New York, New York
28.03. - 01.04.2020
Či sem cestujete ako zaľúbený pár, či ste
sama a hľadáte miesta známe z filmov a
seriálov, ktoré pozná celý svet, či idete za
kultúrou v najlepších múzeách, galériách
sveta alebo na jednej z top operných scén
planéty, či žijete športom pasívne a láka
vás najlepší hokej v NHL, alebo aktívne a
túžite si zabehnúť najväčší maratón na
svete, či sa vaša rodina rozrástla a
zaujímajú vás miesta, kde sa budete cítiť
dobre aj s ročným bábätkom - New York
vás nesklame ani na sekundu a vždy
ponúkne niečo nové.
ITINERÁR

1

Prílet do Veľkého jablka (Sobota)
NEW YORK

Odlet a prílet do New Yorku. Staneme sa súčasťou tohto živého organizmu hneď od začiatku. Po
ubytovaní budeme mať ešte šancu si užiť večerný New York. Times Square, známe ako pupok sveta, je
plné dňom i nocou, alebo si pôjdete užiť výhľad z Empire State Building. Sme v meste, ktoré nikdy
nespí, tak hurá doň. NEW YORK, NEW YORK. Ubytovanie v príjemnom hoteli na Long Islande. Ak si
želáte zlepšiť úroveň ubytovanie, využite služby BUBO Prémium, kde nájdete široký výber hotelov
vyššej kategórie.
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Burza,najbohatší kostol na svete a fantastická scenéria mrakodrapov
(Nedeľa)
NEW YORK

Dnes nás čaká spoločná prehliadka Manhattanu. Keďže každý má šancu si vybrať hotel, ktorý mu
najviac vyhovuje, pozbierame sa z hotelov a prehliadku začneme na Dolnom Manhattane. Z Battery
Parku je pohľad na Ellis Island a na Sochu slobody. Okolo najstaršieho parčíku v New Yorku a soche
útočiaceho býka sa prejdeme k pravdepodobne najbohatšiemu kostolíku na svete, kostolu Trinity.
Táto farnosť vlastní väčšinu pozemkov pod Wall Street. Pozrieme sa na pamätník 9/11, miesto kde
stáli Dvojičky Svetového obchodného centra. Prejdeme sa po Wall Street a povieme si niečo o tomto
„divokom“ mieste, ktoré sa mnohokrát stalo predlohou filmov. Na tejto nenápadnej ulici sa robí jeden
z najväčších finančných obchodov na svete. Wall Street nás dovedie k East River a k vyhliadke na
Brooklynský most. Z Dolného Manhattanu sa presunieme na Horný. V tejto časti sa nachádza slávny
Central Park s chronicky známymi miestami. Dakota Building, Strawberry Fields, Trumpovo klzisko a
hotel Plaza. To všetko je tu pokope. Pri hoteli Plaza sa začína známa nákupná zóna Piatej Avenue. Na
Piatej je nádherne a bohato vyzdobený kostol sv.Patrika a naproti Rockefellerovo centrum. Neďaleko
je Grand Central Station so svojimi preslávenými hodinami a zaujímavou výzdobou stropu. Deň sa
ešte neskončil a v meste je čo preskúmavať. Večer sa môžete iba prechádzať po uliciach, nakupovať,
užiť si nočného života v nespočetných baroch a puboch, ísť na vyhliadky, alebo do niektorého z divadiel
na Broadwayi.
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Jogging v Central parku alebo plavba okolo Manhattanu (Pondelok)

NEW YORK

Aby sa vám trošku zmenil pohľad na mesto, môžete si Manhattan pozrieť z vody. Plavba nás zoberie
po rieke Hudson k soche Slobody, okolo Dolného Manhattanu do East River a popod mosty Brooklyn,
Manhattan a Williamsburg k centrále OSN. ( Plavba je fakultatívna a stojí 31 eur). Budete mať šancu
pofotiť a pozrieť si mesto z iného uhla. Po tejto plavbe, ktorá trvá dve hodiny, máte ešte dostatok
času na vlastný program v meste. V New Yorku je možností neúrekom a za jednu párdňovú návštevu
všetko nestihnete. Určite si však toto mesto zamilujete, ako drvivá väčšina zo 65 miliónov
návštevníkov, ktorí sem ročne zavítajú. Ak na plavbu nepôjdete tak deň strávite podľa svojej chuti a
nálady či už nákupmi, galériami, alebo relaxom v Central Parku. BUBO sprievodca Vám rád poradí.
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Nákupy na 5.avenue a rozlúčka s pupkom sveta (Utorok)
NEW YORK-DOMOV

Priestor na posledné naplnenie nákupných tašiek, individuálne dopozeranie atrakcií, zamávame Times
Square a poobede transfer na letisko, odlet domov a prílet ďalší deň.

