
Poďte si s nami zalyžovať do najznámejšieho lyžiarskeho strediska v USA slávnych 
„Rocky Mountains“ počas jazykového kurzu v Colorade. Budete mať možnosť lyžovať 
v strediskách Beaver Creek, Vail a najznámejšieho svetového strediska Aspen. Taktiež 
budete mať šancu navštíviť New York, Las Vegas a Los Angeles so slávnym 
Hollywoodom a prechádzať cez púšt Mojave. 

 
 

   
 
TERMÍN:    21.1. – 31.1.2020 /11dní/ 
ODBORNÁ ČASŤ:  Rocky mountains Dental Convention resp. 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 
    návšteva odborného zariadenia, stretnutie s miestnymi odborníkmi 
CENA:  2490€ 
CENA ZAHŔŇA: medzinárodnú letenku z Viedne do New Yorku, Denveru,  
 Las Vegas a späť vrátane leteckých, bezpečnostných 

a palivových poplatkov  
8 x ubytovanie v dvojlôžkových izbách v min. 3* hoteloch s 
raňajkami 
všetky prepravy v rámci itineráru/ letiská, lyžiarske strediská/  

 slovenský sprievodca počas celého zájazdu 
 poistenie insolventnosti 
PRÍPLATKY: vlastná izba – 690€ 
 luxusné hotely – 990€ 
 skipas do lyžiarskych stredísk , lyžiarska výstroj 
 ESTA víza – 14€ 



 
1.Deň – 21.1.2020 ODLET Z VIEDNE         

Odlet z Viedne do New Yorku, následne presun na hotel v centre mesta . Podvečerná prehliadka 

okolia hotela – Times square. 

   
 

2.deň – 22.1.2020 NEW YORK          

Prehliadka New Yorku – Times Square, Rockefellerove centrum, Chrysler building, 5th Avenue, Wall 

street, Ground zero, One World Trade Centre, osobné voľno.  

    
 

3.deň – 23.1.2020 PRESUN DO DENVERU         

Po raňajkách presun na letisko a odlet do Denveru. V popoludňajších hodinách presun na hotel, 

osobné voľno. 

   
 

4.deň – 24.1.2020 LYŽOVANIE V STREDISKU BEAVER CREEK, COLORADO     

Prvý deň sa vyberieme do najbližšieho rezortu BEAVER CREEK, COLORADO, ktorého nevýrazne 

tvarované hrebene pripomínajú rakúske Ski Amadé a poskytujú výhľad predovšetkým na Colorádsku 

"Vysočinu" a len na obzore ho rámuje skalnatejšia hradba Rockies. Jedná sa o luxusné lyžiarske 

stredisko západne od Vail a je známe pre svoje prvotriedne služby. Je to skvelá destinácia pre lyžiarov 

všetkých úrovní a schopností a bola domovom majstrovstiev sveta v alpskom lyžovaní v roku 2015.  

   
 



5.deň – 25.1.2020 LYŽOVANIE V STREDISKU ASPEN, COLORADO      

V tento deň sa vyberieme do jedného z najznámejších a najlákavejších horských stredísk na celom 

svete ASPEN, COLORADO. Nájdete tu viac než 2.245 hektárov lyžiarskych terénov a nekonečné 

množstvo obchodíkov, kaviarní, reštaurácií i barov, kde môžete smelo prepadnúť nákupnej horúčke.  

   
 

6.deň – 26.1.2020 LYŽOVANIE V STREDISKU VAIL, COLORADO      

Po raňajkách sa presunieme do nepochybne jedného z najznámejších svetových lyžiarskych stredísk –

VAIL, COLORADO a hlavným dôvodom je určite jeho veľkosť. S areálom o rozlohe cca 2.140 hektárov, 

siedmimi Back Bowls a Blue Sky Basin ponúka Vail zimnú zábavu skutočne pre každého a je domácim 

strediskom Lindsay Vonn a Michaely Schiffrin. Keď napadne prašan, neexistuje na svete lepšie miesto 

ako sú Back Bowls vo Vail. Dôležité ale je dostať sa tam dosť skoro, pretože ľudí, ktorí budú mať 

rovnaký nápad, je naozaj veľa!  

    
 

7.deň – 27.1.2020 LAS VEGAS          

Dopoludnia preletíme z Denveru do mesta hriechu – slávneho 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 priamo v centre na slávnom Las Vegas strip. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.deň – 28.1.2020 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 Los Angeles priamo k kHollywood bulvári 

s hviezdami slávnych, odtlačkami rúk a nôh pred čínskym divadlom a deň zakončíme nádherným 

výhľadom na nápis Hollywood a celé Los Angeles. 

   
 

9.deň – 29.1.2020 LOS ANGELES - HOLLYWOOD, CHODNÍK SLÁVY, SANTA MONICA   

Po raňajkách sa prevezieme cez Beverly Hills, kde uvidíme rezidenčné sídla filmových hviezd a jednu 

z najdrahších ulíc sveta – Rodeo Drive. Osobné voľno na nákupy, návštevu filmových štúdií Universal 

Studios alebo Warner Brothers.  

   
 

10.deň – 30.1.2020 LOS ANGELES – FILMOVÉ ŠTÚDIÁ, NÁKUPY, ODLET     

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

prípadne prechádzky po pláži v Santa Monice. Popoludní odlet do Viedne.  

   
 

11.deň – 31.1.2020 PRÍLET DO EURÓPY          

Prílet do Viedne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ubytovanie v preferovaných hoteloch:  

- New York – 2noci - 3*hotel Stanford s raňajkami 

- Rocky Mountains – 3noci – 4* hotel Eagle Lodges s raňajkami 

- Denver  – 1noc – 4* hotel Woolleys classic suites s raňajkami 

- Las Vegas – 1noc – 3* hotel Excalibur s raňajkami 

- Los Angeles – 2noci – 3*hotel Best Western Hollyowood s raňajkami 

- ubytovanie je v uvedených, resp. v podobných hoteloch ako uvedené vyššie, 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 

 

Luxusné ubytovanie: 

Podľa aktuálnej ponuky resp. požiadavky – Las Vegas – Bellagio 5* /neváhajte nás kontaktovať/ 

 

 


