
Velká cesta západem USA 
od Hollywoodu až po Yellowstone s lehkou turistikou 
 

TERMÍN: 23.9. – 15.10. 2019  
 

DOPRAVA:  
• letecké spojení Praha – Los Angeles – Praha 
• dopravu moderními klimatizovanými 

patnáctimístnými mikrobusy (max. obsazenost 9 
osob + průvodce) 
 

UBYTOVÁNÍ:  
• hotely či motely kategorie 3* se snídaní, většinou vybavené vlastním bazénem   
• dvojlůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, klimatizací, TV  

 
PRŮVODCE: po celou dobu zájezdu   
 
CENA: 78 900 Kč 
 
 
V ceně zahrnuto:  

• letenka Praha – Los Angeles – Praha včetně všech poplatků 
• poplatky a vstupy do všech národních parků 
• minibus po celou dobu zájezdu 
• služby průvodce po celou dobu zájezdu 
• 21x ubytování ve dvojlůžkových pokojích 3* se snídaní 
• informační materiály 
• informační schůzka před odletem  

 
V ceně není zahrnuto: 

• plavba na ostrov Alcatraz – 35 USD 
• vstup do Universal Studios – 90 USD 
• registrace ESTA ke vstupu na území USA - nutný platný biometrický pas, poplatek 14 USD 
• stravování – možnost v restauračních řetězcích a jiných cenově dostupných restaurací 

společně s průvodcem na základě jeho znalostí dané oblasti, téměř denně možnost nákupu 
v hypermarketech v rozumných cenových relací  

• pojištění (léčebných výloh, storno) 
 

 

 

 

   KČT Slovan Karlovy Vary 
Pojďte s námi za poznáním 

až na konec světa za Velkou louži 

 

 

 



1. den - 23.9. 2019: Odlet  
Odlet z Prahy do Los Angeles s jedním přestupem v Amsterdamu či Paříži. Transfer z letiště do hotelu, 
ubytování. 

2. den - 24.9. 2019: Los Angeles 
Celodenní prohlídka Los Angeles – vyjížďka ke Griffithově observatoři, návštěva Beverly Hills, 
Rodeo Drive, Sunset Boulevard, Hollywoodského chodníku slávy, historického centra Downtown, 
atd. Dále procházka centrem Santa Monicy se světoznámým molem a pobřežní promenádou u 
Pacifického oceánu a přilehlé kosmopolitní Venice. 
 

3. den - 25.9. 2019: Los Angeles – Pacific Coast Higway 
Fakultativně možnost návštěvy světoznámých filmových ateliérů a filmového zábavního parku 
Universal Studios. Pro ostatní účastníky program s průvodcem v centru města. Odpoledne první část 
cesty legendární Pacific Coast Higway směrem do San Francisca. Večer ubytování ve městě San Luis 
Obispo. 
 

4. den - 26.9. 2019: Big Sur  - Monterey 
Druhá část cesty po Pacific Coast Higway - průjezd oblastí Big Sur – 100 mil dlouhý úsek rozeklaného 
a nezastavěného pobřeží Pacifiku – Bixby Bridge, atd. San Simeon – návštěva pobřežní rezervace 
Rypoušů sloních. Dále přejezd ke státnímu parku Point Lobos. Poloostrov Monterey – Carmel, 
Pebble Beach, Pacific Grove s projížďkou po slavné vyhlídkové silnici 17-Mile Drive. Ubytování na 
předměstí San Francisca. 
 

5. den - 27.9. 2019: San Francisco 
 Celodenní prohlídka San Francisca – jednoho z nejkrásnějších měst USA - Golden Gate Bridge, jízda 
místní pozemní lanovou dráhou -  cable car, dále prohlídka čínské čtvrti - China Town, Union square, 
Financial district se slavným mrakodrapem Transamerica Pyramid, atd. Návštěva 
volnomyšlenkářské čtvrti Castro. Výjezd na vyhlídku Twin Peaks. Večer v San Franciscu.  
 

