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Vlakem napříč USA
USA
8. 6. 2019 - 24. 6. 2019

Program zájezdu
1. - 3. den
letecký přesun do New Yorku, celodenní prohlídka Manhattanu (Wall Street, Brooklyn Bridge,
Empire State Building, Chrysler Building, Central Park, Pátá avenue, Times Square, Ground Zero),
možnost plavby kolem Manhattanu, nebo na Liberty Island se sochou Svobody , odjezd vlakem
do Chicaga
4. - 6. den
příjezd do Chicaga ležícího na břehu Michiganského jezera, návštěva bývalé nejvyšší budovy
světa Willis Tower (108 pater, 442 metrů), odjezd vlakem California Zephyr z průmyslového státu
Illinois, přes zemědělské státy Iowa a Nebraska a prérie dobytkářského Colorada, serpentinami a
tunely Skalistých hor, přes pouště Utahu a Nevady, pohořím Sierra Nevada až na pobřeží
Tichého oceánu do slunné Kalifornie
7. den
celodenní prohlídka San Francisca (Lombard Street, čínská čtvrť, tramvaje cable cars, slavný most
Golden Gate, vyhlídka Twin Peaks, Fishermens Wharf, Pier 39), možnost plavby k bývalé věznici
Alcatraz
8. den
vinařská oblast Sonoma či Napa, průjezd pohořím Sierra Nevada k jezeru Tahoe, vyhlídková cesta
po západním břehu jezera, zátoka Emerald Bay
9. den
opuštěné zlatokopecké městečko Bodie, jezero Mono s tufovými věžemi, cesta horskou silničkou
přes průsmyk Tioga (3031 m), zastávka u jezera Tenaya
10. den
turistika v národním parku Yosemite
(ledovcové údolí s několika vodopády, vyhlídka na
majestátní Half Dome, horolezecká stěna El Capitan)
11. den
národní park Sequoia a Kings Canyon, výlet mezi obřími sekvojemi starými několik tisíc let
12. den
krajina skal a zkamenělých písečných dun v národním parku Údolí smrti (jedno z nejteplejších míst
na Zemi), návštěva Las Vegas (svatební kaple, miliony neonů a desetitisíce hazardních hráčů, bulvár
Strip)
13. den
národní park Zion (kaňon s kolmými stěnami pískovcových útesů s barvou přecházející od ohnivě
rudé po oslnivě bílou), vyhlídka do kaňonu řeky Colorado ve tvaru horské podkovy Horseshoe
Bend u městečka Page
14. den
národní park Grand Canyon
(labyrint skalních útesů, teras, propastí a strží vyhloubených řekou
Colorado), možnost vyhlídkového letu vrtulníkem
15. den
přejezd po slavné Route 66 do Los Angeles, prohlídka města (historické a správní centrum, Beverly
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Hills a procházka po Rodeo Drive), Santa Monica Beach, Hollywood se slavným Sunset
Boulevard a „chodníkem slávy“ na Hollywood Boulevard
16. - 17. den
dokončení prohlídky, návrat do ČR
Cena zahrnuje: letenku do New Yorku a zpět z Los Angeles včetně všech poplatků, místní dopravu,
cestu vlakem z New Yorku do San Francisca, ubytování se snídaní, vstupné do federálních národních
parků a služby průvodce.
Ubytování: 12x hotel nebo motel (čtyřlůžkové pokoje s příslušenstvím), 3x vlak.
Doprava: vlak, pronajaté minivany, taxi, metro.
Stravování: 12x snídaně, během cesty zastávky v restauracích rychlého občerstvení a v
supermarketech.
Služby za příplatek: registrace ESTA 450 Kč, 12x dvoulůžkový pokoj (cena za osobu) 14000 Kč,
lůžko ve vlaku California Zephyr s plnou penzí (dynamická cena - aktuální cena bude při nákupu
sdělena dle aktuálního ceníku Amtrak) 9000 Kč, Pojištění léčebných výloh+COVID 1224 Kč, Pojištění
Prémium STORNO+COVID 1955 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 170 USD.
Poznámka: Podmínky vstupu do USA: povinnost očkování proti COVID-19 (2 dávky) + PCR /
antigenní test den před odletem.

