River View Room

03-04 SAN FRANCISCO The Westin St. Francis 

05 CENTRAL COAST Cambria Pines Lodge

06-07 LOS ANGELES Hilton Glendale

08-09 LAS VEGAS Luxor Hotel & Casino

UBYTOVÁNÍ NA CESTĚ





 











HOTELY PŘED & PO CESTĚ (lze objednat zvlášť)
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LAS VEGAS1
Vítejte v Las Vegas, pouštní oáze zářivých neonů a vzrušující zábavy! Doprava do Las Vegas a
transfer do hotelu je individuální starostí klienta (na vyžádání zajistíme).Setkání s vedoucím
zájezdu, seznámení s detaily a organizací programu. Odpoledne i večer ind. prohlídka velko-
města hazardu a oslnivých atrakcí či návštěvou některého z velkolepých kasin a zde se oddat
hazardu za povzbudivého cinkotu mincí herních automatů či vzrušující rotace ruletové kuličky.

LAS VEGAS – YOSEMITE2
Putování začne krátkým ranním letem na palubě soukromého letadla do městečka Merced a
dále nedlouhou jízdou autobusem do NP Yosemite. Zde nás čeká prohlídka  omračujících pří-
rodních scenerií, Yosemitského údolí s nejvyšším vodopádem (739 m) Severní Ameriky, žulových
gigantů Half Dome a El Capitan, Tunnel View a vodopádu Bridalveil. Ubytování uvnitř parku.

YOSEMITE – NAPA VALLEY – SAN FRANCISCO 3
Během cesty k Pacifiku si “odskočíme” na sklenku dobrého vína do legendárního údolí vína Napa
Valley, kde si rovněž prohlédneme malebné městečko Sonoma. A pak, po pár desítkách minut na
kolech, Vás rázem zasáhne omamná vůně oceánu, ryb a soli a bělostné panoráma okouzlujícího San
Franciska. Odpoledne osobní volno, tedy individuální program ve městě. Nocleh v San Francisku.

SAN FRANCISCO 4
Návštěva nejzajímavějších míst města. Uvidíme oranžovou ikonu města most Golden Gate
Bridge, pitoreskní Čínskou čtvrť, přístavní promenádu Fisherman’s Wharf či prudké ulice u
Russian Hill a rovněž podnikneme plavbu do zátoky s výhledy na oba mosty a ostrov Alcatraz –
legendární káznici, v níž byl vedle jiných gaunerů vězněn i nepolapitelný mafián Al Capone. Ve
zbytku dne se můžete svézt slavnou kabelovou tramvají (cabel-car). Nocleh v San Francisku.

MONTEREY – PACIFIC HIGHWAY 5
Kolem zátoky Monterey Bay začíná to, čemu Kaliforňané říkají „nejkrásnější setkání země a moře“.
Husté sekvojové lesy ustupují cypřišovým hájům a skalnaté pobřeží se zde svažuje do zpěněného
oceánu. Prohlídka Montery  - města, která inspirovala  R. L. Stevensona k napsání Ostrova pokladů 
a John Steinbeck sem zasadil svou novelu Na plechárně. Vydáme se na 17 Mile Drive s letovisky
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AMERIKA / USA

Křídla nad západem
air tour

15 dní / 14 nocí EXO-522

více času na místech, méně 
na cestě

maximálně 16 osob v letadle 
a 32 na zájezdu

okénko v letadle zajištěno pro
každého účastníka

optimální výhled, skvělé
podmínky k focení

realizace všech termínů letecké
cesty jsou garantovány

94 990,– Kčod
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boháčů, golfovými hřišti či “osamělým cypřišem”. Za osadou Car-mel-by-the-Sea, kde
starostoval herec Clint Eastwood zmizí civilizovaný svět a místo něj zaútočí syrová příroda
Big Suru. Proslulý pobřežní pás je zhmotněním primitivní síly oceánu, který tluče do stovky
metrů vysokých útesů. Silnice, která byla otevřena v roce 1937 a je vytesána do strmých
stěn, nás přivede k noc-lehu v oblasti Central Coast. 

SANTA BArBArA – LOS ANGELES6
Dnes nás čeká nejprve prohlídka okouzlujícího městečka San Luis Obispo, pak poutavá
cesta do “americké riviéry” Santa Barbara. Po prohlídce následuje přesun do Los Angeles. 

LOS ANGELES7
Dnes se vydáme na zevrubnou prohlídku “Města andělů” po New Yorku druhého největší-
ho v USA. Uděláme-li kolem Los Angeles kruh o průměru 100 km, nacpeme do něj dalších
80 měst, propojíme je dálnicemi a přidáme 13 milionů lidí, získáme pravý obrázek toho,
jaké Los Angeles skutečně je. Kdosi před časem řekl, že se Los Angeles podobá nádoru,
který prorůstá a pohlcuje vše, co mu stojí v cestě. Ve městě uvidíme   Chodník slávy s otisky
rukou celebrit filmového Hollywoodu, premiérové kino TCL Chinese a Kodak Theater,
Sunset Strip, čtvrtě Beverly Hills s exkluzivním centrem Rodeo Drive, pláže Venice Beach
či přímořskou Santa Monicu s kolotočem, který posloužil coby kulisa ve filmu Podraz.

LOS ANGELES – LAS VEGAS8
Z LA se vydáme opět na palubě letounu na začátek naší cesty – tedy do nevadského 
Las Vegas. Po příletu transfer na hotel a volný proģram ve městě. Nocleh v Las Vegas.

LAS VEGAS – volný den 9
Volný den v Las Vegas lze zpestřit návštěvou početných atrakcí, nákupy. Průvodce bude
k ruce a pomůže s naplánováním dne. Nocleh v Las Vegas.

GrAND CANYON – WiLLiAMS10
Odlet k největší atrakci USA – Velkému kaňonu, z paluby letounu cestou spatříme mohut-
nou přehradu Hoover Dam na jezeře Mead. Po přistání přejezd busem ke kaňonu, obří
hříčce přírody o délce 446, šířce 29 a hloubce až 1,8 kilometru. Kolosální útvar si vychut-
náme z úžasných vyhlídek. Odtud pak odjedeme historickým vlakem do Williamsu.

ANTELOPE CANYON – LAkE POWELL11
Odjezd – částečně po slavné Route 66 – k Lake Powell a přehradě Glen Dam vybudované
na řece Coloradu. Zázračná oáza vodních sportů a rekreace vznikla v roce 1963 zatope-
ním kaňonu Glen. Návštěva Antilopího kaňonu, jenž si získá srdce každého fotografa.

MONUMENT VALLEY12
Snad každého napadne, že tohle už viděl. Vždyť úvodní scéna z filmu Tenkrát na západě
s rudými monolity proslavila údolí po celém světě. Na místě možnost prozkoumat údolí
v jeepech navažských indiánů (fakultativně.). Odpoledne návrat do Page, nocleh.

BrYCE CANYON & ziON13
Přejezd do NP Bryce Canyon. Rezervace s rudými jehlany navažského vápence je pova-
žována za vrcholné dílo čarovné přírody Utahu. Kouzlo parku vychutnáme z mnoha
nádherných vyhlídek. Pokračujeme do NP Zion, jehož krajinný vzorec určují hluboké
kaňony a divoké říčky Virgin, pěší výlet k některému ze zajímavých míst parku.

ziON – LAS VEGAS14
Přesun do Las Vegas, volný program, nocleh. 

ODLET DO PrAHY15
Individuální transfer na letiště a odlet do cílové destinace.

14x ubytování kategorie 3* a 4*
14x snídaně & 1x oběd
doprava: letadlo & autobus
vstupy do národních parků
služby angl. hov. průvodce

Cena obsahuje

leteckou přepravu do Las Vegas a zpět
ubytování před a po skončení zájezdu
fakultativní vstupy a výlety / spropitné
stravování jiné, než výše uvedené
vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte 
na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov

Cena neobsahuje

11.05. – 25.05.2020 . . . . . . 94.990,- Kč
25.05. – 08.06.2020 . . . . . . 94.990,- Kč
08.06. – 22.06.2020 . . . . . . 94.990,- Kč
22.06. – 06.07.2020 . . . . . . 94.990,- Kč
06.07. – 20.07.2020 . . . . . . 94.990,- Kč
20.07. – 03.08.2020 . . . . . . 94.990,- Kč
03.08. – 17.08.2020 . . . . . . 94.990,- Kč
17.08. – 31.08.2020 . . . . . . 94.990,- Kč
31.08. – 14.09.2020 . . . . . . 94.990,- Kč
14.09. – 28.09.2020 . . . . . . 94.990,- Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj
11.05 – 30.09. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.600,- Kč

Minimum: 1 osoba

Termíny
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Americkým západem na palubě letounu

ODBAVENÍ BEz čEkÁNÍ
V rámci zájezdu – respektive letecké přepravy během jeho konání, jsou vždy
využívány soukromé letištní terminály. To znamená: bleskové odbavení, svižné
bezpečnostní kontroly, žádné fronty.

DOPrAVA
Vedle přepravy sokromým letounem Beechcraft 1900D ExecLiner mezi jed-
notlivými místy itineráře jsou během cesty rovněž nasazeny moderní autobusy 
a využito vlakové spojení – a to vždy s ohledem na optimální režim na specifické
potřeby navštíveného místa.  

Beechcraft 1900D ExecLiner
Výrobce Beechcraft
Vyrobeno (kusů) 695
Cena $4.995 (mil.)
Počet míst 19

zAVAzADLA NA PALUBĚ LETOUNU
Každý cestující může mít jedno hlavní zavazadlo o max. váze 20 kg a rozměrech
158 x 62 cm a jedno příruční zavazadlo o váze 3 kg, které musí být během letu
uloženo pod sedačkou. Vzhledem k omezenému prostoru a váhovým limitům
letounu nemůže být akceptována žádná (byť sebemenší) výjimka nad rámec 
povolených a výše uvedených limitů. 

PriVÁTNÍ SkUPiNY 
Prezentovaný zájezd lze zajistit rovněž pro ryze privátní skupiny 
a to i mimo uvedené termíny. 

Rovněž v ceně
Recepce na uvítání

Privátní stroj na všech leteckých úsecích

NAPA Valley: výlet + ochutnávka vína

San Francisco: prohlídka + plavba

17-Mile Drive a Pebble Beach v Monterey

Cannery Row v Monterey

Los Angeles: prohlídka

Yosemite & Grand Canyon & Zion NP: prohlídka

Lake Powell & Antelope Canyon: prohlídka  

8

9

7

6

Den Místo Hotel

01 LAS VEGAS Luxor Hotel & Casino

02 YOSEMITE Yosemite View Lodge - River View Room

03-04 SAN FRANCISCO The Westin St. Francis

05 CENTRAL COAST Cambria Pines Lodge

06-07 LOS ANGELES Hilton Glendale

08-09 LAS VEGAS Luxor Hotel & Casino

10 WILLIAMS Railway Hotel

11-12 PAGE (Lake Powell) Lake Powell Resort

13 ZION La quinta Inn & Suites at Zion Park

14 LAS VEGAS Luxor Hotel & Casino

UBYTOVÁNÍ NA CESTĚ





 













HOTELY PŘED & PO CESTĚ (lze objednat zvlášť)

PŘED / Luxor Hotel & Casino PO / Luxor Hotel & Casino

11

10

12

13

14

15

Mexiko

USA

Central Coast

Monterey/
Carmel

Yosemite N.P.

Las Vegas

Los Angeles

San Francisco

Sant Luis Obispo

Santa 
Barbara

Zion N.P. Monument
ValleyGrand 

Canyon N.P.

Williams

Bryce
Canyon

N.P.
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ODLET Z PRAHY1
Odlet z Prahy do New Yorku, přejezd do Philadelphie, ubytování, nocleh.

PHILADELPHIA – ATLANTIC CITY2
Návštěva Philadelphie s prohlídkou centra města, možnou návštěvou Independence Hall a Liberty
Bell – zvonu, který je pro Američany symbolem svobody. Přejezd do Atlantic City nazývaného Las
Vegas východu. Volný program, nocleh.

ANNAPOLIS – WASHINGTON, D.C.3
Přejezd trajektem na poloostrov Chesapeake. Zastávka v Annapolis – které díky architektonické-
mu stylu, historii a přímořskému rázu patří k nejhezčím městečkům USA. Sídlí zde elitní námořní
akademie, k jejímž kadetům patří  prezidenti, kapitáni ponorek, astronauti či příslušníci komand
SEALS. Přejezd do Washingtonu D.C., nocleh.

WASHINGTON D.C.4
Dnes pokračuje prohlídka města, při níž uvidíme Bílý dům, sídlo senátu a kongresu Kapitol,
památníky amerických prezidentů Washingtona, Lincolna a Roosevelta a také světoznámá muzea
obklopující centrum města, tzv. Mall. Nocleh ve Washingtonu D.C.

PITTSBURGH5
Odjezd do Pittsburghu, kde hrála řada českých hokejistů včetně Jaromíra Jágra. Pittsburgh je také
městem úžasné architektury. Kvůli poloze na soutoku dvou řek se mu říká město mostů. Nocleh.

LAKE ERIE – BUFFALO6
Přejezd k jezeru Erie, jednomu z pěti Velkých jezer. Podél jezera dojedeme do Buffala, kde
učiníme krátkou prohlídku. Pak pokračujeme k nedalekým Niagárským vodopádům. Ubytování 
v hotelu na kanadské straně následované návštěvou vodopádů. Nocleh v Niagara Falls.

AMERIKA / USA & KANADA

Města východu 
USA a Kanady

1

2

3

4

5

6

15 dní / 13 nocí EXO-555

66.990,– Kčod

3x noc v New Yorku – a tedy dost
času na prohlídky téhle ikony Ameriky

v New Yorku spíme vždy na
Manhattanu – s námi bez dojíždění

Saranac Lake překvapí půvabem 
a omamnou přírodou
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NIAGARA FALLS7
Ráno pokračujeme prohlídkou vodopádů s výhledy na 55 metrů vysokou masu vody. Sílu živlu
znásobí plavba lodí v blízkosti vodní stěny. Odjezd do Toronta v Kanadě, ubytování, nocleh.

TORONTO – LAKE ONTARIO8
Prohlídka Toronta s návštěvou CN Tower a vyhlídky ve výšce 350 m. Její skleněné dno dokáže
vyvolat pocit děsu a paniky. CN Tower byla donedávna s 447 m nejvyšší stavbou světa. Odjezd
podél jezera Ontario do Ottawy. Nocleh na trase.

OTTAWA – MONTREAL9
Příjezd do Ottawy, hlavního města Kanady. Prohlídka města a jeho nejatraktivnějších míst – Rideau
Canal, budovy parlamentu a dalších pamětihodností. Přejezd do Montrealu ve francouzsky mluvící
provincii Québec City, nocleh.

MONTREAL – SARANAC LAKE10
Prohlídka historické části Montrealu připomínající starou Francii s bazilikou Notre Dame. Návštěva
centra s mrakodrapy a vyhlídky nad městem. Odjezd do Saranac Lake v USA, nocleh.

ALBANY – NEW YORK11
Cesta do New Yorku s návštěvou Albany. V podvečer příjezd, volný program, nocleh na Manhattanu.

NEW YORK12
Prohlídku zahájíme plavbou na Liberty Island se sochou Svobody a ostrov Ellis Island s muzeem
emigrace, symbolem pro miliony přistěhovalců, kteří zde čekali na povolení ke vstupu do Nového
světa. Pak už suchou nohou – nebo metrem – projdeme jižní Manhattan a jeho nejznámější místa
jako finanční čtvrť Wall Street s burzou cenných papírů, novogotický kostel Trinity Church obklopený
hradbou výškových budov, rušnou Čínskou a Italskou čtvrť či noblesní SoHo, která je největší čtvrtí
litinových fasád na světě – většina z nich pochází z let 1840 – 1850. Z terasy mrakodrapu Empire
State Building (381 m) si v vychutnáme zvolna se rozsvěcující město. Po ničivém útoku teroristů na
„dvojčata“ budovy WTC v září 2001 se ESB stala nejvyšší budovou města. Po 11 letech primát ztratila
ve prospěch nové budovy WTC (541 m).
Nocleh na Manhattanu.

NEW YORK13
Dnes pokračujeme prohlídkou oblasti v okolí
Central Parku, Páté Avenue a Times Square.
Navštívíme a dle možností si prohlédneme
Rockefellerovo centrum, divadelní čtvrť 
a obchody na Páté Avenue. Večer se pak na
rozzářeném náměstí Times Square, kde bije
srdce New Yorku, nabízí ideální příležitost
vstřebat jedinečnou atmosféru města, nocleh.

ODLET DO PRAHY14
Volno. Odpoledne odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY15

Zájezd kombinuje půvab 
a neopakovatelnou atmosféru
východních měst USA a Kanady 
s nádhernou přírodou pohoří
Adirondack.

leteckou přepravu a letištní poplatky
13x hotel kategorie 3* (v New Yorku vždy na Manhattanu)
doprava vozy/mikrobusy (pouze  – viz str. 80)
vstupy do národních parků
služby českého průvodce
plavba lodí do těsné blízkosti Niagarských vodopádů
vstup na vyhlídkovou věž CN Tower v Torontu
výlet lodí k soše Svobody a na Ellis Island

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety
stravování a spropitné
vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: 
https://esta.cbp.dhs.gov 

Poznámky: 
Prohlídka New Yorku pěšky a metrem – cca $3/os/jízda.
V New Yorku při požadavku na pokoj s oddělenými lůžky účtován poplatek 890,– Kč/os

Cena neobsahuje

20.05. – 03.06.2020 . . . . . . 68.990,– Kč
02.09. – 16.09.2020 . . . . . . 66.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 23.800,– Kč
Minimum: 10 osob

Termíny
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FOTO: 1. Toronto  | 2. Manhatttan, New York | 3. Annapolis | 4. White House, Washington D.C. 
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AMERIKA / KANADA

ODLET Z PRAHY1
Odlet z Prahy do Vancouveru. Po příletu následuje transfer do přístavu, přejezd trajektem na
Vancouver Island a cesta do Victorie. Volný program, nocleh.

VANCOUVER ISLAND – VICTORIA2
Ráno fakultivně plavba za velrybami a dravými kosatkami. Pak následuje prohlídka metropole
Britské Kolumbie Victorie, přístavu a návštěvy majáku Fisgard Light z roku 1860. Fakultativně lze
nedaleko Victorie rovněž navštívit překrásnou botanickou zahradu Butchart Gardens. Nocleh ve
Victorii.

NP PACIFIC RIM 3
Odjezd do deštných pralesů národního parku Pacific Rim. Cestou návštěva Duncanu, města
totemů a domova kmene Cowichan. Najdeme zde dva světové unikáty: nejširší totem a s délkou
36 m i nejdelší hokejku světa. Příjezd do NP Pacific Rim. V rezervaci divoké přírody staneme na
dramatickém pobřeží Pacifiku. Vedle tisícovek ptáků zde možná spatříme i táhnoucí velryby.
Nocleh v osadě Ucluelet nebo Tofino. 

NP PACIFIC RIM 4
Celodenní program v Pacific Rim s řadou pěších aktivit, prohlídek a možností fakultativních aktivit.
Nocleh v osadě Ucluelet nebo Tofino. 

PLAVBA – WHISTLER5
Plavba přes úžinu Straight of Georgia. Nezapomenutelné dojmy z divoké přírodní scenerie může
umocnit setkání s vládci oceánu – dravými kosatkami či velrybami. Cesta vnitrozemím nás
přivede do kouzelného Whistler s nesmírně poutavým okolím. Toto horské středisko hostilo
lyžařské disciplíny zimních olympijských her v roce 2010. Nocleh ve Whistler. 

1

2

3

4

5

14 dní / 12 nocí EXO-524

91.990,– Kčod

skupiny po max. 6 osobách, každá
vždy s vlastním průvodcem

pozorování velryb a dravých kosatek
je v obou termínech téměř 100%

nenáročné procházky v přírodě Vás
dobijí na měsíce dopředu

Od divokého 
Pacifiku do Rockies
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Kanada
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WHISTLER – ROCKIES 6
Dokončení prohlídky a možnost si vychutnat pohled do údolí z ptačí perspektivy během jízdy
lanovkou Peak 2 (fakultativně). Lanovka spojující vrcholy Whistler a Blackcomb drží dva světové
primáty: nejdelší úsek (3 km), v němž visí lana bez  podpory, a kabiny, které se v nejvyšším bodě
vznášejí 436 m nad zemí. Přejezd do blízkosti Skalistých hor, nocleh v Clearwater. 

MOUNT ROBSON – JASPER
Návštěva rezervace Mt. Robson s vyhlídkami na nejvyšší horu kanadských Rockies. Příjezd 
do Národního parku Jasper, odpoledne výprava k jezeru Maligne s možností výpravné plavby
(fakultativně). Nocleh v Jasperu.

NP JASPER – ATHABASKA7
Cesta NP Jasper podél řeky Athabaska a Sunwapta po překrásné vysokohorské silnici se
zastávkami u vodopádů. Možnost jízdy speciálním vozidlem na ledovec Athabaska, jedno z šesti
největších ramen mnohem většího ledovce Columbia Icefield. Athabaska je nejvíce navštěvo-
vaným ledovcem Kanady. Přejezd do národního parku Banff. Nocleh v Banff/Canmore.

NP BANFF – LAKE LOUISE8
Putování Národním parkem Banff. Zvlášť nezapomenutelná je vyhlídka na inkoustovou modř
hladiny jezera Peyto. Také navštívíme jezera Louise Lake a Moraine Lake. Příjezd do Banff 
s možností výletu lanovkou na Sulfur Mt. nebo koupání v termálních pramenech (fakultativně).
Nocleh v Banff/Canmore

NP YOHO – NP GLACIER9
Návštěva přírodních krás národního parku Yoho. Podíváme se kupříkladu ke Smaragdovému
jezírku, vodopádům Takakkaw a také uvidíme stavitelskou lahůdku, tzv. spirálové tunely pod
Průsmykem kopajícího koně. Přejezd do národního parku Glacier a zastávka v průsmyku Rogers
s možností vycházky mezi obří cedry a jedlovce. Nocleh v Revelstoke.

NP MOUNT REVELSTOKE10
Ráno fakultativně vyjížďka k vrcholům národního parku Mount Revelstoke (nelze garantovat kvůli
častým dopravním restrikcím). Poté nás čeká přejezd do Vancouveru. Cesta nás povede pohořím
Monnashee a přes průsmyk Eagle Pass. Po příjezdu do Vancouveru ubytování, volný program.
Nocleh ve Vancouveru.

VANCOUVER11
Prohlídka města, které řada opakovaných průzkumů hodnotí jako nejkrásnější na světě. Ve
Vancouveru uvidíme čtvrť Gastown s parními hodinami, čínskou čtvrť, příjemnou přístavní část 
či městský park Stanley, jenž elegancí a střihem trávníků rozhodně nezapře svůj britský původ.
Nocleh ve Vancouveru.

ODLET DO PRAHY12
Volný program, transfer na letiště a odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY13

Atraktivní cesta západní Kanadou
zahrnující návštěvu národních parků
Skalistých hor a podmanivých
oblastí ostrova Vancouver s drama-
tickým a divokým pobřežím Pacifiku. 

leteckou přepravu a letištní poplatky
12x ubytování kategorie 3*
dopravu vozy či SUV premium pro 6 os. & průvodce/řidič
trajekty na trase
vstupy do národních parků
služby českého průvodce

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety
stravování a spropitné
vstupní autorizaci eTA do Kanady 

Cena neobsahuje

02.07. - 15.07. 2020 . . . . . . 95.990,– Kč
17.08. - 30.08. 2020 . . . . . . 91.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 31.000,– Kč
Minimum: 12 osob

Termíny



















FOTO: 1. jezero Moraine | 2. Vancouver | 3. NP Pacific Rim | 4. Rockies
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leteckou přepravu a letištní taxy 
7x ubytování kategorie 3*
doprava autobusem či vozem
vstupy do národních parků
služby českého průvodce

Cena obsahuje

fakultativní vstupy | stravování a spropitné
vstupní autorizaci eTA do Kanady

Cena neobsahuje















ODLET Z PRAHY1
Odlet z Prahy do Toronta. Po příletu následuje transfer
do hotelu na trase. Ubytování, volný program, nocleh.