6. den - 28.9. 2019: San Francisco - Alcatraz 
 Dopoledne fakultativně plavba na ostrov Alcatraz s návštěvou proslulé věznice. Druhá část prohlídky 
San Francisca - Fisherman‘s Wharf – přístav s promenádou a vyhlídkou na proslulou věznici a záliv, 
Lombard Street – nejstrmější ulice v USA. V odpoledních hodinách odjezd ze San Francisca směrem 
k Yosemitskému národnímu parku a následně ubytování.  
 

7. den - 29.9. 2019: Yosemitský národní park 
Celodenní návštěva Yosemitského národního parku v pohoří Sierra Nevada – návštěva Yosemite 
Village a následně pěší túra k vodopádům Vernal Fall a Nevada Fall. Úchvatné vyhlídky na 
monumentální žulové masivy Half Dome a El Capitan z více míst po celém parku. V odpoledních 
hodinách přejezd na vyhlídku Glacier point s majestátními výhledy na celý národní park a dominantu 
parku Half Dome. Ubytování ve večerních hodinách ve městě Fresno. 
 

8. den - 30.09. 2019: Národní park Sequoia 
 Návštěva Národního parku Sequoia s největšími a nejstaršími stromy planety. Park proslavily lesy 
sekvojovců obrovských včetně nejznámějšího stromu General Sherman. V programu je dále několik 
pěších túr v nejzajímavějších partiích parku (Giant Forest, výstup na Morro Rock – největší skalní 
monolit Ameriky). V podvečerních hodinách přejezd do města Bakersfield – ubytování. 
 

9. den - 1.10. 2019  
Ráno odjezd do národního parku Death Valley (Údolí smrti), nejnižšího a nejteplejšího místa západní 
polokoule. Průjezd parkem s jednotlivými zastávkami – boraxový důl v Mustard Canyon, Furnace 
Creek, Zabriskie Point, Devil´s Golf Course – pláň plná bizarních solných věžičkovitých a kulatých 
útvarů, Badwater Basin – solnými plochami zvrásněná krajina s nadmořskou výškou -86 m n.m. 



Pokračování cesty do nevadského Las Vegas – světově proslulého centra zábavy a hazardu.  Ubytování 
ve večerních hodinách v centru města.  
 

10. den - 2.10. 2019: Las Vegas, Hooverova přehrada 
 Dopoledne zastávka u jedné z největších přehrad světa – Hoover Dam postavené na řece Colorado. 
Poté návrat do Las Vegas – možnost odpočinku u hotelového bazénu. V odpoledních a večerních 
hodinách prohlídka Las Vegas – hlavní bulvár Strip,  komplex Bellagio se zpívající fontánou, komplex 
New York s kopií sochy Svobody a Brooklynského mostu, komplex Venezia – Benátky v Nevadské 
poušti včetně funkčních kanálů s gondolami, atd. Možnost výhodných nákupů v přilehlých outletových 
centrech. Ve večerních hodinách možnost návštěvy představení známého Cirque du Soleil (nutná 
rezervace se značným časovým předstihem).  
 

11. den - 3.10. 2019: Národní park Zion 
Ráno odjezd z Las Vegas do národního parku Zion kde hlavní zajímavostí je 24 km dlouhý kaňon s 
rudooranžovými pískovcovými skálami až 800 m vysokými a řekou Virgin River. Fantastické výhledy 
a procházky v úchvatné krajině. Odpolední přejezd směrem do národního parku Bryce Canyon. Cesta 
pokračuje další výjimečnou scénickou silnicí – Mount Carmel Highway do osady Hatch – ubytování 
ve večerních hodinách.  
 

12. den - 4.10. 2019: Národní park Bryce Canyon 
 Ráno návštěva národního parku Bryce Canyon - neuvěřitelné mnohobarevné skalní formace, jedno 
z nejpodivuhodnějších míst na planetě – plejáda roztodivných a různobarevných sedimentů a formací, 
pochod po dně parku mezi obřími „krápníky“. Následně přejezd směr Salt Lake City.   
 