1. Příprava na cestu
1.1. Doklady
Budete potřebovat platný cestovní biometrický pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu zpět
do České republiky) a fotokopii jeho hlavní dvoustrany (pro případ ztráty cestovního pasu) nebo si
její scan uložte do e-mailu.

1.2. Víza
Držitelé cestovních pasů ČR nepotřebují ke vstupu do USA za účelem turistiky vízum pro pobyt
nepřesahující 90 dnů. Pouze je třeba si vyřídit registraci ESTA. CK nabízí tuto službu za příplatek
450 Kč. Tato registrace je platná 2 roky.

1.3. Pojištění
Všichni účastníci zájezdu jsou automaticky pojištěni souhrnným cestovním pojištěním, které zahrnuje
pojištění léčebných výloh v zahraničí do výše až 3 000 000 Kč, z toho 20 000 Kč na neodkladné zubní
ošetření. Výše uvedené pojistné se nevztahuje na provozování vysokohorské turistiky (nad 3500 m) a
raftingu. Součástí pojištění je také zákonné pojištění pro případ úpadku CK. Pojistné kartičky
obdržíte od CK při nástupu na zájezd. Pojištění jsme pro vás připravili ve spolupráci s Českou
pojišťovnou a.s.
Upozorňujeme, že případné lékařské ošetření může být požadováno uhradit hotově a zpětně je
propláceno pojišťovnou v ČR. Pro tento případ si s sebou vezměte finanční rezervu. V případě
návštěvy lékařského zařízení CK nehradí náklady spojené s dopravou.
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1.4. Preventivní zdravotní opatření
ověřit si platnost očkování proti tetanu, záškrtu a obrně
očkování proti břišnímu tyfu a žloutence typu A (doporučujeme obecně do všech zemí)
preventivní prohlídka u zubního lékaře
Pro cestu do USA není třeba speciální očkování a není vyžadován mezinárodní očkovací průkaz.
Podrobné informace o očkování a cenách jednotlivých vakcín se dozvíte na hygienické stanici a
centrech cestovní medicíny.

1.5. Kapesné a místní měna
Měna: americký dolar (USD), orientační kurz: 1 USD = 23 Kč
Kapesné: Je výhodné vlastnit platební kartu VISA, Master, American Expres nebo si zajistit šeky
(podrobnosti vám sdělí vaše banka). Při platbě šekem (kdekoliv) neplatíte servisní poplatky a v
obchodě vám vrací zbytek peněz v hotovosti. V hotovosti by měl klient mít vždy částku cca 150 USD.
Kapesné budete potřebovat na nákup potravin, jídla v restauracích, fakultativní akce, vstupné do
památek a na případný nákup suvenýrů. Celkové minimální doporučené kapesné na cestu je
cca 550 USD.

2. Informace o zájezdu
2.1. Doprava
Po New Yorku se budeme pohybovat MHD, především metrem. Cestou z New Yorku do Kalifornie
vystřídáme 2 vlaky. Prvním, Lake Shore Limited, pojedeme z New Yorku do Chicaga a druhým,
California Zephyr, dále do San Francisca. Program na západním pobřeží absolvujeme pronajatým
dvanáctimístným minibusem.

2.2. Ubytování
Ubytování je zajištěno v hotelech a motelech ve čtyřlůžkových pokojích. Pokoje jsou vybavené dvěma
manželskými postelemi s jednou velkou dekou. Příslušenství na pokoji je samozřejmostí. Za příplatek
je možné si objednat pokoj dvoulůžkový či jednolůžkový.
Dále strávíme 3 noci ve vlaku. Standardní vagóny nejsou členěny a uspořádání se podobá tomu v
autobuse – 2 sedadla, ulička, 2 sedadla. Sedačky jsou velmi pohodlné, dostatečně široké, vysoké a
polohovatelné, podobné těm business class v letadle.
Na cestu vlakem z New Yorku do Chicaga (1 noc) a z Chicaga do San Francisca (2 noci) je možné si
připlatit za lůžkové v kupé pro 2 osoby, které v sobě zahrnuje i plnou penzi.