NIAGARSKÉ VODOPÁDY2
Prohlídka Niagarských vodopádů – přírodního divu, který 
si prohlédneme z kanadské, případně i z americké strany.
Vyhlídky na vodopády si můžeme zpestřit z vrcholu věže
Skylon Tower (fakultativně). Na palubě lodi Maid of the Mist
se pak vydáme do těsné blízkosti 55 m vysoké vodní stěny.
Cestou zpět do Toronta učiníme zastávku ve vinařské
oblasti na ochutnávce vína. Příjezd do Toronta – největšího
města Kanady. Ubytování, volný program, nocleh.

TORONTO3
Prohlídka Toronta, která rovněž zahrnuje návštěvu štíhlé
věže CN Tower a její vyhlídkové galerie   (335 m) 
s nádherným výhledem na město a obrovské jezero
Ontario. Tato 553 metrů vysoká věž byla donedávna
nejvyšší stavbou světa. Nocleh v Torontu.

TORONTO – OTTAWA4
Přejezd do metropole Kanady Ottawy. Cestu si zpestříme
plavbou v překrásné oblasti „tisíce ostrovů“, jimiž je poset
východní břeh jezera Ontario a delta řeky svatého
Vavřince. Tato přírodní oblast rovněž zasahuje hluboko
do území Spojených států. Po příjezdu do Ottawy orien-
tační prohlídka města. Ubytování, volný program. Nocleh
v Ottawě.

OTTAWA – QUÉBEC CITY5
Prohlídka hlavního města Kanady Ottawy a jeho nejatra-
ktivnějších míst jako Rideau Canal - vodní kanál spojující
Ottawu s jezerem Ontario, Byward a řady dalších zajíma-
vostí. Rovněž na vštívíme budovu parlamentu Parliament
Hill. Odpoledne přejezd do Québec City, metropole
stejnojmenné kanadské provincie. Ubytování, nocleh.

QUÉBEC CITY6
Prohlídka města, které je právem považováno za kolébku
francouzské, později britské kolonizace Kanady. Québec
City patří k vůbec nejstarším místům v Severní Americe, na
němž se úspěšně zachytili evropští osadníci. Vždyť
francouzský objevitel Jacques Cartier zde nechal vybudovat
zimní pevnost s nepočetnou posádkou už v roce 1535. 
Ve městě uvidíme budovu parlamentu, historickou čtvrť
Upper Town, luxusní zámecký kostel Chateau Frontenac
a další půvaby okouzlujícího města působivé architektury 
a rušných úzkých uliček. Ve venkovské oblasti ostrova
Orleans navštívíme vodopády Montmorency, které jsou 
s výškou 84 m nejvyšší v provincii Québec. Odpoledne
individuální program ve městě. Ubytování, nocleh.

QUÉBEC CITY – MONTREAL7
Ráno odjezd podél řeky svatého Vavřince do Montrealu –
města téměř evropského vzhledu a rovněž největší a nej-

vlivnější metropole francouzsky hovořící provincie
Québec. V Montrealu podnikneme okružní jízdu, při níž 
si prohlédneme moderní finanční centrum s mrakodrapy,
přístavní oblasti, staré město, gotickou baziliku Notre-
Dame de Montréal či pahorek Mount Royal – kterému
město vděčí za své jméno. Nocleh v Montrealu.

ODLET DO PRAHY8
Dopoledne volný program v Montrealu. Odpoledne pak
následuje transfer na letiště a odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY9
Přílet do Prahy. 
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01.09.- 09.09.2020 . . . . . . . 56.990,- Kč
02.09.- 10.09.2021 . . . . . . . 58.990,- Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 11.500,– Kč
Minimum: 6 osob

Termíny

Putování východní
Kanadou zahrnující
návštěvu měst na řece
svatého Vavřince s
nepopiratelným vlivem
francouzské kolonizace.

AMERIKA / KANADA

FOTO: 1. bazilika Notre-Dame, Montreal | 2. Quebec City

vstup na vyhlídkovou věž CN Tower v Torontu
plavba lodí do blízkosti Niagarských vodopádů
ochutnávka vína v oblasti Niagara Falls
plavba lodí v oblasti Tisíce ostrovů

Poznámka: 
trasa zájezdu je společná s východní částí seriálu EXO 530 .

Navíc v ceně






 

Metropole
východu Kanady

56.990,– Kč
9 dní / 7 nocí EXO-552

od

Kanada

USA

Québec

Montreal

Niagara Falls

Toronto

Ottawa
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leteckou přepravu a letištní taxy 
9x ubytování kategorie 3*
doprava autobusy či mikrobusy
vstupy do národních parků
služby českého průvodce

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety
stravování a spropitné
vstupní autorizaci eTA do Kanady 

Poznámka:
trasa zájezdu je společná se západní částí seriálu EXO 530

Cena neobsahuje

















ODLET Z PRAHY1
Odlet z Prahy do Calgary. Po příletu transfer do hotelu,
ubytování, volný program ve městě. Nocleh v Calgary.

CALGARY – BANFF2
Dopoledne prohlídka města. Pak přejezd do městečka
Banff s možností výletu lanovkou na Sulfur Mt., koupání 
v termálních pramenech (obojí fakultativně), případně
čerpání jiné aktivity. Pěší výlet s vyhlídkami nad údolím
řeky Bow. Také navštívíme místo, kde se zrodil kanadský
systém národních parků. Nocleh v Jasper/Hinton.

NP YOHO3
Návštěva Národního parku Yoho. V rezervaci navštívíme
Smaragdové jezírko, vodopády Takakkaw či spirálové
tunely pod Průsmykem kopajícího koně. Odpoledne
návrat zpět do Jasper/Hinton, nocleh.

NP BANFF – LAKE LOUISE4
Putování NP Banff. Zvlášť nezapomenutelná je vyhlídka 
na inkoustovou modř hladiny jezera Lake Peyto. Rovněž
navštívíme překrásná jezera Louise a Moraine. Příjezd 
do oblasti Saskatchewan River Crossing. Možnost pěšího
výletu k vyhlídce na řeku Saskatchewan, ubytování, nocleh.

NP JASPER – ATHABASKA5
Možnost jízdy speciálním vozidlem na ledovec Athabaska,
jedno z šesti největších ramen mnohem většího ledovce
Columbia Icefield. Athabaska je nejvíce navštěvovaným
ledovcem Kanady.  Pak cesta NP Jasper podél řeky Atha -
baska a Sunwapta po překrásné vysokohorské silnici se
zastávkami u vodopádů. Příjezd do Jasper/Hinton, nocleh. 

NP JASPER – MALIGNE LAKE6
Návštěva jezera Pyramid Lake a jezera Maligne s možností
výpravné plavby (fakult.). Odpoledne se vydáme lanovkou
na vrchol hory Mt. Whistler s nádhernými výhledy na hor-
ské štíty Skalistých hor (fakult.). Večer volný program,
nocleh v Jasper/Hinton.

ROCKIES – CLEARWATER7
Příjezd a návštěva rezervace Mt. Robson s vyhlídkami 
na nejvyšší horu kanadských Skalistých hor – Rockies.
Podnikneme pěší výlet k vodopádům Rearguard. Pak
přejezd do městečka Clearwater, nocleh.

HOPE - VANCOUVER8
Cestou do Vancouveru učiníme zastávku  v městečku
Hope s artefakty připomínajícími období zlaté horečky 
a kdysi rovněž významné centrum výnosného obchodu 
s kožešinami. Zalesněné oblasti povodí řeky Frase
posloužily coby kulisa k natočení akčního trháku Rambo.
Příjezd do Vancouveru, volný program. Nocleh ve městě.

VANCOUVER9
Prohlídka města, které řada opakovaných průzkumů

veřejného mínění hodnotí jako jedno z nejkrásnějších
na světě. Ve Vancouveru uvidíme čtvrť Gastown s parními
hodinami, pitoreskní čínskou čtvrť, elegantní přístavní
část či městský park Stanley, který svým střihem rozhod-
ně nezapře britský původ. Večer volný program ve městě.
Nocleh ve Vancouveru.

ODLET DO PRAHY10
Dopoledne volný program v centru Vancouveru (možnost
posledních nákupů). Odpoledne transfer na letiště 
a odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY11
Přílet do Prahy
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08.09.- 18.09.2020 . . . . . . . 71.990,- Kč
09.09.- 19.09.2021 . . . . . . . 72.990,- Kč
Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 22.500,– Kč
Minimum: 10 osob

Termíny

Program nás zavede do
Vancouveru a dále do
překrásných oblastí
Skalistých hor nabitých
přírodou, jezery 
a horskými scenériemi.

AMERIKA / KANADA

FOTO: 1.  Maligne Lake | 2. Athabasca Glacier

Národní parky
západní Kanady

71.990,– Kč
11 dní / 9 nocí EXO-523

od

Kanada

USA

Hope
Vancouver 

Banf N.P. 

Yoho N.P. 

Calgary

Jasper N.P. 

Clearwater

Mt. Robson
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Průřez kanadskou civilizací
zahrnující návštěvu měst 
s odkazem francouzské
kolonizace a putování 
za přírodními zázraky
Skalistých hor.

Nejlepší  z Kanady

AMERIKA / KANADA

113.990,– Kč
18 dní / 16 nocí EXO-530

ikony západu a východu Kanady
- dvě mouchy jednou ranou

letecký přesun mezi oběma
pobřežími šetří čas i peníze

sami se přesvědčíte, proč je
Vancouver považovaný za jedno
z nejkrásnějších měst světa

program vhodný pro klienty
jakéhokoli věku

ODLET Z PRAHY1
Odlet z Prahy do Toronta. Po příletu transfer do hotelu na trase. Ubytování, volný program, nocleh.

NIAGARSKÉ VODOPÁDY2
Prohlídka Niagarských vodopádů – přírodního divu, který si prohlédneme i z vyhlídkové věže
Skylon Tower (fakult.). Na palubě lodě Maid of the Mist se vydáme do těsné blízkosti 55 m vysoké
vodní stěny. Cestou do Toronta zastávka na ochutnávce vína. Nocleh v Torontu.

TORONTO3
Prohlídka města včetně návštěvy štíhlé věže CN Tower a vyhlídkové galerie s výhledem na město 
a jezero Ontario. Tato 553 metrů vysoká věž byla donedávna nejvyšší stavbou světa. 

TORONTO – OTTAWA4
Přejezd do Ottawy. Cestu si zpestříme plavbou v překrásné oblasti „Tisíce ostrovů“. Po příjezdu do
Ottawy orientační prohlídka města. Ubytování, volný program. Nocleh v Ottawě.

OTTAWA – QUÉBEC CITY5
Prohlídka hlavního města Kanady Ottawy a jeho nejatraktivnějších míst jako Rideau Canal, budovy
parlamentu Parliament Hill, Byward a řady dalších pamětihodností. Odpoledne přejezd do
Québec City, ubytování, nocleh.

QUÉBEC CITY6
Prohlídka města, které je právem považováno za kolébku francouzského osídlení a kolonizace
Kanady. Uvidíme budovu parlamentu, historickou čtvrť Upper Town, Chateau Frontenac a další
půvaby tohoto okouzlujícího města. V oblasti ostrova Orleans navštívíme vodopády
Montmorency. Odpoledne individuální program ve městě. Ubytování, nocleh.

QUÉBEC CITY – MONTREAL7
Ráno odjezd podél řeky svatého Vavřince do Montrealu, největšího města francouzsky hovořící
provincie Québec. V Montrealu podnikneme okružní jízdu, při níž si prohlédneme moderní
finanční centrum s mrakodrapy, přístavní oblasti, staré město, baziliku Notre Dame či Mount Royal
– kterému město vděčí za své jméno. Nocleh v Montrealu.

MONTREAL – CALGARY8
Odlet  do Calgary, transfer do hotelu, ubytování, volný program, nocleh.

CALGARY & BANFF9
Dopoledne prohlídka města. Pak přejezd do městečka Banff s možností výletu lanovkou na 
Sulfur Mt., koupání v termálních pramenech (obojí fakultativně), případně čerpání jiné aktivity. Pěší
výlet s vyhlídkami nad údolím řeky Bow. Nocleh v Banff/Canmore.

NP YOHO10
Návštěva národního parku Yoho. V rezervaci navštívíme Smaragdové jezírko, vodopády Takakkaw či
spirálové tunely pod Průsmykem kopajícího koně. Odpoledne návrat zpět do Banff/Canmore, nocleh.

NP BANFF & LAKE LOUISE11
Putování národním parkem Banff. Zvlášť nezapomenutelná je vyhlídka na inkoustovou modř hladiny

od
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leteckou přepravu a letištní poplatky
16x ubytování kategorie 3*
dopravu klimatizovaným autobusem
vstupy do národních parků
služby českého průvodce
plavbu lodí do blízkosti Niagarských vodopádů
ochutnávku vína v oblasti Niagara Falls
vstup na vyhlídkovou věž CN Tower v Torontu
plavbu v oblasti “Tisíce ostrovů”

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety
stravování a spropitné
vstupní autorizaci do Kanady 

Poznámka:
Trasa zájezdu je společná se zájezdem EXO 552 na východě 
a okruhem EXO 523 na západě Kanady.

Cena neobsahuje

01.09. – 18.09.2020 . . . . . 113.990,– Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 35.000,– Kč
Minimum: 20 osob

Termíny

























FOTO: 1. Rockies  | 2. Quebec City | 3. Yoho NP | 4. Moraine Lake

jezera Peyto. Rovněž navštívíme překrásná jezera Louise a Moraine. Příjezd do oblasti Saskatchewan
River Crossing. Možnost pěšího výletu k vyhlídce na řeku Saskatchewan, ubytování, nocleh.

NP JASPER – ATHABASKA12
Dnes možnost jízdy speciálním vozidlem na ledovec Athabaska, jedno z šesti největších ramen
mnohem většího ledovce Columbia Icefield (fakultativně). Pak cesta národním parkem Jasper
podél řeky Athabaska a Sunwapta po překrásné vysokohorské silnici se zastávkami u vodopádů.
Příjezd do městečka Jasper/Hinton, nocleh. 

NP JASPER & MALIGNE LAKE13
Návštěva jezera Pyramid Lake a jezera Maligne s možností výpravné plavby (fakult.). Odpoledne se
vydáme lanovkou na vrchol hory Mt. Whistler s nádhernými výhledy na horské štíty Skalistých hor
(fakult.). Večer volný program, nocleh v Jasper/Hinton.

ROCKIES – CLEARWATER14
Návštěva rezervace Mt. Robson s vyhlídkami na nejvyšší horu kanadských Skalistých hor (Rockies).
Podnikneme nenáročný pěší výlet k vodopádům Rearguard. Přejezd do městečka Clearwater,
nocleh.

HOPE & VANCOUVER15
Cestou do Vancouveru zastávka v městečku Hope s artefakty z období zlaté horečky a kdysi
rovněž významné centrum výnosného obchodu s kožešinami. Zalesněné oblasti povodí řeky
Frase po sloužily coby kulisa k natočení akčního trháku Rambo. Příjezd do Vancouveru, volný
program. Nocleh ve městě.

VANCOUVER16
Prohlídka města, které řada průzkumů hodnotí jako jedno z nejkrásnějších na světě. Uvidíme čtvrť
Gastown s parními hodinami, pitoreskní čínskou čtvrť, elegantní přístavní část či městský park
Stanley, který rozhodně nezapře britský původ. Večer volný program ve městě. 

ODLET DO PRAHY17
Dopoledne volno v centru města. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY18

Kanada

USA

Hope
Vancouver 

Banf N.P. 

Yoho N.P. 

Calgary

Jasper N.P. 

Clearwater

Mt. Robson
Kanada

USA

Québec

Montreal

Niagara Falls

Toronto

Ottawa
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Zimní safari 
v Utahu a Yellowstonu

10 dní / 8 nocí EXO-594

71.990,– Kčod

AMERIKA / USA

skupiny po max. 6-10 osobách,
každá vždy s vlastním průvodcem

možnost individuálního sestavení
programu dle vlastních požadavků

zimní výprava na skútrech rezervací
Yellowston je mimořádný zážitek
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PRAHA – SALT LAKE CITY1
Odlet z Prahy do Salt Lake City. Transfer, ubytování, nocleh. 

LYŽOVÁNÍ V UTAHU2
Po dobu tří dnů možnost lyžování na prvotřídních svazích jednoho z pěti špičkových lyžařských
resortů v okolí Salt Lake City, kde se v roce 2002 konaly ZOH. Když lyžování unaví, nabízí se návštěva
nejzajímavějších míst města, v němž sídlí ústředí mormonské církve s chrámem Mormon Temple,
nebo dům, v nemž žil vůdce mormonů Birgham Young. Nocleh v Salt Lake City.

IDAHO FALLS – YELLOWSTONE3
Cestou státem Idaho se zastavíme v městečku Idaho Falls, jemuž  dominují  stovky metrů široké
vodopády, v zimě navíc zcela zamrzlé do pohádkových tvarů. Po příjezdu do městečka West
Yellowstone (přezdívanému metropole sněžných skútrů) na západní hranici nejznámější americké
rezervace následuje přesun sněžným vozem do hotelu Old Faithful Snow Lodge. Hotel se nachází
přímo v srdci NP Yellowstone a poblíž slavného gejzíru Old Faithful, jenž dokáže během 5 minut
vychrlit 32 tisíc litrů vroucí vody do výšky 50 m. Nocleh v NP Yellowstone.

NA STOPĚ VLKŮM4
Brzy ráno snídaně a po ní výprava na sněžném skútru (s profesionálním průvodcem) do zimního
království NP Yellowstone. Na 160km trase čeká řada zastávek – kupříkladu: jezero Yellowstone,
údolí Hayden, Velký kaňon Yellowstonu, ale také u gejzírů a bahenních vřídel, kde potkáme stáda
bizonů, losy a s trochou štěstí i vlky. Zároveň pravidelné zastávky na ohřátí a posilnění (obědový
balíček v ceně). Příjezd do hotelu Mammoth Lodge, kam mezitím doputovala zavazadla, nocleh.

LAMAR VALLEY5
Po snídani následuje výlet (vozem) do údolí Lamar Valley s pozorováním divoké zvěře. Návrat do
hotelu před obědem. Brzy odpoledne expedice na sněžném skútru pokračuje. Tentokrát půjde 
o 80 km přejezd se zastávkami u Roaring Mountain či překrásného vodopádu Gibbon. Návrat 
do Old Faithful Snow Lodge (zavazadla mezitím doputují samostatně), nocleh. 

YELLOWSTONE – SALT LAKE CITY6
Dopoledne volný program v rezervaci spojený s návštěvou nejslavnějšího vřídla Old Faithful a
panenského prostředí zimní přírody. Poté se vydáme na zpáteční cetu do Salt Lake City. Po příjezdu
volný program ve městě. Nocleh v Salt Lake City.

ODLET DO PRAHY7
Volné dopoledne můžeme využít k dokončení prohlídky Salt Lake City nebo vyjížďce k Velkému
solnému jezeru. Pokud to čas dovolí, tak se podíváme ještě více na západ k nekonečným solným
pláním, kde na  legendární rychlostní dráze Boneville lámou speciálně konstruované monoposty
světové rychlostní rekordy pozemních vozidel. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY8

Program spojuje lyžování v Salt Lake
City a výpravu do zimního království
NP Yellowstone. Park City, Alta,
Snowbird či Solitude – světově
vyhlášená střediska lyžování, která
uspokojí nejnáročnější lyžaře.

leteckou přepravu a letištní poplatky
5x ubytování kategorie 3* se snídaní
3x noc v Old Faithful Snow Lodge v NP Yellowstone 
se snídaní + uvítací dárek
vstup do NP Yellowstone a transfery do hotelu
pronájem sněžného skútru (skútr/2 osoby),
oblečení, palivo a průvodce na trase 
pronájem vozu Full Size v programu Alamo/Gold 

Cena obsahuje

fakultativní vstupy a výlety
pronájem lyžařského vybavení 
(cca $80-100/osoba/den & Ski Pass) 
stravování (vyjma snídaní) a spropitné
služby průvodce nebo delegáta
vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte 
na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov

Cena neobsahuje

INDIVIDUÁLNĚ
06.02.- 15.02.2020 . . . . . . . 71.990,- Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 25.500,- Kč
Minimum: 1 osoba

Termíny
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FOTO: 1. Yellowstone NP | 2. bizoni, Yellowstone NP | 3. Salt Lake city | 4. lyžování v Utahu

Pronájem sněžného skútru zahrnuje půjčení čtyřválcového stroje, oblečení
(boty, kombinéza, helma, maska, rukavice), vstup do Národního parku
Yellowstone, palivo na jeden den a doprovod profesionálního průvodce.
k půjčení sněžného skútru je zapotřebí 
řidičský průkaz typu A.

