
Zavítajte s nami do Spojených štátov amerických počas bláznivého výpredajového 
piatka „BLACK FRIDAY“ a do dvoch ich najznámejších miest – Washingtonu a New 
Yorku. Spoznajte známy Biely dom, Empire state building, Brooklyn bridge a zažite 
skvelé nákupy počas predvianočnej atmosféry. 
 

 
 

   
 
TERMÍN:    24.11 – 1.12.2021 /8dní/ - „Black Friday 26.11.2021“ 
 
ODBORNÁ ČASŤ:   Návšteva výstavy „Greater New York Dental Meeting 2021“ 
 stretnutie s miestnymi odborníkmi 
 prednášky na odbornú tému 

CENA:  1890€ 
CENA ZAHŔŇA: medzinárodnú letenka vrátane leteckých, bezpečnostných 

a palivových poplatkov z Viedne 
6 x ubytovanie v dvojlôžkových izbách v hoteli s raňajkami 
preprava z Washingtonu do New Yorku 

 slovenský sprievodca počas celého zájazdu 
 preprava z letiska vo Washingtone do hotela 
 preprava z hotela na letisko v New Yorku 
 poistenie insolventnosti 

PRÍPLATKY: podpalubná batožina – 23kg – 99€ 
miestna preprava v prípade potreby 

 jednolôžková izba – 590€ 
 ESTA víza - 14USD 
 
 
 
 
 



 
1.Deň    ODLET Z VIEDNE         

Odlet z Viedne do Washingtonu, po prílete a ubytovaní večerná prehliadka mesta – Biely dom, 

Washington memorial/, Obelisk, presun do hotela, ubytovanie v  hoteli s raňajkami 

 

2.deň    WASHINGTON/ ODBORNÝ PROGRAM       

Celodenná prehliadka Washingtonu – Biely dom, US Capitol, múzeá vrátane Air and Space 

museum, osobné voľno, ubytovanie v  hoteli s raňajkami 

 

3.deň   PRESUN DO NEW YORKU – NÁKUPY „BLACK FRIDAY“     

Presun do New Yorku, podvečerný príchod do New Yorku – nákupy počas najslávnejších výpredajov 

v Amerike – známeho „BLACK FRIDAY“, ubytovanie na Manhattane v hoteli s ranajkami 

 

4.deň   NEW YORK/ ODBORNÝ PROGRAM       

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

návšteva špecializovaného obchodu s elektronikou, individuálne voľno, ubytovanie v hoteli na 

Manhattane v  hoteli s raňajkami 

5.deň   NEW YORK/ ODBORNÝ PROGRAM       

Prehliadka New Yorku – Wall street, Ground zero, One World Trade Centre, plavba loďou okolo 

sochy Slobody, individuálne voľno, ubytovanie v hoteli na Manhattane v hoteli s raňajkami 

 

6.deň   NEW YORK/ ODBORNÝ PROGRAM       

Prehliadka New Yorku – Central park, hotel Plaza, individuálne voľno, ubytovanie v hoteli na 

Manhattane v  hoteli s raňajkami 

 

7.deň    NEW YORK/ ODBORNÝ PROGRAM       

Individuálne voľno na nákupy, odlet do Viedne z JFK priamym letom spoločnosti Austrian Airlines 

s odletom o 18.10hod  

 

8.deň   PRÍLET DO VIEDNE         

Prílet do Viedne o 8.25hod so spoločnosťou Austrian Airlines 