2.3. Stravování
Lehké snídaně jsou v ceně zájezdu (krom cesty vlakem). Přes poledne, pokud jsme na cestě, je čas na
posezení v některém fast foodu, který doporučí průvodce. Během cestování minivanem zastavujeme
u supermarketů na nákup potravin nebo hotového jídla. Pokoje jsou většinou vybaveny rychlovarnou
konvicí či kávovarem. Během cesty vlakem je možné se občerstvit v bistru nabízejícím teplé a
studené nápoje včetně piva a menšího jídla, nebo se stravovat v jídelním voze. Cestující ve spacích
vozech mají plnou penzi včetně nealkoholických nápojů v ceně jízdenky.
Orientační ceny potravin:
snídaně
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hamburger menu ve fast foodu
oběd v supermarketu
večeře v restauraci
káva
Coca-Cola (0,5 l)
balená voda (1,5 l)
plechovka piva (0,33l)
plechovka piva v restauraci

3–6
5 – 10
15 - ?
2–4
1–2
1–2
1 – 1,5
5

Ceny jídel v jídelním voze vlaku California Zephyr (r. 2019):
snídaně
oběd
večeře
pivo (0,33l)
víno (0,1l)

9 - 14
13 - 15
18 - 39
6-8
7

Aktuální
nabídku
jídel
naleznete
na:
https://www.amtrak.com/content/dam/projects/dotcom/english/public/documents/menus/routes/Calif
ornia-Zephyr-Dining-Car-Menu-0917.pdf
Nabídku
občerstvení
z
kavárny
vyhlídkového
vozu
naleznete
na: https://www.amtrak.com/content/dam/projects/dotcom/english/public/documents/menus/national/
National-CafeCar-Menu-Amtrak-0617.pdf

2.4. Výše vstupného
Ceny některých vstupů a fakultativních akcí: (v USD)
Plavba na lodi kolem Manhattnu
Vyhlídka Rock Point z Rockefeler Centre
Vyhlídka z Empire State Building
Vyhlídka z One World Obervatory
Vyhlídka Skydeck ze Sears Towers
Plavba pod mostem Golden Gate a k pevnosti Alcatraz
Jízda „tramvají“ cable car v San Franciscu
Muir Woods
Prohlídka vinařství s ochutnávkou
Městečko Bodie

42
36
od 37
od 35
24
33
7
10
35
8

Celkem vstupy cca 170 USD.
Fakultativně let vrtulníkem nad Grand Canyonem cca 200 USD. Zájemce prosíme, aby svůj
zájem nahlásili do CK - rezervace termínu a platba předem.
Vstupy do federálních národních parků (Yosemite, Sequoia a Kings Canyon, Údolí smrti,
Zion, Grand Canyon) jsou zahrnuty v ceně zájezdu.
V USA je běžnou součástí plateb ve službách spropitné. Počítejte s částkou 15-20% z ceny
dané služby. Někdy bývá spropitné rovnou připsáno na účet, jindy ne. Dále jsou ceny
uváděny bez DPH, které je stát od státu jiné. I ve vlaku je zvykem nechávat spropitné
číšníkovi, i když si přikoupíte plnou penzi.
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2.5. Klima, počasí a časový posun
Podnebí na východním pobřeží USA je teplotně podobné tomu v ČR. Na západním pobřeží USA a
především v Kalifornii je podnebí velice rozmanité, sahá od středomořského až k subpolárnímu.
Pobřežní oblasti a kalifornské údolí ovlivňuje proudění vzduchu od Tichého oceánu, který dále naráží
na pás hor Sierra Nevada, jehož vrcholky jsou celoročně pokryté vrstvou sněhu. Severní část tohoto
státu je chladnější a okolí San Francisca často pokrývají mlhy. Směrem k jihu srážky ubývají a Los
Angeles se těší příjemnému středomořskému klimatu. Části parků Yosemite, Sequoia a Kings
Canyon, které navštívíme během zájezdu, se nacházejí ve vyšších nadmořských polohách (kolem
1200 m. n. m.) a podle aktuálního počasí mohou teploty klesnout i o 10°C oproti těm na pobřeží.
Naproti tomu v Údolí Smrti a u Grand Canyonu počítejte s teplotami i přes 30°C.
Průměrná denní teplota v červnu:
New York
San Francisco
Las Vegas
Los Angeles

17°C
16°C
25°C
18°C

Spojenými státy americkými prochází 6 časových pásem.
Rozdíl oproti ČR v jednotlivých navštívených oblastech je následující:
New York
Chicago
Kalifornie, Nevada, Arizona

- 6 hodin
- 7 hodin
- 9 hodin

2.6. Jazyk
Jazykem Spojených států amerických je angličtina, kterou hovoří většina obyvatel. Druhým
nejrozšířenějším jazykem je španělština, kterou se také částečně domluvíte.

