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Pupok sveta,
teší ma
Mesto, ktoré nikdy nespí, Veľké jablko alebo hlavé mesto sveta – aj 
také prívlastky má mesto peňazí, slobody, módy, umenia a všetkého 
ostatného, na čo si len spomeniete.
Autor: Miroslava Ryšková, Foto: archív redakcie
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New York je zasľúbené mesto, ktoré láka 
zasnených študentov i po úspechu bažia-
cich smrteľníkov. Ponúka skutočne ne-

obmedzené možnosti, no v džungli mrakodra-
pov a peňazí musíte preraziť jedinečnosťou. Tu 
si namiesto labužníckeho vychutnávania kávičky 
usŕkavate obľúbený životobudič z papierového 
pohára v chladivom vánku podzemného metra, 
túžbu objavovania histórie uspokojí Metropolitné 
múzeum a vystačiť si musíte pri pohľade na mra-
kodrapy týčiace sa vysoko do neba. Reči o živo-
te civilizácií spred nášho letopočtu vymeníte za 
počúvanie o neuveriteľnom tempe stavania mra-
kodrapov a takmer necitlivom počítaní strát na 
robotníckych životoch.

EMPIRE STATE BUILDING OPÄŤ NAJ
Keď sa stavbári najvyššej budovy New Yorku, 
Empire State Building, pustili do práce, počítali 
s povolenou stratou jedného robotníka na každé 
poschodie. Nakoniec dostavali skvost Manhatta-
nu len s piatimi obeťami a dokonca jedna z nich 
sa o svoju smrť pričinila nerozvážnym vykúka-
ním, kedy príde výťah. Ten prišiel skôr, ako ro-
botník stihol uskočiť. Mrakodrap hrdo povstal za 
rok a 45 dní, viac ako tritisíc robotníkov stavalo 
budovu rýchlosťou štyri a pol poschodia za týž-
deň. V rokoch 1931 – 1972 sa Empire State Buil-
ding pýšil titulom najvyššia budova sveta. Po tra-
gickom páde dvoch veží Svetového obchodného 
centra sa opäť zaradil na prvé miesto najvyšších 
mrakodrapov mesta, no svoj svetový titul už dáv-
no stratil. Napriek tomu je výhľad z najvyššej 
newyorskej budovy pôsobivou prehliadkou oko-
litého skla, betónu a staviteľských skvostov ame-
rickej metropoly.

NEW YORK Z OBLAKOV
Na rýchle autá a adrenalín za volantom v prepl-
nených manhattanských uliciach zabudnite. Krv 
v žilách vám isto rozprúdi let vrtuľníkom nad 
strechami týčiacich sa mrakodrapov, prelet nad 
Sochou slobody a pohľad na Ground Zero z výš-
ky. O zážitok sa postará aj niektoré z početných 
športových podujatí, nepremeškajte hviezdne-
ho Mariána Gáboríka na ľade New York Ran-
gers alebo si radšej užijete NBA? V New 
Yorku sa stále niečo deje, takže, ak vás 
nezaujímajú múzeá a galérie, ktoré 
sú plné najskvostnejších umeleckých 
diel nevyčísliteľnej hodnoty, môžete 

objavovať ruch každodenného života, previezť sa 
loďou alebo sa kochať výhľadom na mesto z nie-
ktorej z troch terás Top of the Rock.

SPOZNAJTE SVOJ ERB
Máte pravdu, do Ameriky sa nelieta hľadať za-
budnutých predkov ani prípadné šľachtické po-
zemky predchádzajúcich rodinných generácií. 
Napriek tomu v krajine neobmedzených mož-
ností objavíte aj svoj rodokmeň, prípadne erb 
vášho priezviska. Počas výletu k Soche slobo-
dy je jednou zo zastávok aj Ellis Island, kde sa 
nachádza múzeum. Práve to ukrýva zapadnu-
tý pôvod prisťahovalcov a ich mien. Vyžiadajte 
si v obchode so suvenírmi knihu plnú priezvisk 
a objavte to svoje. Personál vám ochotne ukáže 
pôvod vášho mena aj s podrobnou genézou a ak 
má vaše priezvisko erb, tak vám ho vytlačia na 
papier pripomínajúci stredoveké listiny. Trochu 
netradičný suvenír z New Yorku, čo poviete?