5

Vitajte doma! (Streda)
Prílet.

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku v economy class
3 x ubytovanie v 3* hoteloch v izbách pre dve osoby v New Yorku
prehliadku New Yorku druhý deň zájazdu
letiskové transfery v New Yorku
BUBO sprievodcu
najlepšie poistenie proti insolventnosti
asistenčné služby BUBO

CENA NEZAHŔŇA

POZNÁMKA
Zdravotné odporúčania: Nie je povinné žiadne očkovanie. Každému
odporúčame, aby sa pred cestou informoval o aktuálnej situácii u svojho lekára.
BUBO nie je zdravotníckym zariadením.
Naši miestni partneri a vedenie BUBO odporúčajú každému cestovateľovi, aby
si skontroloval očkovanie proti tetanu a žltačke AB. Sú to choroby, ktoré
môžete dostať doma, na záhrade či pri trekingu pralesom. Myslite dopredu a
nezabudnite na platné cestovné poistenie.
Zaujímavý blog o zdraví na cestách nájdete aj
na https://bubo.sk/blog/ked-su-tropicke-choroby-konickom
Cestovný doklad: Na cestu je potrebný cestovný pas SR/ČR platný minimálne 6

letiskové poplatky, stravu, vstupné do múzeí, pamiatok, atrakcií, ESTA,

mesiacov po návrate zo zájazdu a musí obsahovať aspoň 2 voľné

fakultatívne výlety, poistenie, resort fee v hoteloch (poplatky za Wi-Fi,

strany. K ceste do USA je potrebná elektronická autorizácia ESTA. Ak ste od

telefonáty, posilňovňu atď.)

roku 2011 navštívili (alebo sa pred zájazdom chystáte navštíviť) niektorú
z nasledovných krajín: Sýria, Sudán, Irán, Irak, Jemen, Líbya, Somálsko, tak
bude nutné žiadať o vízum do USA osobne na Veľvyslanectve USA v Bratislave.
Hotel v základnej cene zájazdu je: Ramada Long Island/Four Points Long island
a podobný
Preferovanou leteckou spoločnosťou pri tomto zájazde je Austrian airlines,
Swiss a Lufthansa alebo KLM/Air France

Termíny a ceny
Termíny

Status

Cena

16.02. - 20.02.2020

Voľný

940€

23.02. - 27.02.2020

Voľný

940€

18.03. - 22.03.2020

Vypredaný

1075€

28.03. - 01.04.2020

Voľný

1075€

07.04. - 11.04.2020

Už len 4 miesta

1175€

Termíny

Status

Cena

02.05. - 06.05.2020

Už len 4 miesta

1340€

05.07. - 09.07.2020

Už len 1 miesto

1175€

13.07. - 17.07.2020

Voľný

1175€

25.07. - 29.07.2020

Voľný

1175€

05.08. - 09.08.2020

Voľný

1175€

15.08. - 19.08.2020

Voľný

1175€

23.08. - 27.08.2020

Voľný

1175€

08.09. - 12.09.2020

Voľný

1175€

19.09. - 23.09.2020

Voľný

1175€

27.09. - 01.10.2020

Voľný

1050€

01.11. - 05.11.2020

Voľný

1000€

08.11. - 12.11.2020

Voľný

1000€

04.12. - 08.12.2020

Už len 2 miesta

1050€

Kalkulácia
Položka
Základná cena

Cena
1075 €

Letiskové poplatky

428 €

autorizácia ESTA do USA (pre občanov SR a ČR)
Spolu:

20 €
1523 €

Cenová kalkulácia sa vzťahuje na termín 28.03. — 01.04.2020. Ceny jednotlivých služieb v kalkulácii sa môžu v
závislosti od konkrétneho termínu mierne líšiť. Táto kalkulácia je platná v momente vytvorenia:

Zažite viac
Už v základnej cene zájazdu máte služby o úroveň vyššie. No zároveň Vám ponúkame možnosti
individualizovať si Vašu cestu a prispôsobiť ju vašim jedinečným nárokom. Lepší hotel?
Fakultatívny výlet? Prelet namiesto jazdy autobusom? Business class letenka?