2.7. Elektrická síť a komunikace
Napětí: 110 - 120 V, frekvence: 60 Hz
Americký typ zásuvek - dva ploché konektory - je třeba adaptér. Adaptér můžete zakoupit v
elektrických potřebách nebo na letišti. Počet zásuvek bývá na pokojích omezen (max. 2) a pokud
plánujete nabíjet více zařízení (foťák, kamera, telefon), doporučujeme přibalit si roztrojku. Většina
nabíječek k těmto zařízením funguje při 110V. U ostatních přístrojů si zkontrolujte, zda podporují
nabíjení/připojení do sítě se 110 V (obvykle mají na štítku napsáno: Input 100-240V).
Telefonování: telekomunikační infrastruktura je v USA velmi rozvinutá. Mobilní signál je dostupný
téměř kdekoliv, mimo míst vzdálených od civilizace (hluboko v národních parcích a podobně). Ověřte
si u svého operátora, že máte aktivován roaming a že váš telefon podporuje frekvence GSM 850 /
1900 MHz. Ceny hovorů, SMS a partnerských sítí vám sdělí váš operátor.
Internet: internetové kavárny již nejsou v USA běžně dostupné. Spíše je možno použít počítačů
umístěných na recepcích hotelů, nebo zdarma připojeni WiFi v restauracích a na hotelech. Internet
ve vlaku není.
Pošta: známky zpravidla se dají koupit pouze na poště, na hotelech, v obchodech se suvenýry a
v automatech. Stojí cca 1 USD a doručení do ČR trvá 1 týden.
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2.8. Důležitá upozornění
CK si vyhrazuje právo na změnu programu v souvislosti s neočekávanými událostmi.

2.9. Celní předpisy
Celní předpisy USA dovolují bezcelní dovoz oblečení, předmětů osobní potřeby, filmů, tabákových
výrobků a potravin včetně alkoholu v množství přiměřeném délce pobytu. Jsou však stanovena
maxima a omezení.
U cigaret (200 ks), cigár (100 ks), doutníků (25 ks), tabáku (200 g), vína (1 láhev), jiného
alkoholu (1 litr), toaletní vody (250 ml).
Z potravin si můžete přibalit pečivo a tvrdé a uzené sýry. Masné výrobky, čerstvé ovoce a zelenina
jsou ve většině případů zakázány. Obecně nelze doporučit dovoz jakýchkoliv potravin, z obecného
zákazu platí mnoho výjimek a pro našince není jednoduché předem odhadnout, co povolené je a co
už není. Pokud něco dovážíte, je lepší tuto skutečnost uvést v celním prohlášení a nechat na
celníkovi, zda daný výrobek povolí, nebo zabaví.
Je zakázán dovoz i vývoz drog, výbušnin a střelných zbraní.
Dovoz a vývoz valut do výše odpovídající hodnotě 10 000 USD není třeba deklarovat.
Předepsané léky si vezměte v originálním balení a množství odpovídajícím předepsané osobní
spotřebě. Naprostý zákaz platí pro vývoz veškerých zvířat a rostlin.