13. Den - 5.10. 2019: Salt Lake City 
Prohlídka zajímavého centra města Mormonů - State Capitol, Temple Square, Velké solné jezero, 
atd. Přejezd přes Idaho Falls k branám Yellowstonského národního parku. Ubytování ve večerních 
hodinách. 
 

14. den - 6.10. 2019: Yellowstonský národní park 
Celodenní návštěva Yellowstonské národního parku, kde potkáme neskutečné množství volně se 
pohybující zvěře (stáda bizonů, laně s jeleny, atd). Návštěva Norris Geyser Basin, Mammoth Hot 
Springs včetně nejznámějších gejzírů Old Faithful a Grand Prismatic Spring. Pěší turistika v oblasti 
Yellowstonského jezera. 
 
 

15. den - 7.10. 2019: Yellowstonský národní park 
Druhý den věnovaný nejstaršímu americkému národnímu parku. Pěší turistika s fantastickými výhledy 
na Lower Falls a Upper Falls ve velkém kaňonu řeky Yellowstone.   
 

16. den - 8.10. 2019: Národní park Grand Teton, Jackson 
V dopoledních hodinách návštěva malebného národního parku Grand Teton s úchvatnými výhledy 
na toto majestátní pohoří, přejezd kolem Jackson Lake, National Elk Refuge Visitor Centre, atd. 
Následně prohlídka města Jackson postaveného a zachovalého ve stylu divokého západu, přejezd do 
Evanstonu – ubytování. 
 

17. den - 09.10. 2019: Národní park Canyonlands, národní park Arches 
Dopoledne návštěva národního parku Canyonlands, úchvatná země kaňonů – vyhlídky a pochod po 
severní římse v místech u „Mrtvého koně“. 
V odpoledních hodinách návštěva národního parku Arches s ohromujícími skalními útvary a symboly 
státu Utah - Balanced Rock, Double Arch, Delicate Arch, atd. 
 

18. den - 10.10. 2019: Monument Valley  



Monument Valley – území kmene Navajo, zajímavé skalní útvary z červeného pískovce nazývané 
messa (stoly) nebo butte (vršky, hřbety). Nejvyšší z nich dosahuje 300 metrů nad údolní plošinou, tato 
výjimečná krajina posloužila jako kulisa k mnoha westernům Johna Wayna. Nocleh ve městě Page. 
 

19. den - 11.10. 2019: Grand Canyon 
 Ráno návštěva Horseshoe Bend, kde řeka Colorado vytvořila meandr připomínající koňskou podkovu. 
Dále přejezd do národního parku Grand Canyon s možností fakultativně absolvovat okružní let 
helikoptérou, zastávky na nejkrásnějších vyhlídkách Desert View, Moran, Grandview Point, atd. Pěší 
túry po nejkrásnějších částech jižní římsy kaňonu. Večerní přejezd do města Williams – ubytování. 
 

20. den - 12.10. 2019: Route 66 
Ráno odjezd z města Williams, průjezd Arizonou  a cesta za nostalgií po historickém úseku slavné silnici 
„Mother Road“ - Route 66 s několika zastávkami na nejvýznamnějších a nejza-jímavějších místech. 
Návštěva muzea Route 66 ve městě Kingman. Následně přejezd nekonečnou pustinou Mohavské 
pouště k národnímu parku Joshua Tree. Ubytování v Twentyninepalms.    
 

21. den - 13.10. 2019: Joshua Tree 
Návštěva národního parku Joshua Tree, který své jméno získal podle bizarně vyhlížející juky 
krátkolisté, zvané též jako Jozuův strom, několik zastávek a krátkých procházek u vyhlídek na 
nádhernou krajinu ozdobenou tisíci palem (resp. juk). Při pěkném počasí je možno dohlédnout až do 
Mexika, návrat do Los Angles – poslední možnost nákupů. Večerní program s průvodcem. 
 

22. den - 14.10. 2019: odlet z Los Angeles 
Transfer na letiště. Odlet do ČR v odpoledních hodinách. 
 

23. den - 15.10. 2019: přílet do ČR 
Přílet do Prahy v odpoledních/večerních hodinách. 