Pronájem skútru zahrnuje





2 -
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ECONOMY

USA - vozový park ALAMO

Kia Rio
týden od $221

Výbava: aut. převodovka, klimatizace,
AM/FM, ABS
ABS

COMPACT

Nisan Versa Note
týden od $252

Výbava: aut. převodovka, klimatizace,
AM/FM/CD, ABS

MIDSIZE

Toyota Corolla
týden od $252

Výbava: Aut. převodovka, el. staho-
vání oken, klimatizace, AM/FM
CD/MP3/AUX, ABS

SUV MIDSIZE

Toyota RAV 4
týden od $295

Výbava: Aut. převodovka, el. staho-
vání oken, centrální zamykání, nasta-
vitelný volant a zrcátka, klimatizace,
AM/FM/CD, ABS

FULL SIZE

Ford Fusion
týden od $275

Výbava: Aut. převodovka, el. stah.
oken, cen. zamykání, nastav. volant a
zrcátka, tempomat, klimatizace,
AM/FM CD/MP3, ABS

SUV STANDARD

Hyundai Santa Fe
týden od $409

Výbava: Aut. převodovka, el. stah.
oken, cen. zamykání, nastav. volant a
zrcátka, tempomat, klimatizace,
AM/FM CD/MP3, ABS

PREMIUM

Chrysler 300
týden od $376

Výbava: Aut. převodovka, el. staho-
vání oken, centrální zamykání, nasta-
vitelný volant, tempomat, klimatizace,
AM/FM CD/MP3, ABS

CABRIOLET

Ford Mustang
týden od $391

Výbava: Aut. převodovka, el. staho-
vání oken, centrální zamykání, nasta-
vitelný volant, tempomat, klimatizace,
AM/FM CD/MP3, ABS

JEEP

Jeep Wrangler
týden od $316

Výbava: Aut. převodovka, el. staho-
vání oken, centrální zamykání, nasta-
vitelný volant, tempomat, klimatizace,
AM/FM CD, ABS

LUXURY VAN

Toyota Sienna
týden od $578

Výbava: Aut. převodovka, el. staho-
vání oken, centrální zamykání, nasta-
vitelný volant, tempomat, klimatizace,
AM/FM CD/MP3, ABS

SUV FULL SIZE

Chevy Tahoe
týden od $458

Výbava: Aut. převodovka, el. staho-
vání oken, centrální zamykání, nasta-
vitelný volant, tempomat, klimatizace,
AM/FM CD/MP3, ABS

SUV PREMIUM

Chevy Suburban
týden od $671

Výbava: Aut. převodovka, el. staho-
vání oken, centrální zamykání, nasta-
vitelný volant, tempomat, klimatizace,
AM/FM CD/MP3, ABS

x8

Pronájmy vozů
v USA a Kanadě
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KANADA - vozový park ALAMO

STANDARD

Volkswagen Jetta
týden od $268

Výbava: Aut. převodovka, el. staho-
vání oken, klimatizace,
AM/FM/CD/MP3/AUX, ABS

MINIVAN

Dodge Grand Caravan
týden od $411

Výbava: Aut. převodovka, el. staho-
vání oken, centrální zamykání, nasta-
vitelný volant, tempomat, klimatizace,
AM/FM CD/MP3, ABS

FULL SIZE VAN

Chevy Express
týden od $846

Výbava: Aut. převodovka, el. staho-
vání oken, centrální zamykání, nasta-
vitelný volant, tempomat, klimatizace,
AM/FM CD/MP3, ABS

x12

ECONOMY

Kia Rio
týden od $301

Výbava: aut. převodovka, klimatizace,
AM/FM, ABS
ABS

COMPACT

Nisan Versa Note
týden od $303

Výbava: aut. převodovka, klimatizace,
AM/FM/CD, ABS

MIDSIZE

Toyota Corolla
týden od $342

Výbava: Aut. převodovka, el. staho-
vání oken, klimatizace, AM/FM
CD/MP3/AUX, ABS

SUV MIDSIZE

Toyota RAV 4
týden od $383

Výbava: Aut. převodovka, el. staho-
vání oken, centrální zamykání, nasta-
vitelný volant a zrcátka, klimatizace,
AM/FM/CD, ABS

FULL SIZE

Ford Fusion
týden od $376

Výbava: Aut. převodovka, el. stah.
oken, cen. zamykání, nastav. volant a
zrcátka, tempomat, klimatizace,
AM/FM CD/MP3, ABS

SUV STANDARD

Hyundai Santa Fe
týden od $481

Výbava: Aut. převodovka, el. stah.
oken, cen. zamykání, nastav. volant a
zrcátka, tempomat, klimatizace,
AM/FM CD/MP3, ABS

PREMIUM

Chrysler 300
týden od $538

Výbava: Aut. převodovka, el. staho-
vání oken, centrální zamykání, nasta-
vitelný volant, tempomat, klimatizace,
AM/FM CD/MP3, ABS

MINIVAN

Dodge Grand Caravan
týden od $481

Výbava: Aut. převodovka, el. staho-
vání oken, centrální zamykání, nasta-
vitelný volant, tempomat, klimatizace,
AM/FM CD/MP3, ABS

57
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USA pronájmy vozů (USD)

KANADA pronájmy vozů (CAD)

Florida záPad Usa zbytek Usa Hava j New york aljaška aljaška
nízká sezona vysoká sezona

typ Program 1-4 týden den 1-4 týden den 1-4 týden den 1-4 týden den 1-4 týden den týden den týden den

ECONOMY FI – 226 49 – 242 53 – 255 57 – 275 50 – 315 68 589 90     646 103

G 232 269 59 250 290 63 266 304 68 238 324 61 310 364 78 737 106 809 130

COMPACT FI – 252 55 – 259 56 – 274 61 – 300 54 – 332 72 631 91 694 109

G 259 295 64 265 308 67 283 323 72 257 348 65 326 382 83 790 114 868 138

MIDSIZE FI – 252 55 – 264 56 – 281 63 – 306 56 – 339 73 716 103 776 135

G 259 301 66 270 318 68 294 338 74 265 360 68 337 394 85 894 128 973 154

SUV INTERMEDIATE FI – 295 64 – 307 67 – 335 73 – 328 60 – 371 84 / / / /

G 299 355 76 314 366 80 338 394 86 286 388 73 384 430 975 / / / /

STANDARD FI – 268 59 – 286 62 – 301 67 – 313 57 – 368 78 / / / /

G 272 317 69 293 340 74 312 355 79 270 367 69 355 421 99 / / / /

FULL SIZE FI – 275 60 – 293 64 – 311 69 – 314 57 – 370 80 757 110 838 130

G 278 324 71 2985 347 75 320 365 81 271 368 69 364 424 92 947 137 1050 163

SUV STANDARD FI – 409 89 – 409 86 – 418 91 – 441 80 – 482 102 1009 145 1110 178

G 402 469 101 396 469 100 410 478 104 366 500 93 455 541 115 1261 181 1387 222

PREMIUM FI – 376 84 – 377 73 – 364 69 – 454 83 – 424 80 / / / /

G 384 436 97 341 436 86 324 424 82 377 514 98 338 484 93 / / / /

CABRIOLET FI – 391 88 – 406 86 – – – – 444 81 – – – / / / /

G 397 440 100 391 460 99 – – – 370 498 94 – – – / / / /

MINIVAN FI – 411 91 – 411 87 – 430 94 – 441 80 – 496 104 1009 145 1110 178

G 412 470 104 396 469 100 422 490 107 368 500 93 466 556 117 1261 181 1387 222

JEEP WRANGLER FI – – – – – – – – – – 316 58 – – – / / / /

G – – – – – – – – – 277 381 70 – – – / / / /

LUXURY VAN FI – 578 128 – 641 143 – – – – – – – – – / / / /

G 576 654 144 654 720 160 – – – – – – – – – / / / /

SUV FULL SIZE FI – 458 97 – 457 90 – 492 109 – 515 94 – 541 118 / / / /

G 434 517 109 406 517 102 484 552 122 421 574 107 521 601 131 / / / /

SUV PREMIUM FI – 671 149 – 672 150 – 675 152 – – – – – – / / / /

G 643 730 162 647 731 163 656 734 165 – – – – – – / / / /

FULL SIZE VAN FI – 846 184 – 852 190 – – – – – – – – – / / / /

G 781 906 196 808 912 202 – – – – – – – – – / / / /

ECONOMY FI 301 61 308 62 494 99

G 355 72 362 73 548 110

COMPACT FI 303 61 309 62 497 99

G 357 72 363 74 550 110

MIDSIZE FI 339 68 346 70 536 107

G 393 77 400 80 590 118

SUV MIDSIZE FI 383 77 390 78 585 118

G 444 89 450 90 645 130

FULL SIZE FI 376 76 384 77 578 116

G 421 87 437 88 632 127

SUV FULL SIZE FI 513 103 520 104 791 159

G 573 115 580 116 851 171

PREMIUM FI 481 97 487 98 755 151

G 541 109 547 110 815 163

MINIVAN FI 481 97 487 98 755 151

G 541 109 547 110 815 163

SUV STANDARD FI 481 97 487 98 755 151

G 541 109 547 110 815 163

FI = fully inclusive                      G = gold
Západ USA: Colorado, Arizona, Nevada, Washington State, Oregon, Utah, Montana, Nové Mexiko, Wyoming, Texas

Vysoká sezona 
1/ USA: 01.07-17.08 & 15.12-31.12 a Florida: 15.-31.12 příplatek $80/týden a $16/den Economy-Midsize a $85/týden a $17/den ostatní kategorie.  
2/ Aljaška: vysoká sezona 01.06-31.08  

Jiné příplatky při vypůjčení na těchto pobočkách: 1/ Manhattan: $165/týden a $33/den 2/ Letiště JFK, LGA, EWR (vše New York): $100/týden a $20/den. 

Nízká sezoNa středNí sezoNa vysoká sezoNa

FI = fully inclusive                      G = gold
Nízká sezona: 01.04-31.05 & 01.10-31.03 / Střední sezona: 01.06-30.06 & 01.09 - 30.09 / Vysoká sezona: 01.07-31.08.
Pro program GOLD platí v Kanadě min. doba výpůjčky 4 dny. Pozdní vrácení vozu: do 29 min = 0, 30 min a více = 1x den navíc.

USA
0-200 mil  . . . . . . . . . . .$99   
201-500 mil . . . . . . . .$150 
501-1000 mil  . . . . . .$300 
1001 + mil  . . . . . . . . .$500 

Jednosměrná výpůjčka USA & KANADA Základní podmínky









KANADA
0-50 mil . . . . . . . . . . . . $50   
51-300 mil . . . . . . . . . $199 
301-800 mil. . . . . . . . $300 
801-1700 mil . . . . . . $500 
1701-2500 mil . . . . . $750 
2501 + mil . . . . . . . $1.000













národní řidičský průkaz (ŘP) – platný 1 rok
platný cestovní pas
někdy je vyžadována zpáteční letenka
minimální věk řidiče pro půjčení vozu 25 let
řidiči 21–25 let platí na místě příplatek
převzetí auta proti kreditní kartě (debetní není akceptována) 
s vozem lze cestovat z USA do Kanady či naopak
dětská sedačka $7/den+daň, max. $70/celkem/30 dnů
GPS $12/den+daň, max. $180/celkem/30 dnů



















neomezené ujeté kilometry.
CDW, pojištění pro případ nehody a krádeže
vozu bez ohledu na to, kdo nese odpovědnost
extended Protection, zvýšení limitu plnění 
povinného ručení na $1 milion
veškeré daně, letištní a jiné poplatky









totéž, co program Fully Inclusive
tři autorizovaní řidiči navíc zdarma
1x nádrž benzinu zdarma respektive vracíte 
s jakýmkoli stavem nádrže (neplatí pro Manhattan)







Program FullY inclusive (FI)

Program gold (G)

příplatek za řidiče mladšího 25 let (viz Underage)
poplatky za benzin, parkování, mýtné apod
nezaplacené pokuty za parkování, odtah apod 
budou staženy z klientovy platební karty 
pojištění osob, zavazadel a léčebných výloh









Cena pronájmu vozu nezahrnuje

příplatek za řidiče ve věku 21-24 let $25/den na 
místě nebo mnohem méně v rámci předplaceného 
programu Underage (cena na vyžádání) 



Program underage (řidič mladší 25 let)

1/ poplatek nezahrnuje daň
2/ poplatek není uplatňován v Kalifornii, Floridě, mezi Kalifornií 

a Nevadou a na Havajských ostrovech 
3/ v období 01.07-31.08 je uplatňován mezi San Francisco Downtown 

(nikoli letištěm) a Los Angeles poplatek $150; Las Vegas $300; San  
Diego $300 (pobočky SANO71,SANN73,SANN74). Poplatky bez daně.
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Pronájmy obytných vozů
v USA a Kanadě

C 19 (3 místa na spaní) C 25 (5 míst na spaní) C 30 (6 míst na spaní)

Specifikace a další informace

Typ C19 C25 C30

tekutiny  (litry)

Ohřívač vody 22 22 22

Pitná voda 76 151 151

Užitková voda 62 92 83

Odpadní voda 64 92 94

Palivo/nádrž 151 208 208

Plyn (LP) 42 46 46

velikost lůžek (metry)

Horní kabina 1,52 x 2,13 1,45 x 2,44 1,45 x 2,44

Jídelní kout 0,94 x 1,83 0,97 x 1,78 0,97 x 1,73

Zadní část / 1,37 x 2,03 1,52 x 1,88

Gauč / / 1,06 x 1,72

OMEZENÍ PŘI CESTOVÁNÍ S KARAVANY CRUISE AMERICA
1. Vozy nesmí na nezpevněné silnice, a také na neveřejné silnice a cesty.
2. Údolí smrti: cesty povoleny s extrémní opatrností. V červenci a srpnu však jen na vlastní nebezpečí – tedy bez nároku na pojistné plnění.
3. Mexiko: absolutní zákaz
4. New York City/Manhattan: cestování karavanem do New York City a na Manhattan je zakázáno.
5. Aljaška/Severní Kanada: cesty povoleny s výjimkou nezpevněných a neveřejných silnic a cest.

Volitelné (možné předplatit) Jiné příplatky a programy volných mil

Provisioning Kit:
• Nádobí (pánev, hrnce atd.)
• Mísa, měrka atd.
• Čajník, otvírák konzerv
• Cedník, vařečka
• Nůž na ovoce a maso
• Příbory, steakové nože 
• Misky na polévku
• Talíře a hrníčky na kávu 
• Koště, baterka, plastový kbelík

Provisioning Kit: $110/vůz

Personal Kit:
• Polštář a povlečení 
• Spacák a povlečení 
• Utěrka
• Ručník

Personal Kit: $60/osoba

• Povinně $2/den “Colorado Road Safety Fee” – pro rezervace v Denver (DEN)
• Povinně $5/den “NJ Surcharge” – pro rezervace v New Jersey (EWR ad PHL)
• Povinně $5/den “Environmental Fee” – pro všechy rezervace v USA a Kanadě

• Generátor: neomezeně $8/noc (musí být předplaceno), místně $3.50/h 
• Kempová křesílka: $11/kus/celkem 

• Program volných mil – nutné předplatit jednu z následujících možností:
1/ USA – 500 Mile Package: $140; míle navíc: $0.35/míle (1,6 km)
2/ USA – neomezené míle: $750 (max. 21 dnů). Každý další den pak $29/den
3/ KAN – 800 km Package: $125; km navíc: $0.34/km
4/ KAN – neomezené km:  $875 (max. 21 dnů). Každý další den pak $36/den

• USA/KAN – Plus Package: neomezené míle + provisioning kit + personal kit 
$1.000 (USA) / $1.125 (KAN) (max. 21 dnů). Každý další den pak $29/36/den

• Jednosměrná výpůjčka mezi dvěma různými pobočkami v rámci USA a Kanady 
je povolena za příplatek $200 až $600 v závislosti na vzdálenosti mezi pobočkami.

národní řidičský průkaz a cestovní pas
minimální věk řidiče 21 let
mezi příletem a pronájmem musí být min. 1 noc 
kauce $500 po předložení KREDITNÍ karty
s vozem lze cestovat pouze v USA a Kanadě
minimální délka pronájmu 7x noc













Základní podmínky

Standardní výbava všech vozů

transfer do půjčovny
program volných mil – viz tabulka
Provisioning a Personal Kit viz tabulka
příplatek za jednosměrnou výpůjčku
kempy a jiné další ubytování
pohonné hmoty, mýtné, vstupy do parků 
pojištění osob, zavazadel a léčebných výloh
místní poplatky a daně u všech volitelných 
a jiných příplatků 
ZDP pojištění $11,95/den (max. $380/celkem) 
sníží spoluúčast na 0 





















Cena pronájmu vozu neobsahuje

pronájem vozu na vymezený počet dnů
základní pojištění (obdoba povinného ručení)
pojištění Supplemental Liability do $1 milion
pojištění VIP Coverage (spoluúčast při poškození 
vozidla do částky $1500/událost)
non-stop telefonní asistence
další autorizované řidiče (starší 21 let) 













Cena pronájmu vozu obsahuje

• Posilovač řízení • Tempomat

• Posilovač brzd/ABS systém • Trouba

• Automatická převodovka • Sporák (plynový)

• Mikrovlnná trouba • Elektrická střecha

• AM/FM rádio • Sprchový kout

• Lednice (s mrazícím boxem) • Splachovací záchod

• Zdvojená zadní kola • Pohon na dvě kola

• 110-V adapter • Hadice, kabel

• 9-V baterie • Toaletní papír

• Slevová karta na K.O.A kempy • Zápalky 

Spolupracujeme s Cruise America na základě
tzv. flex-rate nebo-li pohyblivých tarifů, jejichž
výše se odvíjí od aktuální disponibility vozů.

Při včasné rezervaci lze tedy dosáhnout
výrazně nižší ceny a opačně.

Ceny vozů jsou proto vždy pouze na vyžádání.

CENA VOZU
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zima: 01.11.2018 - 30.04. / léto: 01.05.-31.10.                         cena: motorka/den v Kč

*  Trikes pouze v: las Vegas, los Angeles, Orlando, San Francisco, Seattle, Washington D.C.
** BMW 1200 GS pouze v: Fresno, las Vegas, los Angeles, Orlando, Palm Springs, San
Francisco, Seattle, Washington D.C.

Při vyzvednutí v Denver a Salt lake City mezi 4/8-10/8 příplatek $45/den (splatný na místě).                
One-Way-Fee Waiver: Mezi lA, las Vegas a San Francisco v období 1/7-31/7 se neplatí
poplatek za jednosměrnou výpujčku ve výši $325.

léto: 01.05.-31.10.     cena: motorka/den v Kč

JINé PŘÍPlATKy DlE POBOčEK:
denver – příplatek $2/den; Flagstaff – příplatek $1,5/den;
Honolulu/maui – příplatek $3; Vancouver – příplatek $1,5/den 
(splatnost vždy na místě)  
                                            
Pojistné plnění se nevztahuje na tyto oblasti/případy nebo je ježdění 
v nich pouze na vlastní riziko
1/ Údolí smrti lze navštívit; v červenci a srpnu však jen na vlastní riziko
2/ nezpevněné cesty (štěrkové silnice, off-roadové trasy apod.)
3/ Mexiko – platí absolutní zákaz

poplatky za benzín, parkování, pojištění osob, 
zavazadel a léčebných výloh
příplatek za navigaci: 430,- Kč/den (kauce $250 *)
poplatek za jednosměrnou výpůjčku 
garance přesného modelu 2.100,- Kč/celkem

*   Kauce $750/250 je vratná při dodržení následujících podmínek: 

    1. okamžité informování pobočky Eagle Rider v případě nehody
    2. při účasti více vozidel na nehodě přivolání policie 
         a sepsání protokolu
    3. při vrácení vyžádejte zprávu o poškozeni a nechte podepsat 
    4. vyžádejte si konečné vyučtování škodné události 

Kauce se nevrací a pojišťovna škodu neproplatí, je-li mimo běžných
důvodů (např. řízení v opilosti, nedodržení podmínek pronájmu
apod.) při nehodě:

    a) poškozen nebo ztracen klíček od stroje
    b) při ztrátě navigačního zařízení (máte-li pronajaté)
    c) v zakázaných oblastech a na nezpevněných cestách
    d) řídí-li osoba, která není autorizována nebo nemá 
         řidičský průkaz







 













Cena neobsahuje

Jednosměrná výpůjčka

Pronájmy motocyklů
v USA a Kanadě

Hd Sportster
Objem 883 ccm V2 motor, řemenový
pohon, 5-ti rychlostní převodovka, sedlová
taška, váha 268 kg, vhodné pro 1 osobu.

Hd Heritage Softail
Objem 1700 ccm, V2 motor, řemenový
pohon, 5-ti rychl. převodovka, 2 sedlové
brašny, váha 302 kg, vhodné pro 2 osoby.

Hd low Rider
Objem 1700 ccm, V2 motor, 6-ti
rychlostní převodovka, sedlová taška,
váha 302 kg, vhodné pro 1 osobu.

Hd Electra Glide
Obj. 1700 ccm, V2 motor, řemenový
pohon, 6-ti rych. př., 2 boční kufry, top-
case, radio/ přehrávač, váha 410 kg, 2 os.

Hd Tri Glide
Objem 1687/1753 ccm, motor V2/V6, ře-
menový/kardanový pohon, 6-ti rychlostní
převodovka, váha 563 kg, pro 2 osoby.

BmW 1200 GS
Objem 1170, motor V2, kardanový
pohon, 6-ti rychlostní převodovka,
váha 200 kg, pro 2 osoby.

KANADA pronájmy motocyklů

USA pronájmy motocyklů

národní řidičský průkaz (A u Trikes B) & cestovní pas 
minimální věk řidiče: dovršených 21 let
mezi příletem a pronájmem musí být 1x noc
KREDITNÍ karta, jméno na kartě, ŘP a voucheru musí
být stejné! Debetní karta není akceptována.









Základní podmínky

pronájem vybraného modelu 
neomezené ujeté km
všechny místní daně a poplatky
transfer z hotelu v okruhu 11 km od pobočky  
Eagle Rider (min. délka pronájmu 3 dny)
sedlové tašky se zámkem
helmu pro řidiče a spolujezdce (tzv. skořápky)
VIP check-in + autoatlas
pojištění VIP s 0 spoluúčastí zahrnující poškození
předního skla, kol a podvozku 
povinné ručení do 2.000.000 EUR
vratná spoluúčast $750 podmínky viz níže *
uskladnění zavazadel v pobočce pronájmu (nelze 
u jednosměrné výpůjčky, pronajímatel za 
uschované věci neručí)
1x autorizovaný řidič navíc

























Cena obsahuje

2–6 dnů 7–14 dnů od 14 dnů
Typ zima léTo zima léTo zima léTo

maui, Phoenix, maui, Phoenix, maui, Phoenix,
San diego ostatní ostatní San diego ostatní ostatní San diego ostatní ostatní

HD Sportster 4.390,- 3.690,- 4.590,- 3.990,- 3.390,- 4.190,- 2.990,- 2.590,- 2.990,-

HD Heritage Softail 5.190,- 4.190,- 5.190,- 4.590,- 3.790,- 4.690,- 3.890,- 3.290,- 3.990,-

HD Electra Glide 5.190,- 4.190,- 5.190,- 4.590,- 3.790,- 4.690,- 3.890,- 3.290,- 3.990,-

HD Low Rider 5.190,- 4.190,- 5.190,- 4.590,- 3.790,- 4.690,- 3.890,- 3.290,- 3.990,-

HD Tri Glide * 11.100,- 9.100,- 11.190,- 10.490,- 8.690,- 10.690,- 8.100,- 6.690,- 8.590,-

BMW 1200 GS ** 6.490,- 5.190,- 6.490,- 5.190,- 4.390,- 5.190,- 4.490,- 3.690,- 4.590,-

2–6 dnů 7–13 dnů od 14 dnů
Typ zima léTo zima léTo zima léTo

HD Sportster nelze 4.190,- nelze 3.990,- nelze 3.390,-

HD Heritage Softail nelze 5.190,- nelze 4.890,- nelze 4.290,-

HD Electra Glide nelze 5.190,- nelze 4.890,- nelze 4.290,-

HD Low Rider nelze 5.190,- nelze 4.890,- nelze 4.290,-

0-150 mil . . . . . . . . . . $175   
151-500 . . . . . . . . . . . $275 
501-750 . . . . . . . . . . . $325      

751-1000 . . . . . . . . . . $425
1001-2500 . . . . . . . . . $595   
2501 a více. . . . . . . . . $795

61

*  poplatek nezahrnuje daň ** poplatek u tříkolek dvojnásobný
Pokud se místo půjčení a vrácení liší, je nutné počítat s poplatkem za jednosměrnou výpůjčku
- viz výše (polatek splatný vždy na místě při vrácení stroje).
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PRAHA - MIAMI (NAPLES, TAMPA)1
Odlet z Prahy do Miami, případně floridského Naples,
Fr. Myers, Tampy či St. Petersburgu na západním po-
břeží u Mexického zálivu. Po příletu půjčení vozu
nebo transfer do vybra ného hotelu.

POBYT U MOŘE2
Pobyt v hotelu u moře ve vybraném místě. V případě
Miami doporučujeme návštěvu čtvrtí Little Havana,
Coconut Grove a Art Deco District na Jižní pláži (Sou-
th Beach) nebo také výlet na nejjižnější bod  konti-
nentálních Spojených států – Key West. Určitě se rov-
něž vydejte za divokými aligátory do Národního parku
Everglades či na raketodrom Kennedy Space Center
na mysu Cape Canaveral. V neposlední řadě rovněž
doporučujeme navštívit mořské akvárium. 

MIAMI - PRAHA3
V odpoledních hodinách odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY4

AMERIKA – USA / FLORIDA

FLORIDA
MIAMI / NAPLES / FORT MYERS / ST. PETERSBURG

9 dní / 7 nocí EXO–565

33.990,– Kčod

1

7

8

9

leteckou přepravu a letištní taxy 
7x nocleh v hotelu dle výběru v pokoji
standard. Jiné typy pokojů na vyžádání

Cena obsahuje

transfer Miami / St. Petersburg / Fort Myers
2.200,- Kč/1os. (sdílený)
3.400,- Kč/2os. (sdílený)
7.200,- Kč/2os. (privátní + přivítání)
transfer Naples 5.200,- Kč/1os. 
(transfer z letiště Miami)
fakultativní výlety
vstupní autorizaci do USA. 
Žádáte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov

Prodloužení
pobyt na Floridě lze připojit ke všem poznávacím
zájezdům do USA a prodloužit o libovolný počet dní. 

Pronájem vozu
prakticky kdekoli na Floridě Vám můžeme prona-
jmout vůz s plným pojištěním od: 5.300,- Kč/týden 

Cena neobsahuje



















2 -
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VYBAVENÍ: restaurace, bar, bazén s barem, vířivka, fitness,
wifi zdarma na pokoji, prádelna, business center 
STRAVOVÁNÍ: bufetová snídaně ($19, není v ceně); možnost
stravování a la carte v hotelové restauraci. 
VYBAVENÍ pOKOJŮ: klimatizace, koupelna s WC, fén,
telefon, TV, lednice, balkon, kávovar, žehlicí souprava, trezor. 
JINé: parkování $35/noc.

Holiday Inn Miami Beach
MIAMI – SOUTH BEACH

Tento přímořský hotel se nachází 3 km od konfer-
enčního centra v Miami Beach. Nabízí venkovní
bazén s vířivkou, Wi-Fi zdarma ve všech ubyto-
vacích jednotkách a hotelovou restauraci.