3. Před cestou
3.1. Jak se zabalit
Na lehko. Vhodné zavazadlo pro tuto cestu je malý kufr (ne skořepinový) nebo batoh do 50 litrů a
menší batůžek. Hlavní zavazadlo bude většinu času na hotelích nebo v zavazadlovém prostoru
mikrobusu při přesunech, zatímco s malým batůžkem budete podnikat výlety. Je bezpodmínečně
nutné, aby vaše hlavní zavazadlo bylo opravdu kompaktních rozměrů, maximálně o něco málo
větší než je velikost kabinového zavazadla. Zavazadlový prostor v mikrobusu je omezený a nadměrná
zavazadla mohou zkomplikovat pohodlí při přesunech. Vhodným zavazadlem je menší látkový kufr,
batoh, nebo sportovní taška. Naprosto nevhodné jsou velké, skořepinové kufry. S malým kufrem se
vejdete i do kupé, pokud si jej připlatíte.
Hlavní zavazadlo je přepravováno v zavazadlovém prostoru letadla a odbaveno až do finální
destinace a jeho váha nesmí překročit 23 kg. Toto zavazadlo je možné před odbavením nechat
zabalit do ochranné folie (cca 160 Kč na Letišti Praha). Zavazadla doporučujeme zamykat pouze
zámky s certifikací TSA.
V příručním zavazadle (max. 8 kg, povolené rozměry: 55x35x25 cm) mějte připraveny věci, které
budete potřebovat během cesty, všechny cennosti, doklady, baterie a elektroniku, která musí
být nabitá a funkční, jinak hrozí její zabavení při bezpečnostních kontrolách na letištích.
Do příručního zavazadla také patří všechny lithiové baterie (telefony, laptopy, e-cigarety,
powerbanky...).
Nezapomeňte, že bezpečnostní předpisy nepovolují vzít s sebou na palubu letadla nůžky, nožíky a
jiné ostré předměty. Dále vodu, nápoje, polévky, sirupy, krémy, pleť. mléka, oleje, parfémy, spreje,
gely, šampóny, nádoby pod tlakem (laky na vlasy, pěn. tužidla, pěna na holení), pasty, směsi tuhých a
tekutých materiálů a jakékoliv další přípravky podobné konzistence. Ty prosím umístěte při balení do
hlavního zavazadla. Do kabiny letadla je pouze povoleno malé množství tekutin (do 100 ml). Každé
takovéto balení musí být umístěno v jednom průhledném uzavíratelném igelitovém sáčku o
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maximálním objemu 1 litr na osobu.
Více o bezpečnostních pravidlech naleznete na https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla
Zřídka se stává, že zavazadlo dorazí do místa příletu opožděno o několik dní. Pro tyto mimořádné
situace je dobré mít s sebou v příručním zavazadle také základní hygienické potřeby a prádlo na
dobu cca 3 dní.

3.2. Co s sebou
Zmíněný malý kufr a batůžek pro výlety, vhodnou obuv na turistiku (postačí kvalitní nízké trekové
boty), letní sandály (hodí se i do vlaku i na delší přesuny mikrobusem), žabky (vhodné do sprch),
oblečení do teplého (přímořské oblasti a nížiny) i chladného (horské oblasti) počasí – dlouhý rukáv či
flísku, větrovku, šátek, plavky, ručník, 3/4 kalhoty, bavlněná trička nebo funkční prádlo, pokrývku
hlavy, mobilní telefon (pro případnou nouzovou komunikaci s průvodcem), sluneční brýle, krém na
opalování, baterku / čelovku, univerzální kapesní nůž, fotoaparát, pláštěnku…
Vagóny ve vlaku mohou být silně klimatizované, proto si pro pocit vlastního pohodlí na
cestě případně přibalte lehkou deku / vložku do spacáku /malinký spacák (platí pro cestující na
sedadlech).
Pro případ přeprání prádla můžete využít prádelny na mince na hotelích nebo v jejich blízkosti.

3.3. Doporučené vybavení lékárničky
Vaši osobní lékárničku doporučujeme vybavit těmito léky:
proti průjmu – Immodium kapsle, Ercefuryl tablety, živočišné uhlí, Hylak forte
proti bolestem kloubů, hlavy – Ibuprofen tablety
proti zvýšené teplotě – Paralen tablety
na povrchová poranění – Framykoin zásyp, Septonex spray, obinadla, náplasti
proti alergické reakci při bodnutí hmyzem – Dithiaden tablety, Fenistil gel
proti nevolnosti v dopravních prostředcích – Nokinal tablety
léky, které pravidelně užíváte, si vezměte s sebou v dostatečném množství
užívání antibiotik konzultujte s lékařem
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