
Poďte s nami navštíviť oblasti divokého západu, ktoré preslávili známe westerny, 
nádhernú okolitú prírodu v národných parkoch, uchvatný Grand Canyon a svetoznáme 
mestá Ameriky ako filmové Los Angeles s Hollywoodom, San Francisco s mostom 
Golden gate, mesto nekončiacej zábavy Las Vegas a San Diego, mesto s nádychom 
Mexika a množstvom nádherných pláží. 
 

 

   
 
TERMÍN:    28.9 – 9.10.2018/12dní 
    24.10 – 4.11.2018/12dní 
    17.4 – 28.4.2018/12dní 
    jedná sa zatiaľ iba o predbežné termíny     
ODBORNÁ ČASŤ:   vzdelávanie - jazykový kurz angličtiny s použitím jazyka  v praxi  
    teoretická časť výučby jazyka podľa predlohy 
    používanie jazyka pri praktických situáciách - reštaurácie, 
    turizmus, relax a podobne 
    business English časť – travel, finance, accounting 
    certifikát z absolvovania vzdelávacieho kurzu 
CENA:  2490€ 
CENA ZAHŔŇA: medzinárodnú letenku vrátane všetkých poplatkov  

2 x ubytovanie v dvojlôžkových izbách v 4* hoteloch s raňajkami 
8 x ubytovanie v dvojlôžkových izbách v 3* hoteloch s raňajkami 
všetky prepravy v rámci programu vrátane poplatkov  

 slovenský sprievodca počas celého zájazdu 
 poistenie proti insolventnosti 
PRÍPLATKY: vlastná izba– 490€ 
 luxusné hotely – 690€ 
 ESTA víza – 14€ 
 výlet na Alcatraz v San Franciscu – 37€ 



 vstup na Skywalk vyhliadku v Grand Canyone – 22USD 
 filmové štúdia v Los Angeles v prípade záujmu 
 
1.Deň – 28.9.2018 ODLET Z VIEDNE         

Odlet z Viedne do San Francisca, následne presun do hotela. Osobné voľno. Ubytovanie v San Franciscu 

v Adante hoteli 3*. 

   
 

2.deň – 29.9.2018 SAN FRANCISCO, ALCATRAZ        

Prehliadka San Francisca – začneme od UNION square, cez finančnú štvrť s mrakodrapmi sa 

presunieme až do Čínskej štvrti, kde všade okolo nás budú chodiť známe električky. Následne sa 

pôjdeme pozrieť na najznámejšiu atrakciu a ikonu mesta Golden Gate Bridge, prevezieme sa po ňom 

na druhú stranu a z vyhliadky si spravíme zaujímavé fotky. Popoludní v prípade záujmu sa vydáme na 

plavbu na skalnatý ostrovček ALCATRAZ - najobávanejšiu väznicu na svete. Voľný program. Ubytovanie 

v San Franciscu v Adante hoteli 3*. 

   
 

3.deň – 30.9.2018 NÁRODNÝ PARK YOSEMITE        

Po raňajkách sa presunieme cez krajinu sadov a polí až k Sierre Nevade a k jednému z najkrajších 

národných parkov – Yosemite, ktorý je rajom pre horolezcov. Uvidíme obrovský žulový útes EL 

CAPITAN a národný park s množstvom divokej zveri budeme mať ako na dlani z mnohých vyhliadok. 

Následne budeme pokračovať údolím Owens valley popri jednej z najvyšších hôr Spojených štátov Mt. 

Whitney/ 4349m/ do oblasti Mammoth lakes a zastavíme pri Devil´s Postpile/šedé čadičové stĺpy 

siahajúce až do výšky 18m/. Ubytovanie v horách pri Mammoth lakes – Sierra Lodge hotel 3*. 

    
 

 

 



 

 

 

 

 

4.deň – 1.10.2018 ÚDOLIE SMRTI, PIESKOVÉ DUNY, ARTIST´S PALETTE     

Po raňajkách sa presunieme do Údolia smrti a navštívime pás piesočných dún MESQUITE FLAT SAND 

DUNES, ktoré pripomínajú Saharu, následne do oblasti ARTIST´S PALETTE, ktorá sa vyznačuje farebnou 

mozaikou a na vyhliadku ZABRISKIE POINT, ktorá nám poskytne nádherný výhľad na údolie smrti. 

Podvečerný príjazd za žiary svetiel do mesta zábavy LAS VEGAS. Ubytovanie v luxusnom hoteli Paris Las 

Vegas 4*. 