Fakultativní výlety

HHH

VYBAVENÍ: 3 patra, 56 pokojů, italská restaurace Barolo
Ristorante, deli, internetový stánek v recepci. 
STRAVOVÁNÍ: kontinentální snídaně v ceně ubytování;
možnost stravování a la carte v hotelové restauraci. 
VYBAVENÍ pOKOJŮ: středomořský styl, mramorové
podlahy, koupelna s WC a sprchou, fén, telefon, TV, kávovar,
žehlicí souprava, audio s iPod vstupem. 
JINé: parkování $30/noc, max. 4 os/pokoj, internet zdarma.

Ocean Five Hotel
SOUTH BEACH MIAMI

Tento roztomilý boutique hotel ve stylu Art Deco
se nachází v srdci South Beach. Obchody, bary,
noční kluby a restaurace v těsné blízkosti, pláž
naproti a letiště cca 16 km od hotelu.

HHH

Florida
Ještě před sto lety byla Florida místem
džunglí a močálů. Pak, během něko-
lika  let objevili Američané exotický
půvab přímořského státu a učinili 
z něj ráj na zemi. Prominentů ubylo,
ale z floridského Miami dosud dýchá
pyšný duch éry marnotratných mili-
onářů. Miami je tím pravým místem 
širokých pláží, spoře oděných dívek,
kaváren, barů, neonů a noční zábavy.
Pocit pohody znásobí výlet do  Key
West, které proslulo nevázaným sty-
lem života a opovrhováním pravidly
zbytku USA.

pLAVBA KARIBIKEM
Plavba Karibikem v lodi 4* All Inclusive na 7x noc. 
Odjezd z Miami.

Cena: od 11.000,- Kč

MIAMI CITY TOUR
Projížďka městem s návštěvou nejzajímavějších
míst (cca 5-6 hod.).

Cena: 1.100,- Kč

Np EVERGLADES
Výlet do rezervace s mnoha ptačími druhy a aligá-
tory + jízda vznášedlem do močálů (cca 5 hod.)
.
Cena: 1.390,- Kč

KEY WEST
Výlet po Overseas Hihhway přes 50 mostů do
nejjižnějšího bodu kontinentálních USA (celý den).

Cena: 1.200,– Kč

KENNEDY SpACE CENTER
Výlet do vesmírného střediska včetně vstupného 
(cca 16 hod.). 

Cena: 6.100,– Kč

VYBAVENÍ: snack bar, vířivka, bezpečnostní trezor, parkování (za
poplatek), prádelna, noviny, resortní poplatek $10,-/pokoj/den.
STRAVOVÁNÍ: kontinentální snídaně v ceně; možnost
stravování a la carte v hotelové restauraci.
ZÁBAVA A SpORT: tenis, golf, vodní sporty na pláži, půjčovna
kol a in-line bruslí, volejbal.
VYBAVENÍ pOKOJŮ: kabelová televize, telefon, připojení na
internet, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava.
JINé: parkování $38/noc, max. 4 os./pokoj, internet zdarma.

South Beach Hotel
SOUTH BEACH MIAMI

Příjemný hotel situovaný přímo v srdci South
Beach jen pár metrů od písečné pláže. V okolí
hotelu najdeme nejznámější atrakce jako Miami
Convention Centre, Collins Park, známý svojí kni-
hovnou a Bassovo muzeum umění.

HHH

OBDOBÍ: Holiday Inn Miami Beach *** Ocean Five Hotel *** South Beach Hotel ***

04.01. – 31.03.2020 42.990,– / 3.300,– / 3.000,– 39.990,– / 2.800,– / 2.500,– 42.990,– / 3.200,– / 2.900,–

01.04. – 22.06.2020 34.990,– / 2.100,– / 1.900,– 39.990,– / 2.800,– / 2.500,– 37.990,– / 2.500,– / 2.300,–

23.06. – 04.09.2020 43.990,– / 2.100,– / 1.900,– 31.990,– / 1.700,– / 1.600,– 46.990,– / 2.500,– / 2.300,–

05.09. – 15.10.2020 33.990,– / 2.000,– / 1.800,– 40.990,– / 1.700,– / 1.600,– 37.990,– / 2.500,– / 2.300,–

16.10. – 10.12.2020 34.990,– / 2.100,– / 1.900,– 31.990,– / 1.700,– / 1.600,– 37.990,– / 2.500,– / 2.300,–

Cena za osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji typu standard / noc navíc / jednolůžkový pokoj a noc
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VYBAVENÍ 59 pokojů, 3 patra, restaurace, internet, parkování.
Pláž písečná pláž 250 metrů od hotelu, oddělená místní komunikací. Bar,
lehátka a slunečníky zdarma. Ručníky na vratnou zálohu
ZáBAVA A sPOrT vodní sporty na pláži, tenis, golf.
sTrAVOVáNÍ snídaně není v ceně.
VYBAVENÍ POKOjů standard pokoj – klimatizace, TV, DVD, iPod připojení,
vysoušeč vlasů, kávovar, trezor, telefon, žehlící souprava.
jiNé: parkování $37/noc, max. 4 os/pokoj, internet a plážové ručníky zdarma.

The Kent
SOUTH BEACH MIAMI

Tento populární hotel se nachází v oblasti South Beach jeden blok
od pláže a pouze jen pár minut chůze od populárních čtvrtí Art
Deco, Ocean Drive, Lummus Park či Wolfsonian Museum.

HHH

VYBAVENÍ 262 pokojů, 14 pater, bazén, vířivka, nový bazénový bar (Carrabba's
Italian Grill), deli, restaurace, prádelna, fitness, plážová křesla k dispozici
za poplatek.
Pláž rozlehlá pláž s jemným bílým pískem, přímo u hotelu
ZáBAVA A sPOrT fitness centrum, vodní sporty na pláži.
sTrAVOVáNÍ snídaně není v ceně; možnost stravování a la carte 
v hotelové restauraci.
VYBAVENÍ POKOjů standard king - koupelna s WC a sprchou, fén, telefon, 
flat TV, kávovar, žehlicí souprava, trezor
jiNé: parkování $35/noc
ZDArmA: internet, plážové/bazénové ručníky, dvě  křesílka, slunečník a dvě
láhve vody/pokoj.

Cadillac Hotel & Beach Club 
SOUTH BEACH MIAMI

Hotel postavený v roce 1940 se nachází přímo na pláži cca 3 km
severně od South Beach a Art Deco District. Obojí dostupné pěšky
po plážovém chodníčku. Letiště cca 17 km od hotelu.

HHHH

VYBAVENÍ restaurace, bar s terasou, bazén, římské lázně, vířivka,
konferenční prostory, internet, noviny zdarma, obchody, hlídaní dětí.
Pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu.
ZáBAVA A sPOrT fitness centrum, vodní sporty na pláži.
sTrAVOVáNÍ snídaně (za poplatek).
VYBAVENÍ POKOjů kabelová televize, DVD přehrávač, lednička, minibar,
kávovar, mikrovlnná trouba, telefon, žehlící souprava, koupelna s WC,
balkon, klimatizace.
jiNé: parkování $35/noc
ZDArmA: internet, plážové/bazénové ručníky, dvě  křesílka, slunečník a dvě
láhve vody/pokoj.

Z Ocean Hotel
SOUTH BEACH MIAMI

Tento nový, moderní hotel s 80 pokoji se nachází v srdci South
Beach na pobřeží Ocean Drive a nabízí tak nepřeberné
množství zábavy od vodních sportů, nákupů na Lincoln Road či
tancování v místních klubech.

HHHH

OBDOBÍ: The Kent *** Cadillac Hotel **** Z Ocean Hotel ****

04.01. – 31.03.2020 33.990,– / 1.900,– / 1.800,– 49.990,– / 4.300,– / 3.900,– 72.990,– / 7.600,– / 6.900,–

16.04. – 31.05.2020 33.990,– / 1.900,– / 1.800,– 44.990,– / 3.600,– / 3.300,– 47.990,– / 3.900,– / 3.600,–    

01.06. – 22.06.2020 40.990,– / 1.700,– / 1.500,– 36.990,– / 2.400,– / 2.200,– 56.990,– / 3.900,– / 3.600,–

23.06. – 04.09.2020 31.990,– / 1.700,– / 1.500,– 44.990,– / 2.400,– / 2.200,– 47.990,– / 3.900,– / 3.600,–

05.09. – 15.10.2020 31.990,– / 1.700,– / 1.500,– 39.990,– / 2.900,– / 2.700,– 48.990,– / 4.100,– / 3.800,–

Cena za osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji typu standard / noc navíc / jednolůžkový pokoj a noc
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VYBAVENÍ několik restaurací a barů, kavárna, sladkovodní bazén, tropická
zahrada, fitness centrum, hotelové obchůdky se suvenýry a řada butiků, salon
krásy či parní lázeň.
PLáž s jemným bílým pískem přímo u hotelu.
ZáBAVA A SPORT stolní tenis, tenis, golf, vodní sporty na pláži, potápění,
půjčovna lodí.
STRAVOVáNÍ snídaně (American Breakfast) v ceně ubytování.
VYBAVENÍ POkOjů klimatizace, koupelna s WC, telefon, TV + DVD, minibar,
internet zdarma, max. 4 os./pokoj.
jiNé: parkování $41/noc, v ceně plážová křesílka a slunečník.

The Palms South Beach
SOUTH BEACH MIAMI

Luxusní hotel s 251 pokoji leží v jižní části Miami Beach poblíž centra
nočního života ve čtvrti Art Deco.

HHHHH

VYBAVENÍ vyhřívaný bazén, fitness, vířivka, 7 restaurací, kavárna, bary,
zmrzlinový salon, lázně, salon krásy.
PLáž privátní pláž s přístupem z hotelu.
STRAVOVáNÍ na vyžádání snídaně.
VYBAVENÍ POkOjů minibar, kávovar, koupací pláště, trezor, fén, telefon,
datová přípojka k počítači, kabelová televize. Příplatek za výhled na moře cca
1.600,- Kč/noc. Maximálně 4 osoby na pokoji.
jiNé: parkování $50/noc, internet $15/den, slunečník $13/den.

Loews Miami Beach
SOUTH BEACH MIAMI

Tento elegantní a luxusní hotel patří k tomu nejlepšímu, co vůbec
floridské Miami nabízí. Stojí na legendární pláži South Beach a navíc
jen dvě minuty chůze od nejpůvabnější atrakce města – čtvrti Art
Deco District, která je považována za středobod nočního života města.

HHHHH

VYBAVENÍ 2 restaurace, 2 bary, bistro, lázně, hydroterapie, kosmetické
masáže a spoustu dalších procedur, bazén, dětský bazén, vířivka, sauna,
konfer. prostory, obchody, prádelna, hlídání dětí.
ZáBAVA A SPORT fitness centrum, tenis, vodní sporty jako potápění,
šnorchlování, vodní lyže, půjčovna kajaků a člunů.
STRAVOVáNÍ na vyžádání snídaně. Program All Inclusive není nabízen.
VYBAVENÍ POkOjů standard – minibar, kávovar, vysoušeč vlasů, žehlící
souprava, klimatizace, trezor, telefon, flat TV, přístup na internet,  koupelna
s WC a sprchou.
jiNé: parkování $36/noc, resort fee: 25/den zahrnuje: internet, láhev vody,
plážová křesla a slunečník, wellness (1x pobyt), šnorchl.

Ritz Carlton 
SOUTH BEACH MIAMI

Jeden z nejluxusnějších hotelů v Miami s 375 pokoji postavený v
50. letech architektem Morrisem Lapidusem leží v South Beach
v centru Art Deco District.

HHHHH
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Cena za osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji typu standard / noc navíc / jednolůžkový pokoj a noc

OBDOBÍ: The Palms South Beach **** Loews Miami Beach ***** Ritz Carlton *****

04.01. – 31.03.2020 57.990,– / 5.400,– / 4.800,– 64.990,– / 6.500,– / 5.900,– 58990,– / 5.600,– / 5.100,–

01.04. – 30.04.2020 47.990,– / 3.900,– / 3.300,– 56.990,– / 5.200,– / 4.800,– 54.990,– / 4.900,– / 4.500,–    

01.05. – 30.06.2020 45.990,– / 3.700,– / 3.100,– 58.990,– / 4.400,– / 3.900,– 55.990,– / 3.800,– / 3.500,–

01.07. – 31.08.2020 52.990,– / 3.800,– / 2.700,– 55.990,– / 5.200,– / 4.700,– 46.990,– / 3.800,– / 3.600,–

01.09. – 15.10.2020 40.990,– / 2.900,– / 2.700,– 56.990,– / 5.400,– / 4.900,– 64.990,– / 6.400,– / 5.800,–
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VYBAVENÍ tři restaurace, bar, bazén, konferenční prostory, internet,
prádelna, parkování (zdarma), trezor.
ZáBAVA A sPORt golf, tenis, vodní sporty na pláži, potápění, návštěva zoo.
stRAVOVáNÍ kontinentální snídaně v ceně.
VYBAVENÍ POkOjů kabelová televize, telefon, klimatizace, lednička,
mikrovlnná trouba, kávovar, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava,
trezor, max 4 os./pokoj.

Gulfcoast Inn Naples
NAPLES

Hotel se 121 pokoji je situován v centru města Naples blízko nákup-
ního centra a jen pár bloků od nádherné, deset kilometrů dlouhé
písečné pláže.

HHH

VYBAVENÍ restaurace, 2 bazény (vyhřívané), vířivka, lázně, internet $10/den,
obchodní služby, prádelna, parkování (zdarma), plážový klub pro děti
(zdarma).
ZáBAVA A sPORt vodní sporty, golf (18 jamek, původně z roku 1920),
tenisové kurty, fitness.
stRAVOVáNÍ snídaně není v ceně.
VYBAVENÍ POkOjů kabelová televize, telefon, lednička, kávovar, vysoušeč
vlasů, žehlící souprava, trezor, klimatizace.

Naples Beach Hotel
NAPLES

Hotel se 319 pokoji představuje kombinaci komfortu 
a pohody přímo u bělostných pláží Mexického zálivu. 

HHHH

VYBAVENÍ restaurace, 2 bary (Baleen a Tikki), 4x bazén, jacuzzi, lázeňská
zařízení, přístup na vysokorychlostní internet, konferenční prostory,
obchodní centrum, výstavní prostory, obchod se suvenýry, parkování
($32/noc), salon krásy.
PLáž s jemným bílým pískem přímo u hotelu.
ZáBAVA A sPORt fitness, 18-ti jamkové golfové hřiště v blízkosti, aerobik,
jóga, vodní sporty, volejbal, půjčovna kol, ptačí rezervace.
stRAVOVáNÍ snídaně (za poplatek).
VYBAVENÍ POkOjů minibar, kabelová televize, telefon, balkon, koupelna
s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, trezor, klimatizace.
ZDARmA: internet, plážové/bazénové ručníky a křesla, noviny a přístup do
fitness.

La Playa Beach Resort
NAPLES

Tento luxusní hotel se 189 pokoji leží přímo na pláži mezi Mexi-
ckým zálivem a zátokou Vanderbilt Bay. 

HHHHH

OBDOBÍ: Gulfcoast Inn Naples *** Naples Beach Hotel **** La Playa Beach Resort *****

04.01. – 30.04.2020 33.990,– / 1.900,– / 1.800,– 54.990,– / 4.900,– / 4.600,– 71.990,– / 7.400,– / 6.800,–

01.05. – 22.06.2020 26.990,– / 900,– / 800,– 42.990,– / 3.200,– / 2.900,– 46.990,– / 3.800,– / 3.500,–    

23.06. – 04.09.2020 35.990,– / 900,– / 800,– 42.990,– / 3.200,– / 2.900,– 55.990,– / 3.800,– / 3.500,–

05.09. – 15.10.2020 26.990,– / 900,– / 800,– 39.990,– / 2.900,– / 2.600,– 46.990,– / 3.800,– / 3.500,–

16.10. – 10.12.2020 26.990,– / 900,– / 800,– 49.990,– / 2.900,– / 2.600,– 47.990,– / 4.000,– / 3.700,–

Cena za osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji typu standard / noc navíc / jednolůžkový pokoj a noc
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VYBAVENÍ restaurace, bar, barbecue gril, bazén, konferenční prostory,
obchodní centrum, parkování (zdarma), prádelna, obchod.
ZáBAVA A SPORT golf, vodní lyže, potápění, motorové čluny, půjčovna kol,
plážový volejbal, stolní tenis, živá hudba 2x týdně.
STRAVOVáNÍ snídaně $11os. a $5,4 děti do 11 let, možnost stravování v
hotelové restauraci.
VYBAVENÍ POkOjů kabelová televize,koupelna s WC, kávovar, lednička,
balkon, možnost připojení na internet, klimatizace,  vysoušeč vlasů,
mikrovlnná trouba (na vyžádání), trezor.
jiNé: parkování a internet zdarma.

The Outrigger Beach
FORT MYERS

Rodinně orientovaný hotel se 144 pokoji patří k tomu nejlepšímu na
Fort Myers Beach. Je situován přímo na písečné pláži ostrova Estero
u Mexického zálivu a cca 35 km od letiště ve Ft. Myers.

HHH

VYBAVENÍ restaurace, vyhřívaný bazén s výhledem na moře, vířivka, plážová
křesílka a kabinky, obchodní centrum, parkování (zdarma). 
ZáBAVA A SPORT fitness, tenisové kurty.
VYBAVENÍ POkOjů k dispozici jedno, dvou a třípokojové apartmány.
Apartmán (1 pokojový): ložnice a obývací pokoj, klimatizace, koupelna s WC,
2x TV a DVD, přístup k internetu, kávovar, vysoušeč vlasů, trezor, žehlící
souprava, telefon, plně vybavená kuchyně včetně lednice a myčky nádobí,
balkon, možnost úklidu za poplatek.

Gullwing Beach
FORT MYERS

Apartmánový resort s 66 pokoji se nachází přímo na pláži Ft. Myers
Beach. V pěší vzdálenosti malé nákupní centrum a zastávka trolejbusu.

HHHH

VYBAVENÍ 2 restaurace, bar, barbecue grill, 3 bazény, lázně, salon krásy,
kadeřnictví, masáže, pára, prádelna, internet, parkování (zdarma), obchod se
suvenýry, dětský klub.
ZáBAVA A SPORT fitness centrum, tenis, plážový volejbal, vodní sporty,
půjčovna člunů a kol, hřiště pro děti.
STRAVOVáNÍ snídaně (za poplatek).
VYBAVENÍ POkOjů koupelna s WC a sprchou, lednice, toastovač, TV,
telefon, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, kávovar, klimatizace, trezor.
ZDARmA: parkování, internet, 2 láhve vody, noviny, plážové/bazénové
ručníky, křesílka a slunečníky, přístup do fitness.
SLEVA: 16.05.-19.12. při min. pobytu na 5x noc získate 1x noc zdarma.

Pink Shell Beach Resort & Marina
FORT MYERS

hotel s 234 pokoji se nachází na písečné pláži v klidné části Fort
Myers Beach. Ideální poloha v severním cípu ostrova Estero.

HHHH
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Cena za osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji typu standard / noc navíc / jednolůžkový pokoj a noc

OBDOBÍ: The Outrigger Beach *** Gullwing Beach **** Pink Shell Beach Resort ****

04.01. – 31.03.2020 39.990,– / 2.500,– / 2.300,– 45.990,– / 3.000,– / 2.700,– 64.990,– / 5.800,– / 5.400,–

01.04. – 22.06.2020 40.990,– / 2.500,– / 2.300,– 44.990,– / 2.900,– / 2.600,– 47.990,– / 3.400,– / 3.000,–    

23.06. – 04.09.2020 38.990,– / 2.000,– / 1.800,– 52.990,– / 2.900,– / 2.600,– 47.990,– / 3.300,– / 3.000,–

05.09. – 15.10.2020 46.990,– / 2.000,– / 1.800,– 43.990,– / 2.900,– / 2.600,– 56.990,– / 3.400,– / 3.100,–

16.10. – 10.12.2020 35.990,– / 1.600,– / 1.400,– 46.990,– / 3.300,– / 3.000,– 43.990,– / 2.800,– / 2.600,–
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VYBAVENÍ dvě patra, vyhřívaný bazén, 2x bar, 2x fitness, prádelna, parkování
(zdarma), 2x restaurace s vynikajícím barbecue a burgry, plážový volejbal.
StRAVOVáNÍ snídaně není v ceně.
VYBAVENÍ POkOjů kávovar, TV, koupelna s WC a sprchou, vysoušeč vlasů,
trezor, klimatizace, internet zdarma, bazénová křesla a ručníky.

Postcard Inn
ST. PETE BEACH

velmi příjemný dvoupatrový retro hotel se 196 jedinečně deko-
rovanými pokoji se nalézá přímo u pláže St. Pete Beach a zhruba 50
km od mezinárodního letiště v Tampě.

HHH

VYBAVENÍ restaurace, bary, kavárna, taneční sál, lázeňská zařízení, masáže, 2
bazény, vířivka, soukromá pláž, konferenční prostory, business centrum,
prádelna, babysitting, obchod se suvenýry, svatební obřady, parkování
$20/noc.
ZáBAVA A SPORt fitness centrum, vodní sporty na pláži, tenis, golf, jóga,
pilates, půjčení kol, volejbal.
VYBAVENÍ POkOjů lednička, minibar, kávovar, balená voda, TV, DVD,
internet, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, bezpečnostní
trezor.
ZDARmA: uvítací přípitek, internet, noviny, plážové/bazénové ručníky, přístup
do fitness, půjčení kol.

Sandpearl Resort
CLEARWATER

hotel obklopený nádhernou tropickou zahradou, nabízí pohodlí a
luxus  přímo na pláži Clearwater Beach u Mexického zálivu. Hotel je
vzdálený jen 30 min. jízdy od mezinárodního letiště Tampa. 

HHHHH

VYBAVENÍ restaurace, bary, taneční sál, 2 bazény, vířivka, lázně, sauna,
masáže, kadeřnictví, obchody, bankomat, internet, dětský klub, parkování
$12/noc, resort fee $25/pokoj/den, trezor.
ZáBAVA A SPORt fitness, golf, tenis, aerobik, vodní sporty, volejbal.
StRAVOVáNÍ snídaně (za poplatek).
VYBAVENÍ POkOjů TV, CD, telefon, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící
souprava, minibar, kávovar, klimatizace, trezor.
ZDARmA: shuttle servis do St. Petersburg, internet, noviny, přístup do
fitness, půjčení kol, lekce jógy a aerobiku, 2x láhev vody denně. 

Don CeSar Resort
CLEARWATER

romantický resort z roku 1928 patří mezi architektonické perly
Floridy a pro svůj vzhled bývá nazýván Růžový palác. Luxusní
hotel s pokoji a mramorovými podlahami leží na známé – Mexi-
ckým zálivem omývané – pláži St. Pete Beach.

HHHHH

OBDOBÍ: Postcard Inn *** Sandpearl Resort ***** Don CeSar Resort *****

04.01. – 13.02.2020 36.990,– / 2.100,– / 1.900,– 41.990,– / 2.800,– / 2.500,– 46.990,– / 3.600,– / 3.300,–

14.02. – 30.04.2020 43.990,– / 3.000,– / 2.700,– 52.990,– / 4.200,– / 3.900,– 67.990,– / 6.500,– / 5.900,–

01.05. – 27.06.2020 36.990,– / 1.900,– / 1.700,– 45.990,– / 3.300,– / 3.000,– 47.990,– / 3.600,– / 3.300,–

28.06. – 04.09.2020 40.990,– / 1.700,– / 1.500,– 51.990,– / 3.300,– / 0.000,– 53.990,– / 3.600,– / 3.300,–

05.09. – 14.11.2020 34.990,– / 1.700,– / 1.500,– 41.990,– / 2.800,– / 2.700,– 47.990,– / 3.600,– / 3.300,–

Cena za osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji typu standard / noc navíc / jednolůžkový pokoj a noc
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AMERIKA / ORLANDO

PRAHA – ORLANDO1
Odlet z Prahy do Orlanda. Po příletu půjčení vozu
(doporučujeme) nebo transfer do vybraného hotelu v
Orlandu.

