
STUDIJNÍ ZÁJEZD AiA ČR a OA 2017 do NEW YORKU 
… aneb letadlem s Asociací interiérových architektů za moderní i historickou architekturou včetně 
návštěvy muzeí a galerií, s jednodenním odskokem do Washington D.C.        
 
 
 

Termín:   přelom května / června 2017, cca 7 prohlídkových dní + cesta tam a zpět  
- cesta zpět (proti směru otáčení Země) se zpravidla protáhne do dvou dní  
 
 
 

Program:    
1.den: odlet z Prahy - letiště Václava Havla,  

- pravd. s přestupem v Paříži buď tam i zpět, nebo alespoň jedenkrát  
- trasu a čas odletu upřesníme před 2. zálohou podle aktuální 
nabídky leteckých společností (potvrzení rezervace letu do týdne od 
poptávky), viz* níže 
- sraz na ruzyňském letišti cca dvě hodiny před odletem 
 
 
 

2.– 8. den:  New York , prohlídka:  
- Empire State Building, vstupenky na Empire State Building 
Brooklyn Bridge, Manhattan, památník New Yorských dvojčat 
Flatiron, Central Park apod. architektura  apod.  
- plavba lodí k Soše Svobody na Governors Island vstupenky zde 
zdarma 25minutová plavba lodí kolem Sochy Svobody  
- 2.33 km dlouhý pozůstatek New Yorské nadzemky  
- China Town, Little Italy (centrum dobrého jídla a pití) 
- luxusní obchody na 5th avenue, zároveň Guggenheimovo muzeum, 
knihovnu, katedrálu sv. Patrika, Rockefellerovo centrum… 
- Broadway s jeho muzikály a divadelní činohrou 
- Washigton D.C.,  jednodenní cesta (tam i zpět): 
- cesta vlakem trvá 3,5 hodiny, cena 75-250 USD! 
- cesta autobusem trvá 4,5 hodiny, výhodou je podstatně nižší cena 
28-35 USD, nevýhodou menší pohodlí a závislost na konkrétní 
dopravní situaci, více na 
 http://www.gigamagazin.cz/clanky/jak-se-dostat-z-new-yorku-do-washingtonu_2278   
 

8./9.(10.) den: návrat domů 

 

Cena cca 40.000 K č zahrnuje: 
- leteckou dopravu tam a zpět se všemi poplatky 
- 6-7x slušný hotel kategorie*** s twiny (oddělená lůžka) s příslušenstvím na pokoji a snídaní 
- služby průvodce (tradičně Jaromíra Adamce) a jeho náklady 
- tradičně obsáhlý infomateriál od Miloslava Čejky 
- komplexní cestovní pojištění, viz http://www.toulkyevropou.cz/pojisteni_b.php 
- pojištění CK proti úpadku, viz http://www.toulkyevropou.cz/garance.php 
 
 
 

Cena nezahrnuje : stravování, vstupné a vše ostatní výše neuvedené: 
- o transferu z/na letiště vás budeme včas informovat. 
 
 
 
 

Zájezd pro nás tradičně pořádá cestovní kancelář Toulky Evropou.cz,  
Zlatnická 7, 110 00 Praha 1, majitel RNDr. Miroslav Hrdlička, mobil 739 356 390 
e-mail: kolektivy@toulkyevropou.cz,  www.toulkyevropou.cz  
 
 



Ubytování: 2lůžkové slušné čisté pokoje včetně snídaně, pokusíme se o twiny (oddělené postele) 
v některé ze čtvrtí navazujících na Manhattan (nikoliv v něm samotném pro cenově nedostupné 
hotely). Pokusíme se o zvoleném hotelu získat co nejvíce referencí, půjde však (jako obvykle) o 
kvalifikovaný skok do neznáma – zatím vždycky vyšel☺ 
 
 
 
 

Cestovní smlouva a platby:  
 
 

Cestovní smlouvu vám zašleme před termínem 2. zálohy, kdy bude zřejmé, že se zájezd uskuteční 
(v opačném případě vrátíme 1. zálohu, ale to jistě nenastane) 
 
 

1. záloha 5 000 K č, uhraďte ji, prosím, v termínu do 15. 10. 2016  
- platbou zálohy se ukáže, zda je o zájezd zájem a kolik je účastníků… odtud i výše ceny zájezdu 
- je nutná pro složení nevratné zálohy u letecké společnosti pro rezervaci letenek 
 