   
 

5.deň – 2.10.2018 LAS VEGAS          

Celý dnešný deň strávime v meste hriechu – slávnom Las Vegas, kde budete mať možnosť sa prejsť po 

známom bulvári Las Vegas Strip, vyskúšať šťastie v jednom z kasín alebo sa len tak prechádzať 

a vychutnávať atmosféru okolitých rímskych palácov, egyptských pyramíd alebo Paríža. Ubytovanie 

v luxusnom hoteli Paris Las Vegas 4*. 

   
 

6.deň – 3.10.2018 GRAND CANYON         

Po raňajkách sa vydáme smerom do Arizony a zastavíme sa na hranici štátov Arizony a Nevady 

a prezrieme si najslávnejšiu priehradu sveta – HOOVER DAM. Ďalej budeme pokračovať do jedného z 

najkrajších a najznámejších prírodných úkazov našej planéty slávny GRAND CANYON, ktorý 

si prezrieme z viacerých vyhliadok južnej rímsy. Ubytovanie 3* hotel Super 8 Flagstaff.  

   
 

 



 

 

 

7.deň – 4.10.2018  JOSHUA TREE NP, PIONEERTOWN,  PALM SPRINGS     

Ráno sa vydáme na prejazd dramatickou scenériou MOJAVSKEJ PÚŠTE, časť cesty prejdeme aj po 

slávnej historickej ceste ROUTE 66 až sa presunieme do minulosti, do centra Divokého západu 

a zastavíme v mestečku PIONEERTOWN v ktorom sa natáčalo veľa westernov. Následne sa presunieme 

do národného parku Joshua Tree, ktorý je známy svojimi jukovníkmi siahajúcimi až do výšky 15metrov 

a kaktusovou záhradou. Popoludní sa presunieme do obľúbeného a utajovaného letoviska 

Hollywoodskych hviezd – Palm Springs. Ubytovanie Deep Canyon Inn 3*. 

   
 

8.deň – 5.10.2018 LOS ANGELES - HOLLYWOOD, CHODNÍK SLÁVY, SANTA MONICA   

Po raňajkách sa presunieme do mesta filmového priemyslu -  LOS ANGELES. Pôjdeme sa pozrieť 

k slávnemu nápisu HOLLYWOOD, prejsť po Hollywood bulvári s hviezdami slávnych, odtlačkami rúk 

a nôh pred čínskym divadlom, prevezieme sa cez Beverly Hills, kde uvidíme rezidenčné sídla filmových 

hviezd a jednu z najdrahších ulíc sveta – Rodeo Drive. Deň zakončíme prechádzkou popri pláži a móle 

v Santa Monice obkolesenou drobnými obchodíkmi so suvenýrmi, kde zároveň končí slávna ROUTE 66 

a natáčal sa tu aj BAYWATCH. Ubytovanie kúsok od slávneho chodníka hviezd Days Inn hotel 3*. 

   
 

9.deň – 6.10.2018 LOS ANGELES – FILMOVÉ ŠTÚDIÁ, NÁKUPY       

Osobné voľno na nákupy, návštevu filmových štúdií Universal Studios alebo Warner Brothers, prípadne 

prechádzky po pláži v Santa Monice.  Ubytovanie kúsok od slávneho chodníka hviezd Days Inn hotel 3*. 

   
 

 

 



 

 

 

10.deň – 7.1.2018 SAN DIEGO, HISTÓRIA A PLÁŽOVÝ ODDYCH       

Po pobreží Pacifiku sa presunieme do druhého najväčšieho mesta Kalifornie SAN DIEGA, ktoré leží na 

hranici s Mexikom a môžete si vychutnať tradičnú mexickú atmosféru. Je v ňom zachované množstvo 

historických budov, ktoré slúžia ako múzeá alebo štýlové obchodíky so suvenýrmi. Mesto je známe ale 

najmä kvôli svojím plážam, na ktorých si doprajeme oddych v posledných dňoch zájazdu. Ubytovanie 

v hoteli Best Western Yacht Harbor 3*. 

   
 

11.deň – 8.10.2018 SAN DIEGO – OSOBNÉ VOĽNO, ODLET        

Využite posledné chvíle na  osobné voľno, následne popoludňajší presun na letisko a odlet do Európy.   

   
 

12.deň – 25.1.2018 PRÍLET DO EURÓPY          

Prílet do Viedne.  

 

 

 

 

Ubytovanie 

- ubytovanie počas zájazdu je zabezpečené v 3* hoteloch s raňajkami, v prípade záujmu o vyššiu triedu 

využite prosím našu ponuku príplatku do – luxusných 4 a 5* hotelov 

- izby pre 2 osoby – americké hotely negarantujú či bude na izbe jedna veľká, alebo dve oddelené postele 

 