POBYT U MOŘE2
Pobyt ve vybraném hotelu v Orlandu. Návštěva ně-
kterého z tematických parků jako je Disney World,
Sea World (vodní svět) nebo Universal Studios s mno-
ha atrakcemi pro děti i dospělé. Z Orlanda lze rovněž
snadno podniknout výlet na raketodrom Kennedy
Space Center na mysu Cape Canaveral a nedalekou
pláž Cocoa Beach, případně si udělat výlet do St. Pe-
tersburgu a Tampy a navštívit některou z vyhlášených
pláží u Mexického zálivu.

ORLANDO – PRAHA3
V odpoledních hodinách odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY4

ORLANDO

9 dní / 7 nocí EXO–566

27.990,– Kčod

1

7

8

9

leteckou přepravu a letištní taxy
7x nocleh v hotelu dle výběru

Cena obsahuje

zpáteční transfer 1.200 až 1.500,- Kč/os
fakultativní výlety
vstupní autorizaci do USA. Žádáte na adrese:
https://esta.cbp.dhs.gov

Prodloužení
pobyt v Orlandu lze výhodně připojit ke všem
poznávacím zájezdům pro USA či zkombinovat 
s pobytem v Miami, Naples, St. Petersburgu či jiné
koupací destinaci na Floridě.

Pronájem vozu
v Orlandu Vám můžeme zajistit pronájem vozu s
plným pojištěním: od 5.300,- Kč/týden 

Cena neobsahuje
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VYBAVENÍ: restaurace, bar, bazén, vířivka, internet (zdarma),
prádelna, trezor, noviny, parkování (zdarma).
STRAVOVÁNÍ: snídaně (za poplatek cca $6, děti do 12 let
zdarma).
ZÁBAVA A SPORT: fitness centrum, plážový volejbal, dětské
hřiště,  shuttle bus do zábavních parků, možnost běhání v
rozsáhlém parku.
VYBAVENÍ POKOJŮ: TV, rádio, telefon, koupelna s WC 
a sprchou, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, kávovar, trezor,
internet, klimatizace.

Champions World Resort
ORLANDO – KISSIMMEE

Hotel s dobrým poměrem ceny, kvality a polohy
vhodný pro rodiny s dětmi, neboť se nachází jen 5
km od Disney Worldu a do  Sea World a Universal
Studios nabízí kyvadlovou dopravu.

HHH

VYBAVENÍ: všechno apartmány (jedno či dvoupokojové),
tropická zahrada, restaurace, bary, bazén s vodopádem,
dětský bazén, potraviny, prádelna, parkování (zdarma),
hlídání dětí.
STRAVOVÁNÍ: snídaně (za poplatek).
ZÁBAVA A SPORT: masáže, 2x fitness, tenisové kurty, basketbal,
shuttle do Disney World $4/os./zpáteční.
VYBAVENÍ POKOJŮ: TV, telefon, kávovar, trezor, koupelna a
WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, chladící box, stereo
souprava, klimatizace, internet (za poplatek $10/den). 

Caribe Royale Resort
ORLANDO – LAKE BUENA VISTA

Moderní a luxusní hotel vhodný pro rodiny s dětmi
se nachází zhruba dva km od Disney World. 

HHHH

Orlando
Každý rok zamíří do Orlanda neuvěřitel-
ných 25 milionů turistů – tedy zdaleka 
nejvíce v celých USA. Tohle  klokotající
centrum zábavy malých i velkých nemá 
ve světě obdoby. Disney World, Universal
Studios, Mořský svět – to je pouze stručný
výčet z mnoha tematických parků a jejich
nesčetných atrakcí a lákadel, které slibují
vyplnit i ty nejtajnější dětské sny ze světa
pohádek, filmů a fantazie.

VYBAVENÍ: 11 restaurací a barů, obchody, venkovní vyhřívaný
bazén, vířivka, dětský bazén, sauna, obchodní centrum, směnárna,
bankomat, dětský klub, prádelna, parkování za poplatek $20/den.
STRAVOVÁNÍ: snídaně (za poplatek).
ZÁBAVA A SPORT: fitness, masáže, golf, běžecká dráha,
wellness, tenis.
VYBAVENÍ POKOJŮ: TV, CD s MP3, telefon, koupelna s WC,
vysoušeč vlasů, minibar, kávovar, klimatizace, žehlící
souprava, internet za poplatek $10/den), trezor, noviny.
SLEVA: 12.4.-23.12. při min. pobytu 5 nocí získáte 1noc zdarma.

Ritz Grande Lakes
ORLANDO – UNIVERSAL WALK

Jezera a golfová hřiště – takové je okolí tohoto
luxusního 14 patrového hotelu s celkem 582 pokoji.
Nachází se v blízkosti komplexu Sea World, kam -
stejně jako do Universal City a Disney World –
nabízí svozy (za poplatek).

HHHHH

OBDOBÍ: Champions World Resort *** Caribe Royale Resort **** Ritz Grande Lakes *****

04.01. – 31.03.2020 27.990,– / 900,– / 800,– 35.990,– / 1.900,– / 1.800,– 75.990,– / 7.700,– / 7.100,–

01.04. – 22.06.2020 27.990,– / 800,– / 700,– 36.990,– / 2.200,– / 2.000,– 75.990,– / 7.700,– / 7.100,–

23.06. – 04.09.2020 34.990,– / 800,– / 700,– 43.990,– / 2.200,– / 2.000,– 48.990,– / 3.800,– / 3.500,–

05.09. – 15.10.2020 27.990,– / 800,– / 700,– 36.990,– / 2.200,– / 2.000,– 55.990,– / 3.800,– / 3.500,–

16.10. – 10.12.2020 27.990,– / 800,– / 700,– 36.990,– / 2.200,– / 2.000,– 62.990,– / 5.800,– / 5.300,–

Cena za osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji typu standard / noc navíc / jednolůžkový pokoj a noc

71

Fakultativní výlety

PLAVBA KARIBIKEM
Plavba Karibikem v lodi 4* All Inclusive na 7x noc. 
Odjezd z Cape Canaveral (transfer není v ceně).

Cena: od 11.000,- Kč

KENNEDY SPACE CENTER
Výlet do vesmírného střediska (cca 12 h).

cena: 2.690,- Kč

BUSCH GARDENS TAMPA
Návštěva zábavního parku v Tampě s 2700 zvířaty 
a atrakcemi inspirovanými africkým kontinentem.
Cena: 3.290,- Kč

SEA WORLD
vstupenka: 2.490,- Kč/den

WALT DISNEY WORLD
1-denní vstupenka: 3.190,- Kč/den

7.000,- Kč/dítě (3-9 let)

UNIVERSAL STUDIOS
1-denní vstupenka: 3.290,- Kč/dosp.

3.190,-/dítě (3-9 let)
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AMERIKA / NEW YORK

ODLET Z PRAHY1
Odlet z Prahy do New Yorku. Transfer do hotelu, volný
program.

NEW YORK2
Během pobytu v New Yorku byste si neměli nechat ujít
plavbu na Liberty Island se světoznámou sochou Svo-
body a ostrov Ellis Island s muzeem emigrace, jenž se
stal symbolickým milníkem pro miliony přistěhovalců,
kteří zde čekali na povolení ke vstupu do Nového svě-
ta. Dále pak návštěvu jižního Manhattanu s finanční
čtvrtí Wall Street s vlivnou burzou cenných papírů, no-
vogotický kostel Trinity Church, rušnou Čínskou a Ital-
skou čtvrť, čtvrť modních trendů Soho či noblesní Tri-
BeCa. Z vyhlídkové terasy mrakodrapu Empire State
Building si v podvečer vychutnáte rozsvěcující se měs-
to.

NEW YORK – PRAHA3
Volno, transfer na letiště, odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY4

NEW YORK
5 dní / 3 noci EXO–542

20.990,– Kčod

1

7

8

9

leteckou přepravu a letištní taxy 
3x nocleh v hotelu dle výběru

Cena obsahuje

zpáteční transfer za poplatek: 
1.390,- Kč/os  – sdílený (s více klienty)
5.590,- Kč/os  – privátní 
7.290,- Kč/os – privátní s meet & greet (s uvítáním)
fakultativní výlety
vstupní autorizaci do USA. Žádáte na adrese:
https://esta.cbp.dhs.gov

Prodloužení
pobyt v New Yorku lze výhodně prodloužit 
o libovolný počet nocí, případně zkombinovat 
s pobytem na Floridě či kdekoli jinde v USA

Pronájem vozu
v New Yorku Vám můžeme pronajmout vůz s plným
pojištěním: od 1.890,- Kč/den či 8.490,- Kč/týden   

Cena neobsahuje
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VYBAVENÍ: restaurace, kavárna, obchody, fitness centrum,
internet, obchodní centrum, společenská místnost, trezor,
parkování (za poplatek).
STRAVOVáNÍ: italská restaurace (možnost obědů a večeří),
Café Edison.
ZáBAVA A SPORT: fitness centrum, v blízkosti hotelu lekce
aerobiku a jógy, tenisové kurty, půjčovna kol.
VYBAVENÍ POKOjŮ: koupelna s WC, barevná TV, telefon,
internet $10/den, vysoušeč vlasů, žehlící souprava,
klimatizace, max. 4 os./pokoj.

Edison Hotel NYC
CENTRÁLNÍ MANHATTAN

22 patrový art deco hotel z roku 1931 se nachází 
v jedné z nejfrekventovanějších částí New York
City, jen pár kroků od Times Square,
Rockefellerova centra či Radio Music City Hall.

HHH

VYBAVENÍ: 2 restaurace, café bar, taneční sál, 14 konferenčních
místností pro 10 – 600 hostů, obchodní centrum, bankomat,
prádelna, obchod se suvenýry, parkování (za poplatek), trezor.
ZáBAVA A SPORT: fitness, poblíž hotelu se nachází
sportovní komplex Chelsea Pieta nabízející lekce aerobiku,
bazén, bruslení, horolezeckou stěnu a golf.
VYBAVENÍ POKOjŮ: kabelová televize s možností sledování
filmů (za poplatek),  internet zdarma, vysoušeč vlasů, žehlící
souprava, lednička (na vyžádání), max. 3 os./pokoj.

Wyndham New Yorker
CENTRÁLNÍ MANHATTAN

Jeden z nejpopulárnějších hotelů s 912 pokoji se
nachází v centru New Yorku pár minut od Broad-
way Theatres, Madison Square Garden či obchod-
ního domu Macy´s.

HHHH

VYBAVENÍ restaurace, bar, taneční sál, obchodní centrum,
bankomat, prádelna, internet, obchod se suvenýry,
bezpečnostní trezor, parkování (za poplatek), směnárna,
noviny zdarma.
STRAVOVáNÍ snídaně, oběd a večeře (za poplatek na místě).
ZáBAVA A SPORT fitness centrum, bazén a tenis (v blízkosti
hotelu).
VYBAVENÍ POKOjŮ plazmová TV, MP3 přehrávač, rádio,
telefon, kávovar, minibar, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
pracovní stůl, relaxační křeslo, žehlící souprava, internet (za
poplatek), klimatizace.

Hilton Times Square
CENTRÁLNÍ MANHATTAN

Luxusní a strategicky umístěný hotel se nachází
v srdci Manhattanu na náměstí Times Square a
v těsné blízkosti divadelní čtvrtě na Broadwayi a
dalších známých atrakcí. Hotel zabírá 21.-44. patro
mrakodrapu a nabízí tak panoramatické výhledy
na město..

HHHH

OBDOBÍ: Edison Hotel NYC *** Wyndham New Yorker **** Hilton Times Square ****

04.01. – 28.02.2020 20.990,– / 2.200,– / 2.000,– 20.990,– / 2.200,– / 2.000,– 23.990,– / 3.100,– / 2.900,–

01.03. – 30.04.2020 27.990,– / 2.800,– / 2.700,– 29.990,– / 3.300,– / 3.100,– 38.990,– / 6.400,– / 5.900,–

01.05. – 30.06.2020 31.990,– / 4.100,– / 3.900,– 30.990,– / 3.700,– / 3.600,– 38.990,– / 6.400,– / 5.900,–

01.07. – 28.08.2020 31.990,– / 3.100,– / 2.900,– 30.990,– / 2.800,– / 2.600,– 35.990,– / 4.600,– / 4.300,–

29.08. – 31.10.2020 32.990,– / 4.500,– / 4.200,– 30.990,– / 3.700,– / 3.500,– 39.990,– / 6.800,– / 6.300,–

01.11. – 10.12.2020 29.990,– / 3.200,– / 3.000,– 30.990,– / 3.700,– / 3.500,– 39.990,– / 6.700,– / 6.200,–

Cena za osobu a 3 noci ve dvoulůžkovém pokoji typu standard / noc navíc / jednolůžkový pokoj a noc
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New York
New York je nefalšovaným středobodem
amerického snu. Kdo chce tenhle novo-
dobý Babylon pochopit, musí jej zažít –
vstřebat jeho výšku, velkolepé mosty,
klokot ulice, uvolněnost a zdánlivou bez-
starostnost jeho obyvatel. New York je
také symfonií barev a zvuků klaksonů 
či ječení sirén. New York elektrizuje,
omamuje a poznamenává – někdy na
celý život...

Fakultativní výlety

PROHLÍDKA S PRŮVODCEM
Prohlídka Manhattanu s čes. nebo slov. hovoří-
cím průvodcem (8 hod. včetne 1h na oběd).

10.900,- Kč / 2 os (osoba navíc: 690,- Kč)

NIAGARA FALLS
Výlet k Niagarským vodopádům letecky a autobu-
sem, včetně transferů (celý den).

Cena: 13.990,- Kč/os

HOP ON – DOUBLE DECKER 
včetně plavby k soše Svobody 

Cena: 1.990,- Kč/os
(lístek platný 48 hod. na 4 trasy a 50 zastávek)

PLAVBA KOLEM MANHATTANU
Best of NYC, Full Island Cruise)
Cena: 1.590,- Kč/os (cca 3 hod.)

HARLEM GOSPEL TOUR
Cena: 1.690,- Kč/os (cca 4 hod., neděle)

WOODBORY COMMON FACTORY OUTLETS
celý den, výprodeje značkových výrobců
Cena: 1.100,- Kč/os 

NEW YORK CITY TOUR
Cena: 1.390,- Kč (cca 4 hod., ve 4 jazycích)

VRTULNÍKEM NAD MANHATTANEM
City Lights, cca 15 min.
Cena: 6.390,- Kč
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AMERIKA / LAS VEGAS

ODLET Z PRAHY1
Odlet z Prahy do Las Vegas. Transfer do hotelu, 
případně půjčení vozu. Nocleh.

LAs vEgAs2
Pobyt v Las Vegas za příjemného cinkání herních auto-
matů. Vedle samotného pobytu v Las Vegas doporu-
čujeme čerpat některý z fakultativních výletů na Grand
Canyon - včetně prohlídky nové atrakce - totiž skleně-
ného mostu Skywalk nad kaňonem. Rovněž doporuču-
jeme pronájem vozu a celodenní výlet do Národního
parku Údolí smrti, koupání v nedalekém jezeru Lake
Mead, nebo ná vštěvu monumentální přehrady Hoover
Dam vybudované na řece Colorado přibližně 50 km od
Las Vegas.

LAs vEgAs – PRAHA3
Volno, transfer na letiště (vrácení vozu), odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY4

LAS VEGAS
9 dní / 7 nocí EXO–567

32.990,– Kčod

1

7

8

9

leteckou přepravu a letištní taxy 
7x nocleh v hotelu dle výběru

Cena obsahuje

zpáteční transfer za poplatek: 
590,- Kč/os  – sdílený (s více klienty)
4.190,- Kč/os – privátní s meet & greet (s uvítáním)
fakultativní výlety
vstupní autorizaci do USA. Žádáte na adrese:
https://esta.cbp.dhs.gov

Prodloužení
pobyt v Las Vegas lze výhodně prodloužit 
o libovolný počet nocí, případně zkombinovat 
s pobytem na Floridě či kdekoli jinde v USA

Pronájem vozu
v Las Vegas Vám můžeme pronajmout vůz s plným
pojištěním za 6.500,- Kč/týden   

Cena neobsahuje















2 -
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VYBAVENÍ: restaurace, bary, kavárna, taneční sál, společenská
místnost, bazén, vířivka, obchodní centrum, bankomat, obchod
se suvenýry, parkování (zdarma), svatební obřady, zdarma
shuttle na   Strip (7-22 hod.).
STRAVOVÁNÍ: a la carte nebo all-you-can-eat bufet (za
poplatek).
ZÁBAVA A SPORT: fitness, kasino, herny, adventuredome  –
ohromný sál uvnitř hotelu s mnoha atrakcemi pro malé i velké..
VYBAVENÍ POKOJŮ: kabelová televize, telefon, koupelna
s WC, vysoušeč vlasů, kávovar, žehlící souprava, trezor,
možnost připojení na vysokorychlostní internet, klimatizace,
lednička (na vyžádání).

Mardi Gras Hotel
OFF STRIP

Jeden z nejstarších hotelů v Las Vegas, který stál v
roce 1968 na počátku novodobého rozkvětu města.
Hotel leží přímo na hlavní třídě Stripu a dobré
jméno si získal zejména mezi rodinami s dětmi.

HHH

VYBAVENÍ: restaurace, bar, bazén, lázně, vířivka, sauna,
pára, masáže, kadeřnický salon, obchodní centrum,
bankomat, prádelna, parkování (zdarma), internet, trezor,
svatební obřady.
STRAVOVÁNÍ: a la carte či all-you-can-eat bufet (za poplatek)
ZÁBAVA A SPORT: fitness centrum, golf, tenis, kasino, poker,
kabaret, divadlo, vyhlídkové lety helikoptérou.
VYBAVENÍ POKOJŮ: kabelová televize, telefon, rádio,
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, kávovar, žehlící souprava,
trezor, masáže (možné na pokoji), klimatizace, lednička 
(na vyžádání). 

Paris Hotel & Casino
STRIP

Prvotřídní hotel na Stripu zachycuje všechny prvky
francouzské metropole (od dlažebních chodníků
po repliku Eiffelovky a Vítězného oblouku). 

HHHH

VYBAVENÍ: restaurace, bary, taneční sál, bazén, lázně, masáže,
sauna, vířivky, salon krásy, obchody, bankomat, parkování (zdarma),
trezor, pořádání banketů, svatební obřady, internet, obchody.
STRAVOVÁNÍ: a la carte či all-you-can-eat bufet (za poplatek).
ZÁBAVA A SPORT: golf, aerobik, jóga, kasino, poker, ohnivá
show bojujících antických bohů, vyhlídkové lety helikoptérou.
VYBAVENÍ POKOJŮ: kabelová televize, telefon, rádio,
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, minibar,
masáže (možné na pokoji), klimatizace, trezor, přístup 
na internet.

Caesar's Palace
STRIP

Mimořádně luxusní  hotel, postavený v duchu
starého Říma. Výzdoba zahrnuje antické motivy:
sochy, fontány, lázně, zahrady, fóra, amfiteátr či
koloseum.

HHHHH

OBDOBÍ: Mardi Gras Hotel *** Paris Hotel & Casino **** Caesar's Palace *****
04.01. – 30.04.2020 32.990,– / 900,– / 800,– 51.990,– / 3.500,– / 3.200,– 58.990,– / 4.500,– / 4.100,–

01.05. – 22.06.2020 32.990,– / 900,– / 800,– 44.990,– / 2.500,– / 2.300,– 53.990,– / 3.800,– / 3.500,–

23.06. – 04.09.2020 38.990,– / 900,– / 800,– 48.990,– / 2.300,– / 2.100,– 57.990,– / 3.500,– / 3.200,–

05.09. – 15.10.2020 32.990,– / 900,– / 800,– 49.990,– / 3.300,– / 2.900,– 56.990,– / 4.200,– / 3.900,–

16.10. – 10.12.2020 32.990,– / 900,– / 800,– 43.990,– / 2.400,– / 2.200,– 51.990,– / 3.800,– / 3.500,–

Cena za osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji v pokoji standard / noc navíc / jednolůžkový pokoj a noc
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Las Vegas

Jaké je tohle oslnivé město hazardu?
Proč jej jedni zbožňují a jiní zatracují?
Tyhle otázky si lidé kladou většinou, až
se vymaní z jeho kouzla, opustí pře-
plněné ulice a vydají se vstříc opuště-
ným pouštím, které jej obklopují. Las
Vegas je městem kasin, jejichž noblesa
bere dech. Ulice bují zábavou, oslňují vý-
buchy světel neonů, šokují obřími obra-
zovkami a uzemňují nepochopitelnými
atrakcemi za miliony, miliony a miliony
dolarů.

Fakultativní výlety

GRAND EXPLORER
Přelet k jižní hraně Velkého kaňonu, přejezd
busem do parku, lehký oběd v ceně (cca 7,5 h.).

Cena: od 8.400,- Kč/os

ÚDOLÍ SMRTI
Výlet do Údolí smrti včetně návštěvy městečka
duchů Rhyolit. Oběd (lehký), voda a snack v ceně.

Cena: 5.590,- Kč/os (cca 11 hod.).

LAS VEGAS NIGHTS
vrtulníkem nad město včetně transferu

Cena: 2.890,- Kč/os (cca 12-15 min.)

GRAND CANYON MOTORCOACH
autobusem, cca 15 hod., oběd (formou bufetu)
Cena: 2.300,- Kč/os (cca 14 hod.)

PŘEHRADA HOOVER DAM
výlet k druhé nejvyší přehradě v USA (222 m)
vystavěné v půvabném  stylu Art Deco.
Cena: 1.390,- Kč/os

TRADITIOMAL WEDDING
svatební obřad s Elvisem včetně apostily
Cena: 24.990,- Kč/2os

MUZIKÁLY A SHOW
vystoupení světoznámých umělců
Cena: od 1.900,- Kč 

LAS VEGAS MONORAIL
Cena: 450,- Kč (zahrnuje 10 jízdenek)
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AMERIKA / HAVAJ

ODLET Z PRAHY1
Odlet přes Los Angeles či San Francisco do Honolulu
na ostrově Oahu, případně na jiný z havajských ostro-
vů (Big Island – příroda, Mauna Kea atd), Kauai (příro-
da a treky), Maui (příroda a koupání). Po příletu půjče-
ní vozu (doporučujeme), případně transfer do hotelu 
a ubytování.

HAVA JSKÉ OSTROVY2
Pobyt u moře s nepřebernými možnostmi sportovní-
ho, společenského i poznávacího vyžití. Doporučujeme
využít široké nabídky fakultativních výletů pro jednotli-
vé ostrovy a také zapůjčení vozu na libovolný počet
dnů (pronájem rádi zajistíme).

ODLET DO PRAHY3
Odlet do Prahy s přestupem v Los Angeles nebo San
Francisku.

PŘÍLET DO PRAHY4

HAVAJ
9 (10) dní / 7 nocí EXO–569

47.990,– Kčod

1

7

8

9

leteckou přepravu a letištní taxy 
7x nocleh v hotelu dle výběru

Cena obsahuje

zpáteční transfer na vyžádání
fakultativní výlety
vstupní autorizaci do USA. Žádáte na adrese:
https://esta.cbp.dhs.gov

Prodloužení
pobyt na Havajských ostrovech lze výhodně prod-
loužit o libovolný počet nocí, případně zkombinovat
připojit k poznávacám zájezdům do USA

Pronájem vozu
na Havajských ostrovech zajistíme pronájem vozu 
s plným pojištěním: 

od 1.350,- Kč/den
od 7.400,- Kč/týden

Cena neobsahuje















2 -
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VYBAVENÍ: lázně, wellness centrum, fitness centrum, bar,
venkovní bazén s terasou a grilem, internet (za poplatek),
parkování za poplatek $25/noc.
PLÁŽ: s jemným bílým pískem 6 minut chůze od hotelu.
STRAVOVÁNÍ: bez stravy; možnost stravování a la carte v
hotelové restauraci.
VYBAVENÍ POKOJŮ: klimatizace, koupelna s WC a sprchou,
TV, telefon, rádio s budíkem, lednička, kávovar, trezor. Max. 4
osoby na pokoji.
RESORT fEE: k úhradě na místě

Aqua Aloha Surf Waikiki 
WAIKIKI BEACH – OAHU

Hotel se nachází na pláži Waikiki v centru Honolulu
v blízkosti nákupního centra Kings Village a kom-
plexu Royal Hawaiian Center.

