
New York 
City

Ugriznite v veliko jabolko kot znajo samo Newyorčani.

6 dni / Cena: od 1295 €
27. 10. do 1. 11. 2018 / 21. 12. do 26. 12. 2018 / 28. 12. 2018 do 02. 

01. 2019 / 27. 4. do 2. 5. 2019

 
 

Različne možnosti podaljšanja z vodenjem na daljavo:
Washington ali Toronto z Niagarskimi slapovi ali Miami.

KONTAKT: www.mistermatik.com | info@mistermatik.com |  070 /156-960



 New York, mesto, ki nikoli ne spi, je čudovit kolaž ljudi, kultur, kulinarike, 
glasbe, umetnosti, mode in arhitekture iz vseh koncev sveta. 

 Spoznajte New York na edini pravi način – skozi oči domačinov.

 Poleg najbolj znanih znamenitosti, kot so Kip svobode, Times Square, 
Central Park, katerih nihče ne sme zamuditi, boste videli tudi bolj skrite 
kotičke mesta ter imeli možnost obiskati katero od spektakularnih predstav 
na Broadwayu, navijati na tekmi ene od ameriških profesionalnih ali štu-
dentskih lig, zaplesati na koncertu slavnega izvajalca ali pa v domačnosti 
majhnega blues bara*. 

 Pristna lokalna izkušnja:
• Maša z gospel glasbo v babtistični cerkvi.
• Pokušanje newyorških kulinaričnih specialitet tako na ulici kot v restavra-
cijah z dolgoletno tradicijo.
• Ogled uličnih umetnosti.
• Spoznavanje avtentičnih sosesk mesta, ne samo Manhattna.

 Ne pozabite, zaradi majhnega števila potnikov v skupini, lahko upošte-
vamo vaše osebne želje in za vas v skladu s tem tudi prilagodimo pro-
gram. Medtem ko se žena predaja nakupovalni mrzlici ekskluzivnih razpro-
daj, mož spoznava letalonosilko Roosevelt, ki je zasidrana na reki Hudson. 

* Obisk predstav, tekem in ostalih raznovrstnih dogodkov je odvisen od razpoložljivosti. Cene vstopnic niso 

vključene v ceno potovanja.
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PROGRAM

 Vsak dan bo na voljo nekaj prostega časa, da bo vsak potnik lahko doživel mesto, kot ga 
sam najbolj želi. 

1. dan
• Let v NYC
• Prijava v hotel
• Večerni sprehod po Times Square

2. dan
Ogled znamenitosti v tem dnevu:
• Vožnja z ladjico do Kipa svobode s panoramskim pogledom na Manhattan
• Muzej priseljencev na Ellis Island 
• WTC s spominskim parkom za padla dvojčka in muzejem o dogodkih 11. septembra 
(obisk muzeja za doplačilo)
• Borza in finančno središče Wall Street
• Kitajska četrt “Chinatown”
• Italijanska četrt “Little Italy”
• Prečkanje brooklynskega mostu in pohajkovanje v Brooklynu
• Nočno občudovanje nebotičnikov z razgledne točke

3. dan
Ogled znamenitosti v tem dnevu:
• Highline – dvignjen park, ki leži na ostankih želežniške proge
• West Village ter SOHO – univerzitetni del mesta
• 5. avenija do 34. ulice z znamenito zgradbo v obliki likalnika Flatiron
• Stolpnica Empire state Building – ikona mesta (možen obisk razgledne točke za 
doplačilo)
• Dvorana Madison Square Garden
• Herald Sq. – trg z največjo veleblagovnico na svetu Macy’s
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4. dan
Obisk maše z gospel glasbo.
Ogled znamenitosti v tem dnevu:
• Velika zelenica v mestu - Central Park
• Največji muzej v mestu: Metropolitan Museum of Art
• 5. avenija s prestižnimi trgovinami ter Trumpovim stolpom
• Znamenita želežniška postaja Grand Central Station
• Rockefellerjev center
• Katedrala Sv. Patrika
• Mestna javna knjižnica s parkom Bryant Park
• Times Square – blišč in množice ljudi
• Broadway – avenija zabavne industrije

5. dan
• Zajtrk
• Prosto za zadnje oglede ali nakupe
• Transfer na letališče v New Yorku
• Let v Evropo
      

6. dan
• Prihod v Evropo

 Različne možnosti podaljšanja z vodenjem na daljavo:
 Washington ali Toronto z Niagarskimi slapovi ali Miami.
 Podrobnosti o podaljšanju si lahko preberite na zadnji strani tega programa.
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Podatki o potovanju:
 
 Trajanje: 6 dni (+ različne možnosti 
podaljšanja potovanja)
 Datum: 27. 10. do 1. 11. 2018 / 21. 12. do 26. 12. 
2018 / 28. 12. 2018 do 02. 01. 2019 / 27. 4. do 
2. 5. 2019

Cena:
 1295 € na osebo v dvoposteljni sobi
 V primeru, da oseba potuje sama in je 
pripravljena deliti sobo s sopotnikom, ni 
doplačila.

