•

1. den:
Odlet z Prahy, přílet do NY (6hod. čas. posun), transfer na hotel, ubytování.
NY začneme poznávat v samém centru dění a života Manthattanu na Times
Square. Mrakodrapy s nespočetnými světelnými reklamami ve vás zanechají
ohromující zážitek. Další zastávkou bude Bryant Park, jeden z nejmenších
ale nejoblíbenějších parků v NY. Nalézá se zde New York Public Library jež
je významnou institucí svého druhu na světě. Z parku se nabízí nádherný
pohled na okolní mrakodrapy jako je HBO, Bank of America či Salomon
Tower. Uvidíte novou dominantu města, 427 m vysoký mrakodrap One
Vanderbilt. Procházka dále povede k impozantnímu nádraží Grand Central
Terminal, jednoho z architektonických klenotů NY postaveného ve stylu
Beaux-Art. Uvidíte známou Park Avenue, mrakodrapy Chrysler a Metlife.
Návrat na hotel, nocleh

•

2. den:
Prohlídku začneme na Madison Square, uvidíte ikonickou budovu Flatiron
Building, která svým tvarem „žehličky“ zdůrazňuje rozvětvení ulic Brodway
a Fifth Avenue. Spatříte zde také Metropolitan Life Tower, která ještě v r.
1909 byla nejvyšší kancelářskou budovou na světě a New York Life
Insurance Building, jejíž střechu završuje zlatá pyramida. V Madison Square
parku si u Shake Shack budete moci vychutnat nejvyhlášenější hamburgery.
Poté nás čeká fascinující zážitek – Empire State Building, po více než 40 let
nejvyšší budova světa. Vysokorychlostní výtah vás dopraví na vyhlídkovou
plošinu do v 86. nebo 102. poschodí, ze které uvidíte NY jako z ptačí
perspektivy. Výhled na město je naprosto jedinečný a pochopíte uspořádání
Manhattanu. Poté Harald Square a prestižní obchodní dům Macy´S.
Projdeme se po slavné Brodway až na Times Square a budete si moci
vychutnat divadelní čtvrť se všemi atrakcemi. Pak přesun na Columbus
Circle, úžasnou směsicí nové architektury, nákupů a restaurací. Zde
vstoupíme Central Parku a pokocháme se newyorskou verzí přírody. Můžete
se těšit na kouzelnou procházku rozlehlou oázou zeleně, která bude
příjemným osvěžením. Shlédneme noblesní hotel Plaza. Zážitkem bude
vyhlášená Fifth Avenue s nejluxusnějšími obchody světoznámých značek
zvučných jmen. Podíváme se do útrob mrakodrapu Trump Tower, kde si
můžete dopřát i malé občerstvení. Navštívíme gotickou katedrálu Sv. Patrika.
Poté nás čeká mistrovské dílo Rockfeller Center se svým symbolem –
pozlacenou sochou Prométhea. Vyhlídková terasa Top of the Rock slibuje
unikátní pohled na siluetu celého NY. Návrat na hotel, nocleh.

•

3. den:
Poznáme nejjižnější cíp Manhattan Islandu, Bowling Green, místo, kde se
zrodil New York. Projdeme se Battery Parkem, posetý památníky, s možností
výhledů na Sochu Svobody a New Harbor. Hlavní budovou je pevnost Fort
Clinton. Odsud poplujeme na Liberty Island s majestátní Sochou Svobody.
Zastavíme se také na Ellis Island “ostrově nadějí”, kde se nacházel imigrační
úřad, kudy prošly milióny lidí toužících “novém světě” což dokumentuje zdejší
Muzeum Imigrace. Poté přesun na známou Wall Street s největší koncentrací
bank a burz na světě. Při procházce nemineme sochu bronzového býka, který

představuje vzestup burzy na Wall Street a kostel Trinity Church, který si
vydobyl významné místo v životě okolní finanční komunity. V samém srdci
nejrušnější finanční čtvrti uvidíme skvostnou budovu Federal Hall se sochou
G. Washingtona, prvního prezidenta země a impozantní budovu burzy New
York Stock Exchange. Další zajímavostí bude Národní památník a Muzeum
11.září. V těchto místech uvidíte nejvyšší mrakodrap na světě One World
Trade Center vysoký 541 m, kterému se také říká Freedom Tower. V rámci
osobního volna můžete navštívit muzeum památníku, nebo se vydat na
nákupy do mekky módy Century 21, nebo si užít romantickou procházku
parkovou zónou kolem Hudson River s výhledy na panorama New Jersey. Po
odpočinku se vydáme k velkolepé budově City Hall a Municipal Building
připomínající svatební dort. Uvidíte jeden z prvních mrakodrapů Woolworth
Building, na jehož střeše je usazena zlatá koruna, a který byl po 17 let
nejvyšší stavbou v NY. Poté nás čeká procházka po
impozantním Brooklyn Bridge, který je nejstarším a nejkrásnějším mostem
v NY, ze kterého se pokocháte úchvatným výhledem na panorama Dowtown.
Na konci dne nás čeká živá a pestrobarevná Čínská čtvrť, jež je největším
sídlem komunity čínských přistěhovalců, a kde se budete cítit jako v pravé
Asii. Little Italy plná kvalitních italských restaurací, kaváren a lahůdkářství
vám připomene Itálii. Návrat na hotel, nocleh.
•

4. den:
Navštívíme Harlem, místo nasáklé historií a nejvýznamnější centrum
afroamerického života. Podíváme se do největšího amerického svatostánku
Cathedral Church of St. John the Divine. Projdeme se nádvořím prestižní
Columbia University, založené již v r. 1754, která dodnes patří mezi elitní
univerzity nejen v USA. Projdeme se mezi jejími kampusy, památkou bude
foto u sochy „Alma Mater“, před budovou Low Library. Nevynecháme ani
Apollo Theater – živý odkaz úchvatného hudebního dědictví Harlemu. Před
polednem se přesuneme metrem do nového obchodně administrativního
centra Hudson Yards s možností návštěvy architektonicky jedinečné
terasovité vyhlídky – Vessel, nových mrakodrapů a nákupního centra. Budete
moci navštívit jednu z nových dominant New Yorku, více než 400 m vysoký
mrakodrap Edge a užívat si výhled na město z jeho skleněné terasy nalézající
se 304 m nad zemí. Odpoledne osobní volno s možností návštěvy některého
z významných muzeí např. Americké muzeum historie přírody se 35 milióny
exponátů; MoMa – největší sbírka moderního umění na světě,
proslulé Guggenheimovo muzeum, nebo třeba fascinující National Museum of
the American Indian tvořeno milionem indiánských artefaktů. Zájemci
o nákupy se budou moci vydat do prestižního obchodního domu Macy’s
a jiných. Návrat na hotel, nocleh.

•

5. den:
Dle časových možností osobní volno. Odjezd na letiště a odlet zpět (6
hodinový časový posun).

•

6. den:
Přílet do Prahy