HHH

VYBAVENÍ: 2 restaurace, bar, kavárna, vlastní bazén 
s terasou, tropická zahrada, lázně, fitness centrum,
obchody, konfe renční centrum, parkování za poplatek,
půjčovna automobilů. 
PLÁŽ: s jemným bílým pískem přímo u hotelu. Vodní sporty
na pláži za poplatek (potápění, kánoe, katamarány).
STRAVOVÁNÍ: bez stravy; možnost stravování a la carte v
hotelové restauraci.
VYBAVENÍ POKOJŮ: velmi dobře vybavené pokoje,
koupelna s WC, fén, TV, telefon, rádio, žehlička a žehlicí
prkno, minibar, lednička, kávovar, trezor, balkon, možnost
internetového připojení. Maximálně 4 osoby na pokoji. Za
příplatek lze zajistit pokoje s výhledem na oceán.
RESORT fEE: k úhradě na místě

Outrigger Reef On The Beach
WAIKIKI BEACH – OAHU

Luxusní hotel s 858 pokoji pro náročnější klientelu.

HHHH

VYBAVENÍ: 2x restaurace, bar u bazénu a na pláži, vlastní pláž,
možnost půjčení vozu, parkování ($30/den), fitness, bazén (ručníky
pro hosty zdarma), vířivka, cca 60 obchodů se suvenýry, lázně,
salon krásy.
VYBAVENÍ POKOJŮ: balkon, klimatizace, kávovar, vysoušeč
vlasů, koupelna a WC, kabelová TV s možností služby „video
on demand“, data port a možnost připojení
vysokorychlostního internetu port, plášť, trezor, žehlící
souprava, rádio, telefon. Za příplatek možnost ubytování
s výhledem na moře či pokoj přímo před oceánem. 
RESORT fEE: k úhradě na místě

Hyatt Regency Waikiki
WAIKIKI BEACH – OAHU

Luxusní hotel skýtající souhru znamenitých služeb,
tradiční havajské pohostinnosti, nadstandardního
komfortu ubytování a vynikající polohy v
bezprostřední blízkosti pláže Waikiki Beach.

HHHHH

OBDOBÍ: Aqua Aloha Surf Waikiki *** Outrigger Reef On The Beach **** Hyatt Regency Waikiki *****

04.01. – 31.03.2020 49.990,– / 2.400,– / 2.200,– 60.990,– / 4.000,– / 3.700,– 64.990,– / 4.500,– / 4.100,–

01.04. – 22.06.2020 49.990,– / 2.400,– / 2.200,– 60.990,– / 4.000,– / 3.700,– 65.990,– / 4.700,– / 4.300,–

23.06. – 04.09.2020 50.990,– / 2.400,– / 2.200,– 61.990,– / 4.000,– / 3.700,– 65.990,– / 4.700,– / 4.300,–

05.09. – 15.10.2020 48.990,– / 2.400,– / 2.200,– 60.990,– / 4.000,– / 3.700,– 64.990,– / 4.700,– / 4.300,–

16.10. – 10.12.2020 48.990,– / 2.400,– / 2.200,– 60.990,– / 4.000,– / 3.700,– 61.990,– / 4.300,– / 3.900,–

Cena za osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji typu standard / noc navíc / jednolůžkový pokoj a noc
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Havajské ostrovy

Vítejte v ráji pohádkových možností. Od
východu do západu slunce zvou neko-
nečné pláže, příkré útesy a ukryté zátoky
ke koupání, surfování a potápění. To není
zdaleka vše. Vždyť Havajské ostrovy to je
rovněž exotická příroda, činné sopky,
deštné pralesy, ana na sová pole, přátelští
lidé a polynéská kultura. Havajské ostrovy
sedí těm, kdo hledají odpočinek, zároveň
uspokojí i nejnáročnější cestovatele bažící
po poznání. Co dodat? 

Snad jen ALOHA - čili vítejte…

Fakultativní výlety

KAUAI – VÝLET DO KAŇONU WAIMEA
Cena: 2.100,- Kč/os (cca 5 hod.)

BIG ISLAND – OKRUH
Okružní jízda ostrovem včetně návštěvy NP Vol-
canoes s živou vulkanickou činností.

Cena: 2.890,- Kč/os (celý den)

MAUI – HALEAKALA NP
Východ slunce v NP Haleakala včetně snídaně 
a návštěvy Iao Valley.
Cena: 3.790,- Kč/os (cca 9 hodin)

OAHU – PEARL HARBOR
Návštěva přístavu Pearl Harbor včetně prohlídky
památníku křižníku Arizona.
Cena: 2.390,- Kč/os (cca 4 hod.)

MAUI – HAANA
výlet do městečka Haana, v ceně snídaně a oběd 
Cena: 4.990,- Kč/os (cca 12 hod.)

LETY HELIKOPTÉROU

BIG ISLAND:  let nad vulkanickými oblastmi 
Cena: 5.990,- Kč (cca 45 min.)

KAUAI: okružní let vrtulníkem nad ostrovem 
Cena: 6.100,- Kč (cca 55 min.)

MAUI: let vrtulníkem Hana/Haleakala
Cena: 6.300,- Kč (cca 45 min.)
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VYBAVENÍ restaurace, bazén s dětským brouzdalištěm, fitness centrum,
salon krásy, kadeřnické služby, lázně, masáže, obchůdky, na vyžádání hlídání
dětí (za poplatek), konferenční centrum.
Pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu.
ZáBAVA A sPORt 4 tenisové kurty, vodní sporty na pláži, potápění,
šnorchlování, v blízkosti hotelu golfové hřiště. 
stRAVOVáNÍ bez stravy; možnost stravování a la carte v hot. restauraci.
VYBAVENÍ POKOjů koupelna s WC a sprchou, fén, klimatizace, TV, telefon,
lednička, kávovar, trezor. Maximálně 4 osoby na pokoji.

Royal Kona Resort
OSTROV HAWAII – BIG ISLAND

hotel se 452 pokoji se nachází uprostřed tropického ráje s vyhlídkou
na zátoku Kailua s průzračně čistou vodou v blízkosti městečka
Kailua-Kona s mnoha restauracemi, obchůdky a atrakcemi.

HHH

VYBAVENÍ restaurace, bary, bazén s dětským brouzdalištěm, vířivka, fitness,
husté tropické zahrady, obchody, salon krásy, kadeřnické služby, lázně,
masáže, konferenční centrum, půjčovna automobilů.
Pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu.
ZáBAVA A sPORt tenisové kurty, dvě 18-ti jamková golfová hřiště, volejbal,
vodní sporty na pláži (potápění, šnorchlování, kajaky).
stRAVOVáNÍ bez stravy, možnost stravování a la carte v hot. restauraci.
VYBAVENÍ POKOjů koupelna s WC, fén, nastavitelná klimatizace, TV, rádio s
budíkem, kávovar, lednice, žehlička a žehlicí prkno, trezor, balkon. Maximálně
4 osoby na pokoji.

Marriott Waikoloa Beach
OSTROV HAWAII – BIG ISLAND

luxusní hotel s 523 pokoji leží 28 km severně od letiště v Kona.
Hotel se nalézá v resortu Kohala v těsné blízkosti pobřeží.

HHHH

VYBAVENÍ 2 restaurace, kavárna, venkovní bazén s dětským brouzdalištěm,
2 vířivky, fitness centrum, obchody, konferenční centrum.
Pláž s jemným bílým pískem v blízkosti hotelu.
ZáBAVA A sPORt 2 tenisové kurty, vodní sporty na pláži.
stRAVOVáNÍ bez stravy, možnost stravování a la carte v hot. restauraci.
VYBAVENÍ POKOjů pokojů: koupelna s WC, fén, klimatizace, stropní
ventilátor, TV, telefon, rádio s budíkem, kávovar, lednička, trezor, žehlička 
a žehlicí prkno, balkon, možnost internetového připojení. Maximálně 
4 osoby na pokoji.

Maui Coast Hotel
OSTROV MAUI

velmi pěkný hotel s 265 pokoji se nachází v srdci městečka
Kihei s nákupním centrem a restauracemi.

HHH

OBDOBÍ: Royal Kona Resort *** Marriott Waikoloa Beach **** Maui Coast Hotel ***

04.01. – 31.03.2020 49.990,– / 2.400,– / 2.200,– 54.990,– / 3.200,– / 2.900,– 61.990,– / 4.000,– / 3.700,–

01.04. – 22.06.2020 48.990,– / 2.400,– / 2.200,– 54.990,– / 3.200,– / 2.900,– 52.990,– / 2.900,– / 2.700,–

23.06. – 04.09.2020 48.990,– / 2.100,– / 1.900,– 55.990,– / 3.200,– / 2.900,– 61.990,– / 4.000,– / 3.700,–

05.09. – 15.10.2020 46.990,– / 2.100,– / 1.900,– 53.990,– / 3.200,– / 2.900,– 52.990,– / 2.900,– / 2.700,–

16.10. – 10.12.2020 46.990,– / 2.100,– / 1.900,– 53.990,– / 3.200,– / 2.900,– 52.990,– / 2.900,– / 2.700,–

Cena za osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji typu standard / noc navíc / jednolůžkový pokoj a noc

Amerika_03_NEW_2020_PoznavackyNEW  10.11.19  23:48  Page 78



VYBAVENÍ 3 restaurace, bary, bazén s dětským brouzdalištěm, vířivka, lázně,
masáže, salon krásy, fitness, obchody, hlídání dětí (za poplatek), konferenční
centrum, internet, půjčovna automobilů a lodí.
Pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu.
ZáBAVA A SPORt tenisové kurty, golf, vodní sporty na pláži, potápění,
šnorchlování, rybaření, jízda na koni.
StRAVOVáNÍ bez stravy; možnost stravování a la carte v hot. restauraci.
VYBAVENÍ POKOjů koupelna s WC, fén, nastavitelná klimatizace, TV, telefon,
žehlička a žehlící prkno, lednička, kávovar, mikrovlnná trouba, trezor.
Maximálně 4 osoby na pokoji.

Sheraton Maui Resort
OSTROV MAUI

luxusní resort s 510 pokoji se nachází v romantickém prostředí 
tropického ráje u pláže Kaanapali. 

HHHH

VYBAVENÍ bazén, vířivka, obchod se suvenýry, bar, prádelna, restaurace,
kavárna, piknikové stoly, vlastní pláž s chráněným mořským bazénem, golf,
tenisové kurty, volejbalové hřiště, parkování zdarma. 
VYBAVENÍ POKOjů klimatizace, lednice, kávovar, vysoušeč vlasů, koupelna a
WC, kabelová TV, data port, plášť, trezor, žehlící souprava, rádio, telefon. Max.
4 os./pokoj.
EXtRA: rekreační poplatek $22/noc (není v ceně ubytování) zahrnuje
parkování, 2 Mai Tai's drinky/den, jógu na pláži, vstup na sportoviště, plážová
křesílka/slunečník a cooler.

Sheraton Coconut Beach
OSTROV KAUAI

nedávno zrenovovaný čtyřpatrový hotel nabízí havajské požitky v
nejčistší podobě. Hotel se nachází přímo u oceánu cca 20 min. jízdy
severně od letiště v Lihue a jen pár minut chůze od Coconut Mar-
ketplace s řadou obchůdků a výtečnými restauracemi. 

HHHH

VYBAVENÍ restaurace, bar, kavárna, bazén s dětským brouzdalištěm, vířivka,
lázně, masáže, salon krásy, fitness, půjčovna sportovního vybavení a
automobilů, parkování (za poplatek), hlídání dětí (za poplatek).
Pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu.
ZáBAVA A SPORt tenis, golf, jízda na koni, bowling, volejbal, vodní sporty na
pláži (potápění, šnorchlování, windsurfing).
StRAVOVáNÍ bez stravy, možnost stravování a la carte v hot. restauraci.
VYBAVENÍ POKOjů pokojů: koupelna s WC, fén, nastavitelná klimatizace, TV,
videopřehrávač, telefon, rádio s budíkem, kávovar, žehlička a žehlicí prkno,
trezor. Maximálně 4 osoby na pokoji.

Kauai Marriott Resort
OSTROV KAUAI

luxusní resort s 345 pokoji v zátoce Kalapaki, kde najdete pláže
nejjemnějšího písku a safírově modré laguny.

HHHH
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Cena za osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji typu standard / noc navíc / jednolůžkový pokoj a noc

OBDOBÍ: Sheraton Maui Resort **** Sheraton Coconut Beach ***+ Kauai Marriott Resort ****

04.01. – 31.03.2020 57.990,– / 3.600,– / 5.000,– 58.990,– / 2.700,– / 2.500,– 59.990,– / 3.800,– / 3.500,–

01.04. – 22.06.2020 60.990,– / 5.200,– / 3.900,– 58.990,– / 3.400,– / 3.200,– 58.990,– / 3.800,– / 3.500,–

23.06. – 04.09.2020 61.990,– / 5.700,– / 3.900,– 64.990,– / 4.300,– / 3.900,– 59.990,– / 3.800,– / 3.500,–

05.09. – 15.10.2020 59.990,– / 4.900,– / 3.900,– 56.990,– / 3.500,– / 3.200,– 57.990,– / 3.800,– / 3.500,–

16.10. – 10.12.2020 59.990,– / 4.900,– / 3.900,– 56.990,– / 3.500,– / 3.200,– 57.990,– / 3.800,– / 3.500,–
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bEZ víZ, ALE s AuTOrIZAcí
Občané České a Slovenské republiky nepotřebují při cestě
do USA víza. Ta byla nahrazena elektronickým systémem
cestovních autorizací (ESTA). Žádost podáte na:
https://esta.cbp.dhs.gov. Registrace stojí $14, a lze ji uhradit
pouze platební kartou přes internetové rozhraní. Registraci
může rovněž zajistit CK za 800,- Kč/os. O ESTA lze žádat
pouze s biometrickým pasem. Autorizaci si zajistěte nej-
později tři dny před cestou; platí dva roky.

Občané, kteří od března 2011 cestovali do Iránu, Iráku,
Sýrie, Súdánu, Jemenu, Líbye či Somálska nemohou o ESTA
registraci žádat a musí požádat o turistické vízum. Nový pas
bez razítek těchto zemí NEPOMŮŽE!  

Bezvízový styk se týká cest do USA na krátké turistické 
či obchodní pobyty, s max. délkou 90 dní. 

Do Kanady občané ČR a SR rovněž víza nepotřebují. Musí
však  žádat o elektronickou cestovní autorizaci eTA. Žádost
podáte na: http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp.
Autorizace stojí $7, platí pět let a lze ji uhradit pouze pla-
tební kartou přes internetové rozhraní. Registraci může
rovněž zajistit CK za 600,- Kč/os. Pokud nebude autorizace
do USA či Kanady  udělena, je možné se obrátit na přísluš-
nou ambasádu se standardní žádostí o vízum. 

dOPrAvA
Mezi jednotlivými místy zájez du je doprava zajištěna v auto-
busech, vozech Chevy Suburban (Premium SUV), Toyota Si-
enna (Luxury Van) , Dodge Grand Caravan (Minivan) apod.
pro max. 4-6 os + průvodce či Full Size Van pro max. 
10-11 os. (více viz níže) a to s ohle dem na počet cestujících,
zvolený program zájezdu, pohodlí a zava za dla. S výjimkou
autobusových zájezdů platí, že průvodce zároveň řídí do-
pravní prostředek. 

Často používaným dopravním prostředkem pro zájezdy 
v USA (západ, východ, Florida) je 12-15-ti místný van (viz
obrázek) pro max.10-11 klientů + řidič/průvodce. Vozy jsou
flexibilní a jsou určeny pro menší skupiny. Vozy pro okruhy
na západě jsou vybaveny oddělenými sedačkami a opěrkou

na hlavu. Na východě a Floridě se mohou objevit starší typy,
kde sedačkám chybějí opěrky pod hlavu. Tyto vozy nejsou
omezeny dopravními  restrikcemi, profilem tratí či časo-
vými limity. Často umožní navštívit více míst nad rámec pro-
gramu. Jsou vybaveny klimatiza cí a audio systémem; výklad
průvodce je slyšet i v zadních částech vozu, avšak vždy zá-
leží na konkrétní technické specifikaci vozu.  Průvodce sta-
noví tzv. rotační systém, na jehož základě dochází ke
střídání klientů v přední a zadní části vozu. Rezervace před-
ních míst v jakémkoli dopravním prostředku není v rámci
zájezdů ESO travel možná.

Početnější skupiny pře pravujeme (pokud to umožňuje pro-
fil trasy) auto bu sy vybavenými klimatizací, ozvučením a WC.

ubyTOvÁní
Ubytování je na poznávacích zájezdech v USA a Kanadě za-
jištěno v hotelech/motelech kategorie 3*. Pokoje bývají
zpravidla vybaveny klimatizací, televizí, telefonem, koupel-
nou a WC. Často bývá zdarma wi-fi připojení k internetu.
Bazény bývají v hotelech přístupné do 21 hod. K běžné vý-
bavě patří kávovar (na pokoji či recepci), fén, automat na
led či prádelna/sušička. Varné konvice nejsou obvyklé. Va-
ření čaje pomocí kávovaru je možné, byť ne úplně snadné.

Hotely v USA umožňují ubytování 1 až 4 osob na jednom
pokoji. Tři nebo čtyři osoby pak pouze v pokojích TWIN =
dvě dvoulůžka na jednom pokoji  – zpravidla o velikosti 2x
dbl bed (135 cm x 189/190 cm) nebo 2x queen bed (152
cm x 203). Přistýlky či přesný typ postele nelze v žádném
případě garantovat.

Ráno bývá k dispozici káva, čaj a v některých případech 
i tzv.  kontinentální snídaně (ani jedno není pravidlem 
a nelze kvůli jejich absenci uplatňovat slevu). Každému

z účastníků zájezdu (netýká se zájezdů 500, 505, 550 a 580)
a zejména pak klientům s individuálním programem) do-
poručujeme, aby se před cestou vybavili elektronickou pla-
tební kartou (Visa, Mastercard, Discovery, American
Express). Většina hotelů v USA a Kanadě kartu po klientovi
automaticky vyžaduje coby záruku pro případ, že klient nad
rámec předplaceného ubytování využije některé z nadstan-
dardních služeb (telefon, pokojový bar, placené TV pro-
gramy, filmové kanály apod.). CK nebude za klienta hradit
žádnou z těchto služeb, ani se nebude aktivně podílet na
reklamačních řízeních vzniklých z jejich užívání.

Kategorizace: oficiální kategorizace hotelů v systému tzv.
hvězdiček, jak jsme kupříkladu zvyklí z Evropy, v USA neex-
istuje. Webové stránky hotelů svá hodnocení zpravidla neu-
vádějí a pokud ano, nelze z logiky věci očekávat jejich 100%
objektivitu.  

Kategorizace a hodnocení ubytování referenčními servery
typu booking.com, expedia.com, tripadvisor.com atd. vy-
jadřuje vždy osobní názor množiny jedné či více osob a jako
takové je nutné tato hodnocení považovat také za subjek-
tivní – a obsahující větší či menší míru možného zkreslení. 

Ve smyslu výše uvedeného je kategorizace ubytování použitá
v popisu u všech poznávacích zájezdů katalogu USA/Kanada
rovněž subjektivním hodnocením CK ESO travel a může se
lišit od hodnocení jiných referenčních systémů, kterými jsou
kupříkladu výše uvedené webové servery, asociace AAA
apod. Hotely pro poznávací okruhy vybírá ESO travel na zák-
ladě jejich kvality, polohy, v některých místech USA i na zák-
ladě možností dané lokality. Platí však, že jde o hotely
příjemné  – jejichž standard známe ze zájezdů předcháze-
jících, a jejichž výběr vychází především z hodnocení klientů
v nich dříve ubytovaných i našich průvodců v terénu.

Průměrné dEnní TEPLOTy vE vybrAných měsTEch usA A kAnAdy (Oc)
   
měsíC I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

New York 2o 4o 9o 14o 20o 25o 28o 27o 23o 17o 11o 6o

Washington 6o 8o 13o 19o 24o 29o 31o 30o 26o 20o 14o 8o

miami 24o 26o 27o 29o 31o 32o 33o 33o 32o 29o 27o 26o

san Francisco 14o 16o 17o 18o 18o 20o 20o 21o 22o 21o 18o 15o

Las Vegas 14o 17o 21o 26o 31o 37o 40o 39o 34o 27o 19o 14o

seattle 8o 11o 13o 15o 18o 21o 24o 24o 21o 16o 11o 8o

Yellowstone -5o -2o 2o 6o 11o 16o 21o 21o 16o 9o 1o -4o

Grand Canyon 7o 8o 11o 16o 21o 27o 29o 27o 24o 18o 11o 7o

Anchorage -6o -3o 1o 7o 13o 17o 18o 17o 13o 4o -2o -4o

Toronto -3o -2o 3o 11o 18o 23o 27o 25o 21o 14o 7o 0o

12–15ti místný mikrobus pro 10 - 11 osob
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StRAvovÁnÍ
Není zahrnuto v ceně žádného zájezdu do USA a Kanady.
Stravování je individuální starostí každého klienta. Výdaje
na stravu se pohybují mezi $30 až $45 na osobu a den.
Průvodce však standardně zastavuje na oběd, případně ve-
čeři v místech s koncentrací restaurací, rychlého občer-
stvení, supermarketů, apod. Snídaně a stejně tak i večeře
se řeší v rámci hotelu nebo jeho blízkého okolí.

Některé z okruhů  USA zahrnují v ceně i snídaně a to kom-
binovanou formou. Snídaně tedy může být kontinentální
(CB), americká (AB) či kanadská (CB), případně bufetová
(BB). Upozorňujeme tedy, že snídaně není na každém ho-
telu stejná, přičemž její standard se může značně lišit a to
hotel od hotelu, neboť každý hotel či hotelová síť s sebou
nese jiný standard.

PojIŠtĚnÍ
V základní ceně zájezdu je zahrnuto pojištění proti úpadku
cestovní kanceláře, a pojištění odpovědnosti za škodu
vzniklou z provozu cestovní kanceláře - tedy pořadatele zá-
jezdu, nikoli však pojištění léčebných výloh v zahraničí
(PLVZ), které rádi na požádání zajistíme. Každému z cestu-
jících rovněž doporučujeme uzavřít při podpisu smlouvy 
i připojištění proti stornu zájezdu, které klienta chrání před
nepředvídatelnými zdravotními okolnostmi (událostmi) a 
s nimi spjatými ztrátami, pokud se čas události překrývá 
s obdobím, v němž je CK oprávněna uplatnit storno pod-
mínky. Zároveň upozorňujeme, že připojištění proti stornu
zájezdu nelze uzavřít samostatně bez pojištění léčebných
výloh v zahraničí (s výjimkou Allianz). Klient a jeho zavazadla
jsou pojištěny po dobu letu u leteckého dopravce.

PenÍZe
Platebními kartami (debetními/kreditními) zaplatíme v USA
téměř všude a všechno. Vzácně vejdeme do obchodu, kde
smíme použít kartu od pěti, deseti dolarů výše. Peníze jsou
v USA papírové i kovové. Americký dolar se dělí na 100
centů. Bankovky mají hodnoty $10, 20, 50 a 100. Mince
(change) pak: čtvrťák (quarter) – $0,25, desetník (dime) –
$0.10 pětník (nickel) – $0,05 a cent (penny) – $0,01. 

K výběru hotovosti slouží síť bankomatů ATM, které jsou 
v bankách, obchodech, čerpadlech atd. Za výběr v banko-
matu strhne poplatek bankomat i mateřská banka. Výběr
z ATM je tedy lehce nevýhodný. Oproti tomu platby kartami
jsou zdarma. Zda je i Vaše karta způsobilá k platbám v USA
a Kanadě, zjistíte dotazem jen a pouze ve Vaší bance, neboť
cestovní kancelář kartu nevydala a nemůže znát podmínky
vydání příslušné platební karty. Platí však, že embosované
platební karty (s vyraženými údaji o kartě a jejím majiteli)
VISA a Mastercard jsou akceptovány prakticky vždy a všude.