2. záloha 15 000 K č do 1. 12. 2016 
- z této zálohy již bude hrazena většina záloh dodavatelům služeb 
 

doplatek cca 20.000 K č 15. 4. 2017 
- s přesnou výší doplatku vás seznámíme ještě před složením 2. zálohy 
 

Platby zasílejte na ú čet č. 5901370001 / 5500, VS (variabilní symbol): 74617, KS (konstantní 
symbol): 308, SS (specifický symbol): datum narození přihlašovatele ve tvaru DDMMRRRR, 
 

Zároveň sdělte mailem na  kolektivy@toulkyevropou.cz: 
- Vaše jméno a příjmení, datum narození,  
- mailovou adresu a mobil (většinou vás již evidujeme, ale aktuální stav je důležitý) 
- obratem vám pošleme k podpisu cestovní smlouvu na zájezd.  
 
 
 
 

Osobní náklady  na vstupné, menáž, pivo a víno odhaduji do 200 USD.  
Tradičního textového průvodce (infomateriál s obrázky, historií, komentáři a mapkami) obdržíte přes 
úschovnu mailem nebo na CD osobně na vyžádání nejpozději týden před odjezdem zájezdu. Zájezd 
není výhradně určen pro členy AiA, ale i pro jejich kolegy, rodinné příslušníky, přátele a příznivce.  
 
 

Děkuji a těšíme se, 
Miloslav Čejka 
Londýnská 38, 120 00 Praha 2, mobil  604367903, e-mail:  studiofam@email.cz. 
za AiA ČR Vlaďka Švejcarová   
 
 
 
 

Užitečné informace: 
http://chcidoameriky.cz/jak-probiha-odbaveni-na-letisti-a-let-do-usa 
http://chcidoameriky.cz/new-york-jak-neprijit-k-urazu-aneb-zakladni-bezpecnostni-rady 
http://chcidousa.com/new-york-pruvodce-informace-rady-a-tipy/ 
http://www.e-gramatica.com/download/anglictina-na-cesty.pdf 
https://www.newyorkpass.com/En/?aid=287&gclid=COrwmpPNuc4CFUETGwodlm0Jkg 
 
 
 
 

Doprava z letišt ě JFK do m ěsta:  
- existuje nadzemní rychlodráha z letiště JFK na stanice metra Jamaica / Howard beach station, info o 

Airtrainu na JFK: stojí 7.75USD s dobou jízdy z letiště 50-60 minut podle místa hotelu, … následně 

přesednete na metro za 2.75 USD 
- http://www.panynj.gov/airports/jfk-airtrain.html 
- taxi vyjde i na 50 USD podle délky trasy z JFK / 3-4 osoby 
 
 
 

Doprava po m ěstě: 
- existuje MetroCard (MC) za 1 USD, levnější jízdné vyjde na 2.75 USD (bez MC 3 USD) 
- koupí se v automatu na jízdenky na stanicích metra, MetroCard  
- při dobití alespoň 5.5 USD obdržíte 11%ní kredit zdarma 
- do vystoupení ze sítě metra jím můžete jezdit nekonečně dlouho  mapa NYC subway 
- cesta s autobusem (provozuje jí společnost MTA, pod kterou spadá i metro): s MC vyjde 
dvouhodinová jízda na 2.75 USD a můžete přestupovat z autobusu do metra a naopak  

 
 
 

Jídlo a pití : 
- existují levné fastfoody typu McDonalds, KFC, Wendy´s, Taco Bell, Burger King apod.  
- Deli: sandwiche / saláty podle vlastního výběru, cena podle váhy (v librách-pounds) cca 10 USD 
- pouliční stánky: kebab, burger, hot dog, gyros s rýží, nudle s kuřečmí masem… New York Pretzel 
(preclík), balená voda apod.. ceny od 1-8 USD, - káva ve Starbucks, Dunkin Donuts, příp.v 7-Eleven 
- pouliční prodej ovoce a zeleniny všeho druhu,.. relativně levné banány (4 kusy / 1USD) 
- levné i drahé restaurace / fast foody / bistra v Čínské čtvrti, ceny od prvních USD.  
 


