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Big Apple, Melting Pot, město, které nikdy neusíná a mnoho jiných přízvisek, ano, to vše je New 

York, město, které se pro miliony imigrantů stalo symbolem, příslibem nového, lepšího života, bylo 

prvním přístavem svobody při příjezdu do Nového Světa. 

 
1 den odlet, (přestup), přílet do New Yorku, přesun do hotelu. Ubytujeme se a v případě dostatku sil a zájmu 

necháme na sebe působit neopakovatelnou atmosféru rozzářeného Times Square. 
 
2. den Dopoledne začneme objevovat krásy Manhattanu na 42. street s nejkrásnějšími mrakodrapy ve stylu 

Art Deco, jimž vévodí Chrysler Building z r. 1930, The News Building si zahrál ve filmech 
o Supermanovi, dále nás čeká majestátná budova nádraží Grand Central Terminal a zapózujeme před 
komplexem budov OSN. Atmosféru noblesy let třicátých nasajeme v hotelu Waldorf Astoria a přes 
slavnou nákupní tepnu 5th Avenue dojdeme k Rockefeller Center – prvního zábavního komplexu na 
světě, odpoledne pro milovníky umění návštěva Museum of Modern Art se sbírkami děl Picassa, 
Mattise, Van Gogha, Andy Varhola a den zakončíme v Century 21, outletovém ráji všech 
Shoppingloverů. 

 
3. den Ráno nás zastihne v Natural History Museum, zpopularizované filmem “Noc v muzeu”, při procházce 

v Central Parku natrefíme na egyptský obelisk, sousoší Alenky v říši divů, romantický Rainbow Bridge 
a Strawberry Fields - plácek věnovaný památce Johna Lennona, zastřeleného před svým domem Dakota 
House, kde vzpomeneme jeho památky … Odpoledne strávíme na 34. street s proslulým obchodním 
domem Macy’s, Madison Square Garden a nejslavnějším mrakodrapem Empire State Building, 
z kterého v podvečer budeme pozorovat rozsvěcující se Manhattan. 

 
4. den V Soho nás zaujme architektura unikátních budov s litinovými fasádami a množství značkových 

obchodů, poté nás přivítá proslulý China Town, na oběd se stavíme v Little Italy, poté si vyfotíme 
nejpitoresknější mrakodrap “Žehličku“ - Flatiron Building, v r. 1905 nevyšší to budovu na světě. 
Odpoledne si vyjedeme lodí okolo celého Manhattanu, kde si fotografové opravdu přijdou na své, večer 
opět budeme na Manhattan shlížet z ptačí  perspektivy, tentokráte ze střechy Rockefeller Centre. 

NEBO 
Skály, divoká příroda - ano, stále jsme na Manhattanu, kde na severním cípu ostrova navštívíme 
“Cloisters“ – opatství, kde se nacházejí sbírky středověkého umění, poté si prohlédneme komplex 
slavné Kolumbijské University, kde se uděluje prestižní Pulitzerova novinářská cena, skvosty umělecké 
budeme oblibovat v Metropolitním Muzeu a pak se budeme procházet nad ulicemi Manhattanu po pěší 
zóně High Lines, vzniklé na trati nadzemní dráhy. 

 
5. den Přivstaneme si, abychom si užili Sochy Svobody - jednoho ze symbolů NYC bez davů, poté si na Ellis 

Island prohlédneme zajímavé muzeum Imigrace, projdeme se pěší kolonádou k Freedom Tower, 
nástupkyni neblahých “Dvojčat”, s 541 m výšky nové to dominanty Manhattanu, přes Wall Street 
dojdeme ke starému přístavu, kde se občerstvíme na molu 17 - Pier 17 a pak hurá na Brooklyn Bridge, 
nejznámější most NY. Závěr dne nás čeká v Greenwich Village, kde na Washington Square si 
zahrajeme šachy či na piáno, vyfotíme si dům, kde se natáčel seriál “The Friends” a odjedeme do 
Brooklynu, odkud se budeme kochat výhledy na zářící Manhattan a kdo při síle bude, na muziku do 
klubu v Greenwich Village si zaskočí.  

 
6. den Poslední nákupy a rozloučení s New Yorkem, přesun na letiště, odlet. 
 
7. den  Přílet do ČR 
          

Cena: 35 000 – 40 000 Kč / osoba   

 při minimálním počtu 20 studentů + 2 pedagogů 
         Změna programu vyhrazena, časy letů budou upřesněny 
   
Cena zahrnuje: 5 x ubytování v hotelu se snídaní (2-4lůžkové pokoje), pobytové taxy, letenku Praha - New York 
a zpět včetně všech poplatků a tax, službu průvodce, pojištění léčebných výloh + zavazadel + odpovědnost za 
způsobenou škodu + pojištění pro případ zrušení zájezdu (storno) 
 
Cena nezahrnuje: jinou stravu než snídaně, vstupné včetně dopravy po NY (cca 150USD/student, cca 200USD/ 
dospělý), kapesné (cca 150 - 200USD), vstupní poplatek do USA (cca 14USD) 
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