Cestovatelé uvažující o ind. programu v pronajatém vozu
se na cestu povinně vybaví i kreditní kartou, která je poža-
dována půjčovnami jako záruka a podmínka půjčení vozu.

nAKuPovÁnÍ
Nákupní střediska – shopping mall, jsou zpravidla na před-
městích. Nejlevněji se naku puje v obchodech Wal-Mart,
Target či Sears, potraviny v ře  těz cích Safeway, elektroniku
v Best Buy nebo Circuit City, drogistické zboží pak v CVS či
Walgreens. V obchodech Dollar stojí kaž dý kus zboží dolar.
Cedule outlet označuje v USA výprodeje. Zboží je v nich 
o 40 a více procent levnější. K cenám zboží naskočí při pla-

cení spotřební daň 3 – 12 %. Ceny na pultech jsou uvedeny
bez daně! Obecně platí, že v USA je veškeré spotřební zboží
o cca 15-30 % lacinější než v ČR. Ceny potravin 
v supermaketech jsou pak až na výjimky srovnatelné.

KuCHYnĚ
Evropanům Američané připadají jako lidé žijící z hambur-
gerů, kuřat a hranolků. To je však falešné klišé. Z kulinář-
ského hlediska jsou USA pes trou směsicí národních 
a kulturních vlivů, které krystalizují i na talíři. Prakticky na
každém kroku potkáme restaurace italské, čínské, japon-
ské, korejské, indické, vietnamské či řecké.

ReStAuRACe
Při návštěvě restaurace nás potká pár rozdílů. Kupříkladu
si ke stolu nesedáme automaticky, vyčkáme na číšníka, až
nás usadí. S jídelním lístkem přijde sklenice s čistou vodou.
Salát je servírován jako první. Po skončení jídla nabídne číš-
ník dezert a kávu, pak přinese účet. Jeden pro všechny sto-
lující. V restauracích není zvykem večeři zapíjet pěti pivy –
pokud však chceme zůstat a ještě “popít”, pak je dobré číš-
níka upozornit předem. Platíme hotově i kartou. Spropitné
(tip) je očekáváno ve výši 15 až 20 procent útraty (více viz
níže SPROPITNÉ)! Pokud je porce nad Vaše síly, směle po-
žádejte o tzv. doggie bag – plastikovou krabici, ve které si
jídlo odnesete. Je to zcela normální. Nestyďte se!

Často si všimneme značných rozdílů v cenách jídel v téže
restauraci. Jde o obdobu našich hotových jídel – tzv. lunch
special, podávaných v poledních hodinách. Nižší návštěv-
nosti čelí restaurace slevami tzv. happy hours. V určitou
dobu, většinou ve všední dny odpoledne či v podvečer,
jsou vybraná jídla a nápoje levnější.

Při objednávce alkoholu, třeba jen piva či vína, budeme 
v mnoha případech požádáni o ID (identification card) čili
průkaz totožnosti, cestovní pas nebo řidičský průkaz. Pře-
kvapeni mohou být zejména lidé, kterým je třicet až pade-
sát. ID je bezpodmínečně vyžadováno při vstupu do barů
a klubů. Pokud zapomenete, diskuze nemá smysl!

FAStFooD
Fastfoodové řetězce pomáhají šetřit čas i peníze. Na rozdíl
od českých řetězců dostaneme v USA větší porce a přísady
jako kečup, hořčici či majonézu zdarma. U studených ná-
pojů  platíme většinou za kelímek, a tudíž si můžeme nápoj
zdarma doplnit. Setkáme se i s fastfoody či restauracemi,
které fungují na principu „all you can eat". Po zaplacení
paušálu ($8 až 15) můžeme jíst do prasknutí. 
Z restaurace však nesmí být nic vyneseno. 

Řetězce: McDonald's (hamburgery), Burger King (hambur-
gery), Taco Bell (mexická jídla), KFC (kuřata), Pizza Hut (pizza),
Arby’s a   Wendy’s (hamburgery), Waffle House (steaky).

SPRoPItné (tIP) 
Spropitné je nedělitelná  součást amerického způsobu ži-
vota a řada profesí je odkázána převážně na tyto příjmy. U
těchto profesí se spropitné považuje za samozřejmost
a jeho absence vyvolá nepříjemné situace. Jsou to číšníci,
nosiči zavazadel, taxikáři, řidiči, průvodci a pokojské. Důle-
žité je spropitné číšníků a řidičů autobusů, neboť z něj od-
vádějí daně bez ohledu, zda jej obdrží či nikoliv. Apelujeme
na účastníky autobusových zájezdů, aby nikdy neopomněli
předat řidiči spropitné ve výši $2-3/osoba/den!

Abychom předešli případným konfliktům, je nutné si pama-
tovat následující: spropitné se platí v restauracích s obslu-
hou. Nechává se na stole po zaplacení účtu nebo se
připisuje k účtu při jeho podpisu v případě placení kreditní
kartou. Nelze odejít bez spropitného! Dále se platí spro-
pitné v některých  amerických bufetech All-you-can-eat
nebo steakhousech (např. Ponderosa nebo Sizzler), kde se
jídlo předplácí u pokladny. Někde tu bývá spropitné za-
hrnuto v ceně, ale obvykle postačí jeden dolar na osobu
(nikoliv v drobných mincích!). V rychlých občerstveních typu
MacDonalds, Wendy‘s, Burger King, Taco Bell atd. se spro-
pitné neplatí. Nosičům zavazadel se platí obvykle 1 USD za
1 zavazadlo, taxikářům 10-15 % z účtované ceny, pokoj-
ským opět 1 USD za noc (nechává se na pokoji obvykle na
lůžku a je zcela dobrovolné). 

HMotnoSt

DéLKA, PLoCHA, objeM

Ounce (unce)             1 ounce = 28,35 g              1 gram = 0,035 kg

Pound (libra)              1 pound = 0,45 kg             1 kg = 2,20 libry

US tuna                         1 US tuna = 907 kg

Britská tuna               1 britská tuna = 1016 kg

Inch (palec)                1 inch = 2,54 cm 1 cm = 0,39 palce

Feet (stopa)                1 feet = 30,3 cm 1 m = 3,28 stopy

Yard                                1 yard = 0,91 m 1 m = 1,09 yardu

Mile (míle)                  1 mile = 1,61 km 1 km = 0,62 míle

Acre (akr)                    1 acre = 0,40 ha

US Gallon (galon)      1 galon = 3,78 l 1 l = 0,26 US galonu

ČASovÝ PoSun

3.00
PACIFIC

-9h

4.00
MountAIn

-8h

5.00
CentRAL

-7h

6.00
eASteRn

-6h

2.00
ALASKA

-10h

1.00
HAvAII

-11h

12.00
PRAHA
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ALKOHOL
Pití alkoholu je v USA stále považováno za cosi špatného, v
některých státech na východu, indiánských rezervacích a
Utahu koupíme alkohol jen ve speciálních prodejnách – Li-
quor Store, v restauracích pak běžně. Vždy je vyžadováno
ID čili průkaz totožnosti a věk 21 let. Pití na veřejnosti je, s
výjimkou New Orleans a floridského Key West, zakázáno a
láhev či plechovka nesmí být vidět. Při nákupu dostaneme
alkohol v hnědém papírovém sáčku.

KOUŘENÍ
Kuřáci nemají v USA na růžích ustlá no. Kouření je zakázáno
v úřed ních budovách, autobusech, vlacích a letadlech. V re-
stauracích bývají oddělené kuřácké sekce. Cigarety jsou
drahé (cca $6 a více). 

TAXI
Ježdění v USA taxíkem (taxi, cab) je běžné. Okrádání záka-
zníků prakticky neexistuje. Řidič je povinen zapnout při ná-
stupu taxametr. Jedeme-li například čtyři, zaplatí každý z
dříve vystupujících cenu na taxametru. Šoférovi nechá me
spropitné 10–15 % z ceny. 

TELEFONOVÁNÍ
V USA se při vytáčení meziměstského telefonního čísla volí
nejprve 1, pak směrové číslo oblasti (obvykle uvedeno v zá-
vorce) a nakonec sedmimístné telefonní číslo. Při telefono-
vání do ČR točíme nejdříve předvolbu 011. Čísla začínající
1-800 nebo 1-888 jsou zdarma. Značné částky uspoříme
používáním telefonních karet (calling, prepaid card). Jsou k
dostání na pumpách, v supermarketech. Ušetříme rovněž
voláním přes Skype, Facetime či Viber, neboť většina hotelů
nabízí wi-fi zdarma. S mobilním telefonem se dovoláme
všude s výjimkou velmi odloučených oblastí. Podrobnosti
sdělí Váš operátor.

INTERNET
Přístup k internetu je zdarma ve veřejných  knihovnách a
rovněž v drtivé většině hotelů s výjimkou hotelů vyšší kate-
gorie. 

POŠTA
Poštovní úřady (Post Office) jsou ve všední dny otevřeny 9-
17 hod. V sobotu zavírají v poledne. Poštovní schránky jsou
modré. 

ELEKTŘINA 
V USA používají v elektrické síti rozdílné napětí 110 voltů s
frekvencí 60 herzů. Spotřebiče na 220 voltů nebudou fun-
govat bez přepínače napětí. Zdroje s rozsahem 110-220
voltů má dnes ale prakticky každý počítač, notebook, tablet,

holicí strojek, fotoaparát či kamera. Také zásuvky jsou v USA
jiné. Redukci si můžete koupit v USA v obchodech s elekt-
ronikou či supermarketech. Rovněž si můžete koupit v ČR
univerzální redukci pro celý svět, tzv. ježka.

CESTUJEME VOZEM
Při cestování po USA a Kanadě je auto nezbytností. V obou
státech je platný mezinárodní řidičský průkaz podle ženev-
ské úmluvy, ale zpravidla si vystačíte pouze s národním ři-
dičským průkazem. Benzin stojí v průměru okolo $2,6 za
galon (3,8 l). Ve městech je povolena rychlost cca 60
km/hod, mimo města 100-110 km/hod, na dálnicích 110–
130 km/hod. Pokud je na křižovatce značka STOP s nápi-
sem 4WAY či ALL WAY platí, že první z křižovatky odjíždí ten,
kdo první i přijel. V USA je dovoleno zatáčet doprava na čer-
venou, pokud není vyznačeno jinak. Pravidlo neplatí v New
Yorku. Blikající červená znamená totéž, co STOP.

KLIMA
Počasí dokáže v USA nachystat mimořádná překvapení.
Změny mohou být náhle a teplotní výkyvy přicházejí ze dne
na den, dokonce i z hodiny na hodinu. Jižní státy a oblasti

velkých plání na středozápadu charakterizují v létě velká
tepla. Totéž platí o jižní části atlantického pobřeží, Floridě a
státech u Mexického zálivu. Tam se navíc přidá i nesnesi-
telná vlhkost. Na americ kém jihozápadě a v jižní Kalifornii
jsou léta také horká, ale suchá. Na jihu Arizony, Kalifornie,
Nového Mexika a Texasu panují v létě teploty kolem 30–40
stupňů Celsia. Naopak západní pobřeží je trvale pod vlivem
Tichého oceá nu a klima je zde po celý rok stabilní. Věčné
léto trvá na jihu Kalifornie, na Floridě a na jihu Texasu.

KONZULÁRNÍ ÚŘADY ČR 
Kdy volat o pomoc český konzulát? Zpravidla ve chvíli, kdy
se dostanete do potíží typu: ztráta či odcizení cestovního
dokumentu, havárie, hospitalizace, okradení, omezení os-
obní svobody (vazba) atd. Pomoc konzulátu pak spočívá ze-
jména v udělení rad, zvolení správného postupu,
poskytnutí právní ochrany, zprostředkování kontaktu s
příbuznými a pochopitelně vystavení náhradního ces-
tovního dokumentu.

Velvyslanectví ve Washingtonu DC
3900 Spring of Freedom Street, Washington D.C. 20008
tel: 202-2749-103, 202-363-6319
e-mail: washington@embassy.mzv.cz
washington@embassy.mzv.cz
po – čt 09.00 – 18.00
pá 09.00 – 15.30
---
Generální konzulát v Los Angeles
10990 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90024
tel: 310-473-0889
po – pá 09.00 - 12.00
e-mail: losangeles@embassy.mzv.cz
www: www.mzv.cz/losangeles

Generální konzulát New York
1109-1111 Madison Avenue, New York, NY 10028
tel: 212-717-5643
po – pá 09.00 - 14.00
e-mail: newyork@embassy.mzv.cz
www: www.mzv.cz/newyork

Generální konzulát Chicago
205 N Michigan Avenue, Chicago, IL 60601
tel: 312-8611037
po – pá 08.30 - 17.00
e-mail: chicago@embassy.mzv.cz
www: www.mzv.cz/chicago

FOTO: 1. Zion NP, Utah | 2. Washington Monument, Washington D.C.
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v případě odstoupení zákazníka od smlouvy dle ustanovení odst. 2 písm. a) tohoto4.
článku vSP nebo odstoupí-li Čedok od smlouvy z důvodu porušení povinnosti záka-
zníkem stanovené smlouvou a vSP, je zákazník povinen zaplatit Čedoku odstupné
ve výši stanovené v odstavci 5, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
výše odstupného při odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd nebo ná-5.
stupu na pobyt je stanovena na osobu vč. dětí. U dětí, které se účastní zájezdu nebo
pobytu dle smlouvy zcela zdarma, odstupné není Čedokem uplatňováno.
5.1.       Odstupné u zahraničních zájezdů, pobytů a u lodních zájezdů je stano-

veno ve výši skutečně vzniklých nákladů spojených se zrušením zájezdu
nebo pobytu, nejméně však:

             v případě odstoupení od smlouvy nejpozději
60. den před zahájením zájezdu/nástupua)
na pobyt 1.500,- Kč na osobu,
59. až 29. den před zahájením zájezdu/nástupub)
na pobyt 30 % sjednané ceny,
28. až 15. den před zahájením zájezdu/nástupu c)
na pobyt 50 % sjednané ceny,
14. až 6. den před zahájením zájezdu/nástupu d)
na pobyt 80 % sjednané ceny,
5 a méně dní před zahájením zájezdu/nástupu e)
na pobyt 100 % sjednané ceny.

5.2.       Odstupné u zájezdů a pobytů v tuzemsku a na Slovensku, je stanoveno
ve výši skutečně vzniklých nákladů spojených se zrušením zájezdu nebo
pobytu, nejméně však:

             v případě, odstoupení od smlouvy nejpozději
30. den před zahájením zájezdu/nástupua)
na pobyt 200,- Kč za osobu,
29. až 20 den před zahájením zájezdu/nástupub)
na pobyt 10 % sjednané ceny,
19. až 15. den před zahájením zájezdu/nástupu c)
na pobyt 30 % sjednané ceny,
14. až 7. den před zahájením zájezdu/nástupud)
na pobyt 70 % sjednané ceny,
6. až 4. den před zahájením zájezdu/nástupue)
na pobyt 80 % sjednané ceny,
3 a méně dní před zahájením zájezdu/nástupuf)
na pobyt 100 % sjednané ceny.

5.3.       Stornopoplatky za fakultativní služby
             v případě, že zákazník stornuje pouze některou z fakultativních služeb, činí

stornopoplatek 100% ceny objednané fakultativní služby, pokud nebude do-
hodnuto jinak.

Sjednanou cenou se pro účely výpočtu odstupného rozumí celková cena zájezdu/po-6.
bytu včetně ceny všech zákazníkem zakoupených fakultativních služeb.
Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady Čedoku a smluvně sjednané7.
nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavate-
lům služeb.
nenastoupí-li zákazník na zájezd/pobyt bez předchozího odstoupení od smlouvy8.
nebo nemůže-li pokračovat v zájezdu, či čerpání jednotlivých služeb cestovního ruchu
z důvodu, že nesplnil některou z povinností dle čl. III odst. 2 písm. f) a g) vSP, hradí
100 % sjednané ceny.
Čedok má právo započíst na úhradu odstupného uhrazené zálohy nebo zaplacenou9.
cenu. v případě, že odstupné je vyšší než zaplacená záloha, je zákazník povinen rozdíl
uhradit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování.
v případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka platí pro výpočet odstupného10.
den, kdy nastaly účinky odstoupení. v případě odstoupení od smlouvy ze strany Če-
doku je rozhodným dnem pro výpočet odstupného den zrušení zájezdu v rezervač-
ním systému Čedoku.
v případech, kdy cenu, příp. část ceny zájezdu/pobytu zákaz ník uhradil formou pou-11.
kázky (poukazu) Čedoku nebo jiné poukázky (poukazu) Čedokem přijímané, zákazník
i Čedok ve věci úhrady odstupného postupují v souladu se stanovenými podmínkami
pro jejich uplatnění a přijímání.

Článek VII – PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ÚJMU
zákazník je za všech okolností povinen se počínat tak, aby předcházel vzniku škody1.
nebo újmy své, dalších zákazníků, Čedoku a jeho obchodních partnerů. 
Čedok odpovídá za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu/pobytu a v pří-2.
padě zájezdu má Čedok povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v případě nesnází.
Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných Čedokem3.
dle smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o zajištění pobytu musí být učiněno vážně, ur-
čitě a srozumitelně.
zájezd/pobyt má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutá do zá-4.
jezdu/pobytu poskytována v souladu se smlouvou o zájezdu nebo smlouvou o zajiš-
tění pobytu.
v případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány5.
ve smlouvě o zájezdu nebo smlouvě o zajištění pobytu s Čedokem, vzniká zákazní-
kovi právo z vadného plnění smlouvy (na reklamaci). způsob uplatnění reklamace,
postup vyřizování reklamace, jakož i rozhodnutí o reklamaci blíže upravuje Rekla-
mační řád Čedoku, který je zákazníkům k dispozici ve všech provozovnách Čedoku
dále i u třetí osoby, která uzavření smlouvy o zájezdu zprostředkovala, a rovněž i na
https://www.cedok.cz/obchodni-podminky/. 
Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány ve smlouvě o zájezdu nebo6.
smlouvě o zajištění pobytu, má zákazník právo uplatnit v kterékoliv provozovně nebo
v sídle Čedoku a, bylo-li uzavření smlouvy zprostředkováno třetí osobou, také u této
třetí osoby. Prodávající vydá písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplat-
nil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a dále
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění za-
mítnutí reklamace.
Má-li zájezd/pobyt vadu, je zákazník povinen ji vytknout Čedoku včas bez zbytečného7.
odkladu poté, co se o výskytu takové vady dozví, nejlépe přímo v místě poskytování
služby u průvodce Čedoku nebo jiného Čedokem pověřeného zástupce, aby mohla
být sjednána okamžitá náprava. Uplatnění reklamace může zákazník provést v jaké-
koliv formě s uvedením data, předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení
reklamace. Průvodce zájezdu nebo jiný Čedokem pověřený zástupce je povinen se-
psat se zákazníkem reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí re-
klamace.
zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace.  v přípa-8.
dech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce Čedoku či jiného Čedokem
pověřeného zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též
o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům /poskytovatelům služeb v tu-
zemsku či v zahraničí.
Má-li zájezd/pobyt vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník9.
právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Promlčecí lhůta pro
právo zákazníka na slevu v důsledku vady zájezdu je dva roky. 
v případě vady zájezdu má zákazník právo určit přiměřenou lhůtu k odstranění vady,10.
ledaže Čedok odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. 
Čedok odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady zájezdu11.
vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených slu-
žeb cestovního ruchu. neodstraní-li Čedok vadu zájezdu ve lhůtě dle odst. 10 tohoto
článku vSP, má zákazník právo odstranit vadu zájezdu sám a požadovat náhradu ne-
zbytných nákladů. jde-li o podstatnou vadu zájezdu, může zákazník odstoupit od
smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného.
vyskytnou-li se po odjezdu zájezdu podstatné vady zájezdu, nabídne Čedok bez do-12.
datečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo
vyšší jakosti, než jaká byla sjednána ve Smlouvě o zájezdu, aby zájezd mohl pokra-
čovat. to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn
jiným než sjednaným způsobem. je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti, než
je stanoveno smlouvou o zájezdu, poskytne Čedok přiměřenou slevu. zákazník může
navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co
bylo ve smlouvě o zájezdu sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená. 

nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, čin-13.
nosti a postupu Čedoku (vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka,
na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené
a Čedokem zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené
ceny ani na slevu z ceny.
Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody14.
vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí Čedok
škodu jen do výše tohoto omezení. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na náhradu
škody vzniklé v důsledku porušení povinností Čedokem ze smlouvy o zájezdu je dva
roky. Čedok neodpovídá za škodu způsobenou zákazníkem, třetí osobou, která není
spojena s poskytováním služeb v rámci zájezdu, nebo mimořádnou nepředvídatelnou
nebo neodvratitelnou okolností vzniklou nezávisle na vůli Čedoku.  

ČÁST B - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE SPOJENÝCH CESTOVNÍCH SLUŽEB
tyto vSP se přiměřeně použijí, pokud není stanoveno jinak, i na zprostředkování spo-1.
jených cestovních služeb.
V případě zprostředkování spojené cestovní služby vzniká smluvní vztah mezi zá-2.
kazníkem a Čedokem uzavřením smlouvy o zprostředkování spojených cestovních
služeb, tj. smlouvy vedoucí k zakoupení alespoň dvou různých typů služeb cestov-
ního ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu, které nejsou zájezdem a na jejichž po-
skytnutí jsou zákazníkem uzavřeny samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli
služeb, jestliže zákazník

při jedné návštěvě nebo kontaktu s prodejním místem Čedoku (při fyzické pří-a)
tomnosti smluvních stran nebo online) si prostřednictvím prodejního místa Če-
doku provede samostatný výběr a samostatnou platbu každé jednotlivé služby
cestovního ruchu, nebo
prostřednictvím Čedoku uzavře smlouvu o poskytnutí služby cestovního ruchub)
a do 24 hodin po obdržení potvrzení o zakoupení první služby, uzavře na zá-
kladě cílené činnosti Čedoku a prostřednictvím Čedoku smlouvu o poskytnutí
alespoň jedné další služby cestovního ruchu od jiného poskytovatele služeb.

v těchto případech se na zákazníka nebudou vztahovat práva přiznaná zákazníkům,3.
kteří sjednali zájezd dle platných předpisů evropské unie a zcR. Čedok proto nepo-
nese odpovědnost za řádné poskytnutí jednotlivých služeb, tj. za vady zprostředko-
vaných služeb ani za vzniklé škody. Čedok proto není povinen přijímat a vyřizovat
reklamace vad zprostředkovaných služeb zahrnutých ve ScS a v případě pro blé mů
se zákazník musí obrátit na příslušného poskytovatele služby. Práva a povinnosti zá-
kazníka z jednotlivých zprostředkovaných smluv upravují smlouvy s jednotlivými po-
skytovateli a jejich obchodní podmínky.
Pro případ zprostředkování spojené cestovní služby má Čedok, jak vyžaduje právo4.
evropské unie zajištěnu ochranu za účelem vrácení ceny, kterou zákazník zaplatil
přímo Čedoku za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu jeho úpadku. tímto však
nevyplývá právo na vrácení ceny za službu poskytovanou jiným poskytovatelem v pří-
padě jeho úpadku. Čedok nemá zajištěnu ochranu za účelem vrácení ceny, kterou
zákazník zaplatil za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu jeho úpadku, pokud
byla platba zákazníkem poukázána přímo na účet poskytovatele služby a Čedok je
nepřijal.
Před uzavřením smlouvy o zprostředkování spojených cestovních služeb Čedok (i)5.
zákazníka informuje o podmínkách, obsahu, rozsahu a ceně služeb cestovního ruchu
zahrnutých v ScS, (ii) informuje zákazníka, resp. předá zákazníkovi informace na pří-
slušném formuláři k ScS dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jed-
notlivé typy a zájezdů a spojených cestovních služeb a (iii) na vyžádání předá
zákazníkovi i doklad o pojištění záruky pro případ jeho úpadku.
není-li dohodnuto jinak, je smlouva o zprostředkování ScS sjednána bezúplatně6.
a platby, které Čedok od zákazníka obdrží, jsou platbami přijatými ve prospěch po-
skytovatelů jednotlivých služeb.

