Toronto, Niagara, New York a Jamajka
Hľadáte tip na príjemnú poznávačku,
dobré nákupy a parádnu pláž? Ste na
správnom mieste. Zájazd Toronto,
Niagara, New York a Jamajka kombinuje
dni plné poznania s relaxom na karibskej
pláži. Zájazd vhodný pre celé rodiny, keďže
je tu minimum dlhých presunov, osvedčené
hotely a množstvo chuťoviek, ktoré si
môžete dopriať. Chcete hotel priamo na
Times Square, muzikál na Broadway,
hokejový zápas? Všetko je možné.
Uvoľnené Toronto a otvorená atmosféra
Kanady, prírodný živel na Niagarských
vodopádoch a človečina v New Yorku.
Skočíte na nákupy do Macy´s? Rachot
veľkomiest a vodopádov vymeníme za
príliv a odliv na karibskej pláži neďaleko
Montego Bay. Ostrov šťastia a dobrej
nálady poteší aj Vás a 12 dní uletí ani sa
nenazdáte.
ITINERÁR
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Raňajky v Európe a večera trebárs u Wayna Gretzkyho (Streda)
TORONTO

Odlet a prílet do najväčšieho mesta Kanady a štvrtého najväčšieho mesta severnej Ameriky –
TORONTO. Centrum mesta pripomína malý New York. Yonge street, ktorá bola označovaná ako
najdlhšia ulica na svete (do roku 1999 v Guinessovej knihe rekordov 1.896 km), má v skutočnosti „iba“
56 km a je to hlavná tepna mesta. Dnes máme ale na pláne vyviezť sa na najvyššiu vežu západnej
pologule. CN Tower má hornú vyhliadku vo výške 447 m a momentálne je to piate najvyššie miesto,
kam sa dostanete na vyhliadku. Tento rekord držala od roku 1976 do roku 2010, pokiaľ nebola
otvorená Burj Khalifa v Dubaji. Ideálne je počkať si na zotmenie a pozrieť sa na mesto z tejto
perspektívy aj po rozsvietení svetiel. Dáme si dobrú večeru v Distillery district, alebo v reštaurácii u
Gretzkyho?
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Niagarské vodopády (Štvrtok)
TORONTO-NIAGARSKÉ VODOPÁDY

Včera sme sa prešli po biznis štvrti mesta, pozreli sme sa na mesto z vtáčej perspektívy a dnes sa
prejdeme po tej staršej časti. Pozrieme sa na budovu parlamentu provincie Ontario, povieme si niečo
o meste a krajine ako takej a po University avenue sa dostaneme k najstaršiemu zachovanému domu
v Toronte. Prejdeme sa záhradou bývalého súdu a ochutnáme najlepší kanadský hot-dog v Amerike
pred radnicou. V rámci voľného doobedného programu máte možnosť navštíviť Hokejovú sieň slávy a
odfotiť sa s originálom Stanleyho pohára. Už naobedovaní sadneme do áut a popri brehu
Ontárijského jazera sa dostaneme k Niagarským vodopádom. Sú považované za jedny z troch
najkrajších na svete. Poviete si aj Vy, že vskutku patria k Viktóriiným vodpádom a k Iguazú?
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Krížom cez štát New York (Piatok)
NIAGARSKÉ VODOPÁDY-NEW YORK

Hneď po raňajkách prekročíme hranicu do USA. Nastúpime na diaľnicu a tá nás dovedie až do mesta,
ktoré nikdy nespí. Krásna cesta mierne hornatá aj lesnatá. 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 deň-noc alebo si pôjdete užiť výhľad z Empire State Building.
Sme v meste, ktoré nikdy nespí, tak hurá doňho. NEW YORK, NEW YORK.
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Veľké jablko (Sobota)
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 výhľad 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.
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, Trumpove klzisko a Hotel Plaza. To všetko je tu pokope. Pri hoteli Plaza začína
známa nákupná zóna Piatej avenue. Na Piatej je nádherne a bohato vyzdobený Kostol sv. Patrika a
naproti Rockefellerove centrum. Deň 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 Broadway.
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Ulicami Manhattanu a jogging v Central parku (Nedeľa)
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/osoba). 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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Ostrov Boba Marleyho (Pondelok)
NEW YORK-MONTEGO BAY

Odlet na pláž podľa Vášho výberu, kde strávime 5 nocí karibským relaxom. Letíme priamo na
Jamajku! Hotel v základnej cene zájazdu je príjemný 3* all inclusive rezort SUNSCAPE/HOLIDAY INN
SUNSPREE/ ROYALDECAMERON all inclusive. Príjemné jednoduché hotely umiestnené priamo na
pláži s vysokým 3* štandardom. 10 minút jazdy z letiska. Stravovanie je formou all inclusive t.j. plná
penzia a drobné občerstvenie počas celého dňa vrátane alkoholických a nealko nápojov. Hotel má
výbornú cenu v pomere ku kvalite a je určený pre menej náročných klientov. Náročnejší klienti môžu
využiť služby lepšieho hotela z ponuky BUBO Prémium.
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All inclusive na pláži na Jamajke (Utorok)
MONTEGO BAY

Oddych na pláži a relax all inclusive.
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All inclusive na pláži na Jamajke (Streda)
MONTEGO BAY

Oddych na pláži a relax all inclusive.
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All inclusive na pláži na Jamajke (Štvrtok)

