POTOVANJE V NEW YORK
Dolžina potovanja: 7 DNI
TERMIN: 5. – 11. FEBRUAR

PROGRAM
1. DAN, 5. FEBRUAR
Zbor v Ljubljani in vožnja proti enemu izmed bližnjih letališč. Polet v New York s prestopom, vendar
dobro povezavo – brez daljšega čakanja. Po vseh opravljenih formalnostih na letališču, se bomo s
privatnim transferjem odpeljali proti hotelu z odlično lokacijo. Namestitev in nočitev.
2. DAN, 6. FEBRUAR
Po zajtrku se bomo odpravili na metro do Manhattna in si ogledali Prirodoslovni muzej, ki velja za
enega večjih in bolj obiskanih v ZDA. Ogled Prirodoslovenag muzeja je neobvezen. Po ogledu se bomo
napotili proti Centralnemu parku in si najprej ogledali spomenik Strawberry Fields, mesto kjer je
življenje izgubil legendarni član skupine The Beatles, John Lennon. Sledil bo sprehod čez enega najbolj
romantičnih mostov v New Yorku, Bow Bridge-u, ki se pojavlja tudi v številnih Hollywoodskih filmih.
Sprehod bomo nadaljevali proti največji in najbolj razkošni fontani v mestu, Bethesda Fontain, ki je
bila zgrajena že v sredini 19. stoletja, se sprehodili po ulici Pete avenije mimo Trump Tower do
katedrale Sv. Patrika, Radio City Hall in slavnega Rockefeller Centra. Za konec bomo prihranili
vrhunec ogledov prvega dne, poznano kot križišče sveta, Times Square. Večerni prihod v hotel.
Nočitev.
3. DAN, 07. FEBRUAR
Po zajtrku se bomo z metrojem podali na ogled južnega dela Manhattna. Sprehodili se bomo mimo
finančne prestolnice Wall Street. Opcijski izlet s plovbo do znamenitega Liberty Islanda in Kipa
Svobode, ki velja za simbol države in je eden najbolj prepoznavnih spomenikov na svetu. Po ogledu
bomo nadaljevali proti Ellis Islands, kjer je dolga leta delovala sprejemnica in prva postaja za
priseljence v ZDA, na kar danes spominja na otoku urejen muzej priseljevanja. Povratek na
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Manhattan. Sledi ogled National Museum of the American Indian, muzej v katerem boste spoznali
življenje domorodcev. Sledi sprehod mimo Ground Zero, mesto kjer je nekoč stal World Trade
Center. Sprehodili se bomo mimo kapele Sv. Pavla, ki slovi kot najstarejša cerkev na Manhattnu,
zgrajena je bila že v 18. stoletju. Sprehodili se bomo do Brooklyn Bridga, ki še danes velja za enega
najlepših na svetu. Povratek v hotel v večernih urah. Nočitev.
4. DAN, 08. FEBRUAR
Zajtrk. Kdor bo želel lahko dopoldan izkoristi za ogled Metropolitanskega muzeja, ki velja za največji
muzej umetnosti v ZDA in v katerem se nahaja preko 2 milijona umetniških del. Njegova zbirka
obsega velika dela klasične antike in starega Egipta, evropsko umetnost srednjega in novega veka,
vrhunska dela ameriške umetnosti ter številne druge zbirke. Po ogledu se bomo sprehodili mimo
Chrlysler Building, zgrajena je bila leta 1930 in slovi kot prva stavba, ki je premagala višino Eifflovega
stolpa. Nadaljevali bomo pot do glavne železniške postaje, ki velja za eno največjih na svetu. Sledi
ogled parka Bryant, v katerem prebivalci New Yorka preživijo veliko prostih ur, saj je idealen za
druženje. Sledi ogled New Yorške javne knjižice in Flatiron building. Vmes se bomo na željo povzpeli
še na Empire State Building in občudovali razgled iz nebotičnika, ki je do leta 1972 veljal za najvišjega
na svetu. Obisk Empire State buildinga je opcijski. Nočitev.
5. DAN, 09. FEBRUAR
Zajtrk. Dan bomo začeli z raziskovanjem severnega predela Manhattna, Harlema in Morningside
Heights. Ogledali si bomo zunanjost Univerze Columbia, se sprehodili mimo mogočne neogotske
katedrale St. John the Divine in mimo znamenite 125. ulice, jedro Harlema, ki je postala sopomenka
za skupnost in kulturo Newyorčanov z afriškimi in latinskoameriškimi koreninami. Za konec še obisk
kitajske četrti in četrti Little Italy, Soho in Greenwich Village. Povratek v hotel v večernih urah.
Nočitev.
6. DAN, 10. FEBRUAR
Po zajtrku dopoldan v mestu prosto. Povratek v hotel, od tam odhod proti letališču. Polet na
odhodno letališče v večernih urah.
7. DAN, 11. FEBRUAR
Prihod letala na eno bližnjih letališč in transfer do odhodnega mesta.

Pridržujemo si pravico do spremembe programa po dnevih.

CENA PO OSEBI OB PRIJAVI VSAJ 30 OSEB: 949 €
CENA VKLJUČUJE: povratni avtobusni transfer do letališča, letalsko karto v ekonomskem razredu, vse
letališke takse, čekirana in ročna prtljaga, 5x nočitev z zajtrkom v hotelu 3*** v sobah za štiri osebe (v
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vsaki sobi sta po dve zakonski postelji), licenciran slovenski turistični vodnik, vsi zunanji ogledi
proprogramu, privatni avtobusni transfer v New Yorku na relaciji letališče - hotel – letališče,
organizacija potovanja
CENA NE VKLJUČUJE:
- opcijsko doplačilo vstopnine (Prirodoslovni muzej, Metropolitanski muzej, ladjica Ellis Island in Kip
svobode, Empire state building, National Museum of the American Indian)
- ESTA - elektronska dovolilnica za vstop v ZDA, uredite jo preko spleta, stane 14 USD
- kosila, večerje (obrok v samopostrežnih restavracijah okoli 10 USD)
- 7-dnevna neomejena metro karta, nakup na licu mesta, stane 33 USD
DOPLAČILA:
- dvoposteljna soba, doplačilo po osebi 105 EUR

V primeru velike spremembe tečaja EUR proti USD si pridržujemo pravico do sorazmernega
zvišanja cene.
Osebe, ki so po 1.3.2011 potovale v Irak, Iran, Sirijo ali Sudan, ali imajo poleg slovenskega tudi
državljanstvo katere od teh držav, v ZDA ne morejo več potovati na podlagi programa ESTA, pač pa
morajo za vstop v ZDA pridobiti ustrezen vizum. Za več informacij se obrnite na Veleposlaništvo ZDA v
Ljubljani.
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