ČÁST C - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE JINÝCH SLUŽEB
tyto vSP se přiměřeně použijí, pokud není stanoveno jinak, i na zprostředkování pro-1.
deje jiných služeb cestovního ruchu.
V případě zprostředkování jiných služeb CR vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem2.
a Čedokem uzavřením smlouvy o zprostředkování jiných služeb cestovního ruchu,
tj. smlouvy vedoucí ke sjednání smlouvy o nákupu jednotlivých služeb cR zákazníkem
přímo s poskytovatelem takové služby nebo prostřednictvím dalších zprostředkova-
telů takových služeb cestovního ruchu (např. amadeus apod.), které nejsou zájezdem
ani ScS. 
v těchto případech se na zákazníka nebudou vztahovat práva přiznaná zákazníkům,3.
kteří sjednali zájezd nebo smlouvu o zprostředkování ScS dle platných předpisů
evrop ské unie a zcR. Čedok proto neponese odpovědnost za řádné poskytnutí jed-
notlivých služeb, tj. za vady zprostředkovaných služeb ani za vzniklé škody. Čedok
proto není povinen přijímat a vyřizovat reklamace vad takto zprostředkovaných slu-
žeb a v případě problémů se zákazník musí  obrátit na příslušného poskytovatele
služby. Práva a povinnosti zákazníka z jednotlivých zprostředkovaných smluv upravují
smlouvy s jednotlivými poskytovateli a jejich obchodní podmínky.
zprostředkování jiných služeb cR je Čedokem zpravidla zpoplatněno, o výši poplatku4.
je zákazník informován před uzavřením smlouvy o zprostředkování jiných služeb cR.
Platby, které Čedok od zákazníka obdrží, jsou platbami přijatými ve prospěch posky-
tovatelů jednotlivých služeb.

ČÁST D – OSTATNÍ, SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek I – OCHRANA ZÁKAZNÍKA PRO PŘÍPAD ÚPADKU ČEDOKU A POJIŠTĚNÍ

Čedok, jako pořadatel zájezdů, má sjednáno pojištění záruky pro případ úpadku dle1.
zcR, na základě kterého vzniká zákazníkovi, s nímž Čedok uzavřel smlouvu o zájezdu,
právo na plnění v případě pojistné události, kdy budou zákazníkovi vráceny uskuteč-
něné platby za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu úpadku, a kdy bude záka-
zníkovi zajištěna repatriace, pokud je součástí zájezdu doprava.
Čedok, jako zprostředkující spojené cestovní služby, má sjednáno pojištění záruky2.
pro případ úpadku dle zcR, na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění
v případě pojistné události, kdy budou zákazníkovi vráceny veškeré platby, které od
zákazníka Čedok obdržel.  
Součástí zájezdů/pobytů, spojených cestovních služeb a jiných služeb cestovního3.
ruchu Čedoku není pojištění zákaz níka pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že
zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy.
zákazník má možnost uzavřít pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ,4.
že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy, prostřed-
nictvím Čedoku. Čedok na vyžádání zákazníka takovéto pojištění při uzavírání
smlouvy zprostředkuje.

Článek II – ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJů ZÁKAZNÍKů (ZÁKONNÉ ZPRACOVÁNÍ)
zákazník bere na vědomí, že Čedok je oprávněn zpracovávat osobní údaje svých zá-1.
kazníků v odpovídajícím rozsahu, jejichž zpracování je nezbytné pro účely splnění
smlouvy uzavřené s Čedokem v souladu se smlouvou a za účelem plnění zákonných
povinností Čedoku z takového smluvního vztahu vyplývajících.
K uvedenému účelu Čedok zpracovává osobní údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě2.
v rozsahu zejména: (i) identifikačních údajů, tj. zpravidla titul, jméno, příjmení, datum
narození, adresa bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), číslo cestovního do-
kladu, datum jeho vydání a platnost, kód vydávající země, státní občanství, pohlaví,
podpis (v případě podnikatele fyzické osoby i obchodní firmu, IČo, sídlo); (ii) kontakt-
ních údajů, tj. zpravidla kontaktní adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu),
email, telefonní číslo; (iii) fakturačních údajů, tj. zpravidla bankovní spojení, údaje
o platbách. 
Správcem osobních údajů zákazníka je společnost Čedok a.s., se sídlem na příkopě3.
857/18, nové Město, 111 35 Praha 1, Česká republika, IČo 601 92 755, zapsaná v ob-
chodním  rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. b 2263.
zpracovávání osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak automatizovaně4.
v elektronické formě v informačních sys témech Čedoku, jako jsou It aplikace, soft-
ware apod. osobní údaje jsou zpracovávány vybranými zaměstnanci Čedoku
a smluvně pověřenými zpracovateli.
Pro účely zpracovávaní má k osobním údajům zákazníka přístup Čedok jako správce,5.
jeho zaměstnanci a dále také Čedokem smluvně pověření zpracovatelé, a to přede-
vším poskytovatelé It služeb, obchodní zástupci/zprostředkovatelé Čedoku, kteří se

zákazníkem uzavírají smlouvy jménem a na účet Čedoku, smluvní dodavatelé služeb,
kteří zprostředkovávají zajištění služeb u přímých poskytovatelů služeb cestovního
ruchu (ubytovacích, stravovacích, dopravních apod.).
osobní údaje zákazníka zpracovávané Čedokem pro účely splnění smlouvy, a to zpra-6.
vidla v rozsahu titul, jméno, příjmení, pohlaví, věk či datum narození, číslo cestovního
dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, tele-
fonní kontakt, jsou vedle smluvně pověřených zpracovatelů poskytovány v nezbyt-
ném rozsahu také přímým dodavatelům jednotlivých služeb, zejména ubytovacím
zařízením, dopravcům, delegátům, průvodcům, animátorům apod. Pokud jsou
služby poskytovány dodavateli mimo země evropského hospodářského prostoru,
budou nezbytné osobní údaje předány i do třetí země. na žádost zákazníka poskytne
Čedok informace o tom, zda existuje rozhodnutí evropské komise o odpovídající
ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při pře-
dání osobních údajů do třetí země.
zákazník bere na vědomí, že Čedok je oprávněn uchovávat, zpracovávat a předávat7.
osobní údaje uvedené ve smlouvě i po ukončení smlouvy za účelem plnění právních
povinností, a to v rozsahu a za podmínek pro účely stanovené příslušnými obecně
závaznými platnými právními předpisy.
zákazník bere na vědomí, že Čedok je oprávněn uchovávat a zpracovávat osobní8.
údaje i po ukončení smlouvy nezbytné pro účely oprávněných zájmů Čedoku. osobní
údaje v rozsahu titul, jméno a příjmení, bydliště, kontaktní adresa, email a telefonní
číslo tak Čedok zpracovává zejména:

za účelem rozvoje a zkvalitňování poskytovaných služeb, vytváření nezávislé re-a)
cenze služeb získáváním informací o hodnocení poskytnutých služeb a spoko-
jenosti zá kaz ní ků;
za účelem přímého marketingu, zejména pro zasílání obchodních sdělení formoub)
emailových zpráv, zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefon-
ního čísla (SMS, MMS) a v neposlední řadě písemnou formou prostřednictvím
poštovních služeb nebo formou telefonického volání. zákazník má právo kdykoliv
vznést námitku proti zasílání takových obchodních sdělení a to na adresu sídla
společnosti Čedok a.s., nebo emailem na adresu info@cedok.cz nebo při zaslání
každého jednotlivého obchodního sdělení s využitím elektronického kontaktu
způsobem uvedeným v takovém sdělení, nebo oznámením nesouhlasu se zasí-
láním zpráv na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla na telefonní
číslo, ze kterého bylo sdělení zasláno. v takovém případě Čedok nebude dále ob-
chodní sdělení zasílat, ani jinak zpracovávat osobní údaje zákazníka pro účely pří-
mého marketingu.

osobní údaje svých zákazníků Čedok jako správce zpracovává po dobu trvání uza-9.
vřené smlouvy k zajištění jejího splnění. Po ukončení smluvního vztahu zejména pro
vypořádání veškerých závazků plynoucích a souvisejících s uzavřenou smlouvou
Čedok uchovává osobní údaje zá kaz níků po dobu nezbytně nutnou k plnění právních
povinností správce a k zajištění oprávněných zájmů správce. doba uchovávání osob-
ních údajů zákazníků Čedoku je dána obecně závaznými právními předpisy upravující
zejména reklamační lhůty, promlčecí lhůty k uplatnění nároků smluvních stran, lhůty
pro archivaci dokumentů apod.
Ustanovení o zpracovávání osobních údajů zákazníků dle ustanovení tohoto článku10.
vSP se přiměřeně uplatní i na fyzické osoby, v jejichž prospěch zákazník smlouvu
s Čedokem uzavřel. v případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob
podle § 1767 oz, uzavřením smlouvy potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí osobních
údajů těchto třetích osob, a to na základě smluvního či jiného zastoupení.
Při zpracovávání osobních údajů může subjekt nositel osobních údajů uplatnit ná-11.
sledující práva:

Právo na informace o zpracování osobních údajůa)
Informace o zpracovávání osobních údajů poskytuje Čedok svým zákazníkům
v těchto vSP, příp. ve Speciálních smluvních podmínkách, pokud jsou součástí
smlouvy, a dále pak v Informacích o zpracovávání osobních údajů a poučení
o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků cestovní kanceláře
Čedok a.s., které jsou k dispozici ve všech provozovnách Čedoku i zpřístupněny
na https://www.cedok.cz/ochrana-osobnich-udaju/ . 
Právo na přístup k osobním údajůmb)
zákazník má právo na potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpraco-
vávány a pokud ano, má právo na poskytnutí informace obsahující: (i) účel zpra-
cování; (ii) kategorie dotčených osobních údajů, které jsou zpracovávány, (iii)
příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřís-
tupněny; (iv) plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo
není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existenci práva
požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zá kaz -
ní ka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování;
(vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, zda dochází
k automatizovanému rozhodování, včetně profilování; (viii) informace a záruky
v případě předávání osobních údajů do třetích zemí. zákazník má právo na po-
skytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.
Právo na opravu osobních údajů, pokud zákazník popírá jejich správnost.c)
Právo na výmaz (právo být zapomenut)d)
v některých zákonem stanovených případech je Čedok povinen osobní údaje
zákazníka na jeho pokyn vymazat. Každá takováto žádost však podléhá indivi-
duálnímu vyhodnocení, neboť Čedok má právní povinnost či oprávněný zájem
si osobní údaje ponechat.
Právo na omezení zpracováníe)
zákazník má právo, aby Čedok omezil zpracovávání jeho osobních údajů, pokud
(i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou
k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho
osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale
o omezení jejich použití; (iii) Čedok již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely
zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých
nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních
údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody Čedoku převažují
nad oprávněnými důvody zákazníka.
Právo na přenositelnost údajůf)
zákazník má právo získat své osobní údaje, které Čedok zpracovává, ve struk-
turovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat ji-
nému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních údajů zákazníka
založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se
provádí automatizovaně. Pokud si zákazník bude přát a bude-li to technicky
možné, předá osobní údaje zákazníka jinému správci Čedok.
Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajůg)
zákazník má právo se kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování
osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se
sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, internetová adresa
https://www.uoou.cz.

Článek III – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly vzniknout ze smlouvy1.
uzavřené s Čedokem nebo v souvislosti s takovou smlouvou, je právo ČR, kterým se
řídí i tato smlouva.
v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992  Sb., o ochraně spotřebitele, Čedok infor-2.
muje zákazníka o možnosti řešit případné spory vyplývající ze smluv uzavřených s Če-
dokem prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,
kterým je Česká obchodní inspekce, se sí dlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120
00, internetová adresa http://www.coi.cz.
zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet a je spotřebitelem, může k ře-3.
šení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporu online. Podrobnější infor-
mace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr. 
tyto vSP nabývají účinnosti dnem 2. 9. 2019. dnem nabytí účinnosti těchto vSP poz-4.
bývají účinnost vSP ze dne 1. 7. 2018. těmito vSP se řídí práva a povinnosti vzniklé
ode dne nabytí jejich účinnosti.
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POBOČKY CK ČEDOK ČEDOK PARTNER
BRNO
nádražní 10/654
602 00 brno-město
542 321 267;  724 626 754
brno@cedok.cz

BRNO OC GLOBUS
Otevřeno 7 dní v týdnu
Globus brno
Hradecká 40
621 00 brno
724 626 833
cedok-brno-globus@cedok.cz

BRNO OC OLYMPIA
Otevřeno 7 dní v týdnu
nákupní centrum olympia
U dálnice 777
664 42 Modřice
543 250 509; 543 250 549
cedok-brno-olympia@cedok.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE
nám. Přemysla otakara II. 39
370 01 České budějovice
387 202 859; 387 202 860
cedok-cbudejovice@cedok.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
OC FUTURUM
brněnská 1825/23a
500 09 Hradec Králové
495 534 620-621, 

724 626 746
cedok-hradeckralove@cedok.cz

FRÝDEK-MÍSTEK
j. v. Sládka 34
738 01 Frýdek-Místek
558 434 877; 558 431 472
cedok-frydek-mistek@cedok.cz

JIHLAVA
Masarykovo nám. 26/644
586 01 jihlava
567 310 064; 567 310 789
cedok-jihlava@cedok.cz

KARLOVY VARY
dr. davida bechera 2037/23
360 39 Karlovy vary
353 234 249
cedok-karlovyvary@cedok.cz

KARVINÁ
Masarykovo nám. 21/11
733 01 Karviná
596 311 010; 596 311 009
cedok-karvina@cedok.cz

LIBEREC OC FORUM
obchodní centrum Forum
Soukenné náměstí 669/2a
460 01 Liberec
485 105 215
cedok-liberec@cedok.cz

LIBEREC OC NISA
Otevřeno 7 dní v týdnu
obchodní centrum nisa
České Mládeže 456
463 12 Liberec
482 317 670
cedok-liberec-nisa@cedok.cz

LITOMĚŘICE
dlouhá 194/47
412 42 Litoměřice
416 731 318; 724 626 966
cedok-litomerice@cedok.cz

MLADÁ BOLESLAV
t. G. Masaryka 1009/III
293 01 Mladá boleslav
326 326 903, 326 325 829
cedok-mladaboleslav@cedok.cz

MOST
tř. budovatelů 3067, 434 84 Most
476 704 504; 476 704 455
cedok-most@cedok.cz

OLOMOUC
nám. národních hrdinů 622/4
779 00 olomouc
585 225 235; 585 228 832
cedok-olomouc@cedok.cz

OLOMOUC
GALERIE ŠANTOVKA
Otevřeno 7 dní v týdnu
Galerie Šantovka
Polská 1201/1
779 01olomouc
585 436 540
santovka@cedok.cz

OSTRAVA NOVÁ
KAROLINA PARK
nově v roce 2020
28. října 3348/65
702 00 ostrava
596 121 384; 596 121 583
cedok-ostrava@cedok.cz

OSTRAVA AVION
SHOPPING PARK
Otevřeno 7 dní v týdnu
avion Shopping Park ostrava
Rudná 3114/114
700 30 ostrava
595 782 648; 595 782 642
cedok-ostrava-avion@cedok.cz

PARDUBICE
Palackého 1947
530 02 Pardubice
466 511 521; 466 513 240
cedok-pardubice@cedok.cz

PÍSEK
velké nám. 1
397 01 Písek
382 213 096; 382 212 001
cedok-pisek@cedok.cz

PLZEň
Prešovská 10, 303 21 Plzeň
377 222 609; 377 236 775
cedok-plzen@cedok.cz

PLZEň OC PLAZA
Otevřeno 7 dní v týdnu
Radčická 2
301 00 Plzeň 3
724 626 906, 221 447 226
cedok-plzen-plaza@cedok.cz

PRAHA CENTRUM KRAKOV
Otevřeno 7 dní v týdnu
obchodní centrum Krakov
Lodžská 850/6
181 00 Praha 8 – troja
cedok-krakov@cedok.cz
724 626 884

PRAHA ARKÁDY PANKRÁC
Otevřeno 7 dní v týdnu
centrum arkády Pankrác
na Pankráci 1727/86
140 00 Praha 4
241 411 363
cedok-pankrac@cedok.cz

PRAHA METROPOLE ZLIČÍN
Otevřeno 7 dní v týdnu
Řevnická 121/1
155 00 Praha 5 – zličín
226 082 237; 226 082 410
cedok-zlicin@cedok.cz

PRAHA MůSTEK
vestibul stanice Metra „a“
Můstek
na Můstku 388/9
110 00 Praha 1
224 224 461
cedok-mustek@cedok.cz

PRAHA OC LETňANY
Otevřeno 7 dní v týdnu
obchodní centrum Letňany
veselská 663
199 00 Praha 9 – Letňany
221 743 107
cedok-letnany@cedok.cz

PRAHA OC SMÍCHOV
Otevřeno 7 dní v týdnu
centrum nový Smíchov
Plzeňská 8/233
150 00 Praha 5
257 941 551; 257 941 552
cedok-smichov@cedok.cz

PRAHA WESTFIELD CHODOV
Otevřeno 7 dní v týdnu
Roztylská 2321/19
148 00 Praha 4
272 075 000
cedok-chodov@cedok.cz

PRAHA PŘÍKOPY
na Příkopě 18
(vchod z ul. nekázanka)
111 35 Praha 1
224 197 637, 224 197 632
cedok-prikopy@cedok.cz

TÁBOR
tř. 9. května 2471
390 02 tábor
381 252 235
cedok-tabor@cedok.cz

TEPLICE OC GALERIE
Otevřeno 7 dní v týdnu
nákupní centrum Galerie
nám. Svobody 3316
415 01 teplice
417 534 171, 724 626 911
cedok-teplice@cedok.cz

ÚSTÍ NAD LABEM
Hrnčířská 57/10
400 01 Ústí n. L.
475 220 382; 724 626 745
cedok-ustinl@cedok.cz

ZLÍN
Kvítkova 80, 760 01 zlín
577 210 567; 577 210 705
cedok-zlin@cedok.cz

ŽďÁR NAD SÁZAVOU
nám. Republiky 292/32
591 01 Žďár nad Sázavou
566 623 648
cedok-zdar@cedok.cz

AGENTURA KLIKNI.CZ
nádražní 1088
738 01 Frýdek-Místek
773 673 083
info@klikniacestuj.cz

ATLAS ZÁJEZDů
Horní náměstí 3
746 01 opava
605 138 723
prodej@atlas-zajezdu.cz 

BENEŠOVSKÁ CA
Pražská 1696/2
256 01 benešov
317 723 491
info@benesovskaca.cz

CA ALFA
valdštejnovo nám. 99
506 01 jičín 
493 531 536
alfajicin@iol.cz 

CA ATLAS
M. R. Štefánika 318/1
787 01 Šumperk
tel: 583 211 009
caatlas@caatlas.cz

CA ANNASTA
28. října 146; 535 01 Přelouč
466 958 076
ckannasta@cmail.cz

CA ASTRA TOUR
j. Seiferta 146
276 01 Mělník
603 142 023
info@astratour.cz

CA BBS HLINSKO
adámkova 237
539 01 Hlinsko
tel: 469 311 433
cestovka@bbshlinsko.cz

CA BENE
Msgre. b. Staška 66
344 01 domažlice
723 800 778
ca.bene.domazlice@iol.cz 

CA BENFICA
nám. Svobody 527
739 61 třinec 
558 331 959
info@benfica.cz 

CA BESKYD-EURO
t. G. Masaryka 386
739 61 třinec 
558 997 200
info@diskonttravel.cz

CA ČAS
Havlíčkova 7
266 01 beroun
311 625 762
cas.ca@seznam.cz

CA CIMEA TRAVEL
Mírové náměstí 5/5
748 01 Hlučín
595 042 240
cimeatravel@seznam.cz

CA ČPA makléři
Újezd 4012/10
796 01 Prostějov
582 332 691
j.hepnar@cpam.cz

CA EUROCENTRUM
tyršova 880
517 41 Kostelec nad orlicí 
494 323 878
eurocentrum@eurocentrum.cz 

CA EUROCENTRUM
Svatohavelská 66
516 01 Rychnov nad Kněžnou
494 532 949
eurocentrum@eurocentrum.cz

CA GLOBTOUR
Pražská 1752
263 01 dobříš
tel: 318 520 059
ca.dobris1@seznam.cz

CA GOTTLIEBEROVÁ
nám. t. G. Masaryka 172
470 01 Česká Lípa 
487 823 155
gottlieberova@tiscali.cz 

CA GLOBUS TOUR CZ
na Hradbách 155
280 02 Kolín
321 718 718
info@globus-tour.cz

CA JEDEME.CZ
Komenského mám. 113
271 01 nové Strašecí
775 091 483
info@ca-jedeme.cz

CA JEŽOVÁ
Masarykova třída 1325
735 14 orlová-Lutyně
596 516 387
vjezova@iol.cz

CA KD TOUR
Krále jiřího z Poděbrad 626
252 30 Řevnice
777 885 760
Petr.kaderabek@kdtour.cz

CA LAVIA
Palackého 3996
430 01 chomutov 
792 405 105
cedok@calavia.cz 

CA MK – TOUR
Kpt. jaroše 510
432 01 Kadaň 
474 342 727
mktour@atlas.cz 

CA LC KONTAKT
P. bezruče 3388 – oc centRaL
272 01 Kladno
773 788 699
lck4@lck.cz

CA LM TOUR
Gen. Hlaďo 22
741 11 nový jičín 
720 101 648, 736 534 945
Ludmila.kellerova@seznam.cz,
mirek.gillar@ktknet.cz 

CA MOJE CESTA
Masarykovo nám. 34
686 01 Uherské Hradiště
572 550 420
zajezdy@mojecesta.cz

CA PRADĚD
valová 2
789 01 zábřeh
 583 455 596
ckpraded@ckpraded.cz

CA RAKOVNÍK
nádražní 4
269 01 Rakovník
722 928 467
carakovnik@gmail.com

CA SEDLÁKOVÁ
e. Floriánové 2
466 01 jablonec nad nisou
483 320 976
ck.jablonec@seznam.cz

CA TOP TOUR
Karola Sliwky 128/14
733 01 Karviná 1-Fryštát
tel: 596 311 748
catoptour@seznam.cz

CA SUN TOUR
Mladotické nábřeží 848 
763 21 Slavičín
tel. 604 257 087
marta.koncicka@centrum.cz

CA TOUR TĚŠÍN
Hlavní třída 71
736 01 Havířov
596 811 740
tourtesin1@seznam.cz 

CA VITATUR
Masarykovo náměstí 138/13
274 01 Slaný
608 339 918
vitatur@cavitatur.cz

CA VMV TOUR
Svobody 1680
530 02 Pardubice
732 410 912
info@vmvtour.cz

CK AGENTURA FOX
záhumenní 1152
742 21 Kopřivnice
556 808 250
prodejna@ckfox.cz

CK LADA
bulharská 54
541 01 trutnov
499 819 018
cklada@lada-trutnov.cz 

CK A JV PŘÍBRAM
Žežická 599
261 01 Příbram
318 692 712
ajv@ajvpribram.cz

CK MATOUŠEK
na Příkopě 61
288 02 nymburk
325 616 348
info@ckmatousek.cz

CK SOUČEK
Palackého 20
750 02 Přerov
581 706 050
provck@soucek.cz 

HADRAVOVÁ Irena
Panská 136/1
377 01 jindřichův Hradec 
384 361 099
irena.hadravova@cedokpartnerjh.cz

KUTNOHORSKÁ CA
Palackého náměstí 330
284 01 Kutná Hora 
327 512 331
kca@atlas.cz

ŠTĚPÁNKA RůŽIČKOVÁ
trávnická 2 (st.poliklinika)
796 01 Prostějov
582 330 654 
info@amima.cz

PRODEJNÍ MÍSTA CK ČEDOK

INTERNETOVÝ ON-LINE PRodej
24 hodin denně na www.cedok.cz
telefonické informace a rezervace na modré lince Čedok 800 112 112

Údaje uvedené v katalogu byly zpracovány na základě informací dostupných a platných v době jeho zpracování. 
Čedok si vyhrazuje právo na jejich změnu. tiskové chyby v katalogu jsou vyhrazeny.

dtP: Magnus I s.r.o. | tisk: oRtIS drukarnia Sp. z o.o. | Foto: © fotky & foto, allphoto images, dr. eva Loucká, Mirek Frank, iStock, Shutterstock, archiv Čedoku | © 2019 Čedok a.s., veškerá práva vyhrazena.

Uvítáme Vaše připomínky k tomuto katalogu.
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