Nič nie je nemožné.
Vyberte si niektorú z fakultatívnych doplnkových služieb a zažite viac.

Doprava
Letiskový transfer Bratislava - letisko
Schwechat - Bratislava
Cestujeme spolu od začiatku až do konca modernými autami,
autobusmi s osobným a milým prístupom. Oceňovaná BUBO doprava
je tu pre Vás. Po prílete Vás čakáme bez ohľadu na meškanie či zlé
počasie. Sme s Vami stále.

Austrian airlines business class
Komfortné lietanie priamym letom na trase Viedeň New York a späť
spoločnosťou Austrian airlines. Vyskúšajte cestovanie na úrovni,
luxusné letiskové lóže, gurmánske hody a kuchára na palube. To
všetko Vám ponúka Austrian business. Rezervačná trieda Z Austrian
airlines. Ceny sa pri jednotlivých termínoch môžu líšiť, preto si ich vždy
starostlivo pri objednávke skontrolujte.

20 €

80%

3049 €

9%

Lietadlo Austrian

Iné
BUBO VIP zľava na najkvalitnejšiu
batožinu

0€

Kvalitnú batožinu značky Eastpak (víťaz D-Testu 2018) kúpite v online
obchode mojbatoh.sk. Všetky kufre, batohy, cestovné tašky s
unikátnou zľavou 20% pre klientov BUBO. Využite zľavový kód
BUBO2019 pri nákupe na mojbatoh.sk

Výlety
Plavba okolo Manhattanu (2 hodiny)
Dvojhodinová plavba okolo Manhattanu a pohľad na New York z inej perspektívy.

New York

31 €

41%

Ubytovanie
Luxusný hotel na Manhattane
Skutočný luxus priamo na Manhattane v srdci New Yorku. 3 noci v
luxusnom hoteli typu Marriott Marquis /Crowne Plaza/Millenium
Times Square,Westin/Intercontinental a podobný. Určené pre
náročných ľudí. Cena platí na jednu osobu zdieľajúcu dvojposteľovú
izbu.Ak si želáte konkrétny hotel, radi Vám ho potvrdíme, cena však
môže byť iná.

380 €

27%

3 noci | New York

Prémiový 3* hotel na Manhattane
3 noci v kvalitnom 3* hoteli z našej hotelovej banky typu Holiday Inn
Wall street/Ramada/ Holiday Inn Midtown/Roosevelt/Bedford/ROW
a podobný. Lokalita priamo na Manhattane. Cena je za jednu osobu
zdieľajúcu dvojposteľovú izbu. Ak si želáte konkrétny hotel, radi Vám
ho zabezpečíme avšak cena môže byť iná.

120 €

72%

3 noci | New York

Vlastná izba
Luxusný hotel na Manhattane 1/1
Skutočný luxus priamo na Manhattane v srdci New Yorku. 3 noci v
luxusnom hoteli typu Marriott Marquis /Crowne Plaza/Millenium
Times Square,Westin/Intercontinental a podobný. Určené pre
náročných ľudí. Ak si želáte konkrétny hotel, radi Vám ho potvrdíme,
cena však môže byť iná. Ceny sú za jednoposteľovú izbu.

890 €

5%

3 noci | New York

Prémiový 3* hotel na Manhattane 1/1
3 noci v kvalitnom 3* hoteli z našej hotelovej banky typu Holiday Inn Wall street/Ramada/
Holiday Inn Midtown/Roosevelt/Bedford/ROW a podobný. Lokalita priamo na
Manhattane. Ak si želáte konkrétny hotel, radi Vám ho zabezpečíme avšak cena môže byť
iná. Ceny sú za izbu pre jednu osobu.

3 noci | New York

410 €

6%

170 €

Vaša vlastná izba
Vaša vlastná izba v hoteli v základnej cene zájazdu (Ramada Long
island a podobný).

3 noci | New York

Na všetky otázky Vám radi odpovieme
na bubo@bubo.sk

T +421 2 5263 5254

Dunajská 31

M +421 917 530 912

811 08 Bratislava

F +421 2 3214 4600

Slovakia

www.bubo.sk

4%