 Božični termin - 1350 €
 Novoletni termin - 1395 €

Otroci do 18 leta: v primeru, da otrok potuje 
v spremstvu dveh odraslih oseb in spi v isti 
sobi, mu pripada 150 € popusta. Enak 
popust pripada tudi drugemu otroku. 
Doplačilo za enoposteljno sobo je 250 € (v 
primeru, da potnik ne želi deliti sobe).

 
 Različne možnosti podaljšanja z vodenjem 
na daljavo:
 Washington ali Toronto z Niagarskimi 
slapovi ali Miami.

V ceno je vključeno:
• Letalska karta v ekonomskem razredu z 
vsemi pristojbinami (odhodna letališča: 
Ljubljana, Zagreb, Trst, Benetke, Dunaj).
• 4 nočitve v hotelu 3* na dobri lokaciji (v 
oktoberskem terminu je vključen še zajtrk)
• Vsi prevozi na destinaciji
Izlet na Liberty Island s Kipom svobode, ter na
Ellis Island
• Vstopnina za Metropolitan Museum of Art
• Voden ogled mesta vse dni na destinaciji
• Organizacija in izvedba potovanja
• Slovensko vodenje

V ceno ni vključeno:
• Vse kar ni napisano pod v ceno je 
vključeno.
• Osebni izdatki potnikov 
• Vsa hrana in pijača
• Napitnine 
• Prevoz na in z odhodnega letališča v 
Evropi
• ESTA - vstopno dovoljenje za vstop za 
ZDA.
 
  Maksimalno število potnikov je 
14. 
  Vsi odhodi so vedno 
zagotovljeni.
  Ni doplačila, ne glede na velikost 
skupine.
  Brez doplačila za potnike, ki 
potujejo sami in so sobo 
pripravljeni deliti s sopotnikom.

Pomembno obvestilo:
• Slovenski državljani za vstop v ZDA 
potrebujejo izpolnjeno elektronsko 
registracijo ESTA. Potnik, ki nima urejene 
ESTE, se ne
 more vkrcati na let za ZDA.
• Osebe, ki so po 1. marcu 2011 potovale v Iran, 
Irak, Sirijo, Libijo, Somalijo, Jemen ali Sudan, 
ali imajo poleg slovenskega tudi državljanstvo 
katere od teh držav, morajo za vstop v ZDA 
pridobiti ustrezen vizum in v ZDA ne morejo 
več potovati na podlagi programa Visa 
Waiver.

Podatki o podjetju:
Mister Matik Ltd. 83 Ducie St. 
M1 2JQ Manchester, Velika Britanija.
TRR odprt pri Banki Koper: SI56 1010 0005 
5206 672
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*Cena po tej ponudbi velja do 31. 12. 2018. Po tem datumu si pridržujemo pravico do zvišanja cen ter/ali spremembe leta (letalske družbe, odhodnega letališča oziroma kombinacije letov) in datumov potovanja. Za potrditev 
te ponudbe je potrebno vplačati nepovratni depozit v višini 550 EUR, preostali znesek pa v celoti poravnati najkasneje 30 dni pred začetkom potovanja. Način plačila je nakazilo na bančni račun agencije Mister Matik Ltd., 
odprt pri Banki Koper. Stroški odpovedi potovanja: do 60 dni pred začetkom potovanja znašajo stroški odpovedi 550 EUR. Za ostale roke veljajo določila, napisana v splošnih pogojih poslovanja podjetja Mister Matik Ltd. 
V primeru neudeležbe na potovanju znaša strošek 100% cene potovanja. Odpoved potovanja je potrebno sporočiti v pisni obliki. Zaradi zagotovitve kakovosti potovanja si pridržujemo pravico do spremembe vrstnega 
reda izvedbe posameznih ogledov (npr. sprememba zaradi vremena). Splošne pogoje poslovanja potovalne agencije Mister Matik Ltd. lahko prejmete na zahtevo, ali si jih ogledate na spletni strani www.mistermatik.com. 
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