MONTEGO BAY

Oddych na pláži a relax all inclusive.
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All inclusive na pláži na Jamajke (Piatok)
MONTEGO BAY

Oddych na pláži a relax all inclusive.
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Rozlúčka s Karibikom (Sobota)
MONTEGO BAY-DOMOV

Odlet domov.
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Vitajte doma! (Nedeľa)
Prílet.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú letenku do Toronta a späť z pláže v economy class
Prelet New York – pláž
5 x ubytovanie v 3* hoteli počas dní 1-5 v izbách pre dve osoby
5 x ubytovanie v hoteli na pláži podľa výberu
all inclusive stravovanie na Jamajke
Dopravu podľa programu
Letiskové transfery v Kanade, USA a na Jamajke
BUBO sprievodcu počas dní 1-5
asistenčné služby BUBO
najlepšie poistenie proti insolventnosti

CENA NEZAHŔŇA

POZNÁMKA
Na Jamajke je základným hotelom Sunscape/Holiday Inn Sunspree alebo Royal
Decameron so službami all inclusive.
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
mesiacov po návrate zo zájazdu a musí obsahovať aspoň 5 voľných

Letiskové poplatky, vstupné do pamiatok a atrakcií, víza/Estu do USA a eTA do

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

Kanady, ostatnú stravu, resort fee v hoteloch (poplatky za wifi, telefonáty,

roku 2011 navštívili (alebo sa pred zájazdom chystáte navštíviť) niektorú

posilňovňu atď), batožinu na vnútroštátnych letoch v USA/Kanade a letoch do

z nasledovných krajín: Sýria, Sudán, Irán, Irak, Jemen, Líbya, Somálsko, tak

Karibiku

bude nutné žiadať o vízum do USA osobne na Veľvyslanectve USA v Bratislave.

Termíny a ceny
Termíny

Status

Cena

03.07. - 14.07.2019

Vypredaný

3520€

12.07. - 23.07.2019

Už len 2 miesta

3210€

24.07. - 04.08.2019

Vypredaný

3520€

08.08. - 19.08.2019

Už len 4 miesta

3520€

21.08. - 01.09.2019

Voľný

3210€

15.09. - 26.09.2019

Voľný

2990€

Termíny

Status

Cena

25.09. - 06.10.2019

Už len 4 miesta

2990€

23.10. - 03.11.2019

Voľný

3210€

Kalkulácia
Položka

Cena

Základná cena

3210 €

Letiskové poplatky

505 €

Spolu:

3715 €

Cenová kalkulácia sa vzťahuje na termín 23.10. — 03.11.2019. 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.

Ubytovanie
Prémiový 3* hotel na Manhattane
Zlepšite si ubytovací štandard v New Yorku a presťahujte sa na
Manhattan. 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.

3 noci | New York

120 €

78%

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

Luxusný hotel na Jamajke
5 nocí v luxusnom hoteli na Jamajke ( Iberostar Rose Hall alebo Hilton
Rose Hall) s all inclusive stravovaním. Cena platí na jednu osobu
zdieľajúcu izbu pre dve osoby. Hotely najvyššieho štandardu v oblasti
Montego Bay situované na pláži Rose Hall, necelých 20 minút z
letiska. Izby sú vybavené tak ako to očakávate od luxusných hotelov,
ktoré môžete hodnotiť 4*-5* podľa subjektívneho názoru. Oba spĺňajú
vysoký štandard.

460 €

41%

5 nocí | Montego Bay

Iné
ESTA USA (pre občanov SR a ČR)

20 €

100%

BUBO VIP zľava na najkvalitnejšiu
batožinu
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

0€

eTA Kanada (pre občanov SR a ČR)

12 €

100%

Staviame nemocnice v Kambodži
(www.bubo.sk/magna)
Staviame nemocnice v Kambodži (www.bubo.sk/magna)

10 €

90%

Výlety
Plavba okolo Manhattanu
1,5 hodinová plavba okolo Manhattanu a pohľad na New York z inej
perspektívy.

31 €

57%

New York

Doprava
Prelet Buffalo - New York
Skráťte si presun cez štát New York z Niagara Falls do New York city
a namiesto presunu autom preleťte do New Yorku. Po prílete do New
Yorku sa zastavíte pri prepážke Supershuttle a zdieľaným transferom
sa dostanete do hotela kde počkáte skupinu. New York tak môžete
začať užívať takmer okamžite. V cene je transfer na letisko v Buffale,
prelet Buffalo - New York a transfer z letiska v New Yorku do Vášho
hotela zdieľaným transferom Supershuttle. Cena nezahŕňa batožinu v
lietadle, tá sa platí vo výške 25-35 USD za kus priamo na letisku.

Buffalo - New York

145 €

20 €

Letiskový transfer Bratislava - letisko
Schwechat - Bratislava
Spiatočný letiskový transfer na trase Bratislava - letisko Schwechat Bratislava určený výhradne pre BUBO klientov. Pohodlný odvoz na
letisko Schwechat a čakanie pri prílete aj v prípade meškania.
Spoločne cestujeme od začiatku do konca.

80%

Vlastná izba
710 €

1/1 izba počas celého zájazdu
Vaša vlastná jednoposteľová izba počas celého zájazdu v hoteloch v
základnej cene zájazdu. Na Jamajke je základným hotelom Riu
Montego Bay/Holiday Inn Sunspree alebo Royal Decameron.

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

7%