Ellis Island

NAJMÄ SA DOBRE NAJESŤ
S plných bruchom sa život užíva oveľa lepšie. 
Keď už máte oceán priamo pod nosom, tak roz-
hodne nevynechajte čerstvé morské špeciali-
ty a prímorskú kuchyňu. Vychýrená je oblasť 
Pier 17, kde sa reštaurácie pýšia dobrým jedlom 
a aj pôsobivým výhľadom. Ako je symbolom 
New Yorku žltý taxík, tak typickým je aj newyor-
ský hotdog. Množstvo prílohy a ochutnávka pria-
mo za plnej premávky rušných ulíc bude mať 

výnimočnú chuť. Možno aj preto, že párky sa 
nelúpu a servírujú priamo s obalom. Rých-
ly snack objavíte prakticky na každom rohu, 
no výnimočné chute exotiky hľadajte v uli-
ciach Chinatown, talianskych uličkách Little 

Italy a v luxusných reštauráciách v bohatých 
častiach Soho. Ak by sa vám veľmi cnelo za do-

mácou kuchyňou, priamo v centre objavíte čes-
kú reštauráciu, ktorá ponúka domáce polievky 
i vyprážaný rezeň.

UKÁŽTE JEJ BROADWAY
Keď New York, tak rozhodne prechádzka po ve-
černom meste, ktoré nikdy nespí. Najlepšie vo 
dvojici. A s tým spojená aj návšteva vychýrených 
muzikálov na Broadwayi, kde sa na divadelných 
doskách pokojne objavia herci z hollywoodskych 
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trhákov a vy budete žasnúť. Atmosfé-
ra, aká sa dá zažiť asi len v New Yorku 
– pompézna, honosná, elektrizujúca, 
plná vzrušenia, iskrivej vône a pre-
kračujúca snové očakávania. 
Po divadelnom zážitku v okolí 
Times Square ju pozvite na kok-
tail na najvyššie poschodie ho-
tela Marriott. Elegantná reštau-
rácia sa jemným pohybom otáča 
a ponúka neopakovateľný 360° 
výhľad na mesto pod vami i oko-
lo vás. Dezertné menu plné jahôd 
v čokoláde či delikátnych zákus-
kov bude krásnou bodkou za prí-
jemne prežitým dňom v jednom 
z najdrahších miest sveta.

TAM NAPRÁZDNO, 
NASPÄŤ S NADVÁHOU
Prázdne kufre na ceste tam, 
plné počas spiatočného letu. To 
je pravidlo všetkých milovníkov 

módy, nakupovania, dizajnových noviniek i techno-
logických inovácií. Miest je hneď niekoľko, no Piata 

avenue to rozhodne istí. Či začnete vo Finančnom 
distrikte a skončíte na 50. ulici v Apple Sto-
re, alebo sa prejdete od Central Parku až k Bro-

oklynskému mostu, vaša partnerka bude výskať 
od radosti. O kreditke nehovoriac...
Život v mekke biznisu je tvrdý a nekompromisný, 

hektický a neosobný. Fungovaním služieb sme v porovnaní 
s týmto mestom viac ako len sto rokov za opicami. Na svo-

je si prídu ženy aj muži. Modelky v obchodoch a vôňa 
tiahnuca sa za výkladmi si vás podmania, no nezvy-
kajte si príliš, vytriezvenie v podobe studenej sprchy 

si vás na našej rodnej hrudi zaručene nájde.
Medzi cestovateľmi koluje povera, že New York 
buď milujete, alebo nenávidíte. Ak si vás mesto 

podmaní, je to láska na celý 
život a pri každej ďalšej ces-
te nový zážitok zo vzájom-

ného poznávania. Potykajte 
si s ríšou ilúzie i splnených 

snov, ktorá vám vezme dych. 

CESTOPIS

NEW YORK
– „hlavné mesto sveta“, 
mesto, ktoré nikdy 
nespí. BIG APPLE, 
ako ho nazývajú 
Newyorčania, metropola 
na rieke Hudson 
s najväčšou
koncentráciou 
mrakodrapov na svete. 
Miesto, kde sa miešajú 
kultúry celého sveta.

 

www.satur.sk

TERMÍNY A CENY	 Počet	 Cena
	 dní	 (vrátane
	 	 letenky)
28. 12. 2012 – 03. 01. 2013 7 1 390 EUR
15. 01. 2013 – 21. 01. 2013 7 1 390 EUR
28. 03. 2013 – 03. 04. 2013 7 1 390 EUR
02. 05. 2013 – 08. 05. 2013 7 1 390 EUR

NÁŠ TIP
Newyorčania sa hrdia, že ich mesto má bezkon-
kurenčne najkrajšiu vianočnú výzdobu. Výklady 
sa predbiehajú v nápadoch a originalite. A práve 
v decembrových termínoch je možné vidieť pred 
budovou Rockefeller Center vianočné svetlá gigan-
tického vianočného stromčeka a veľkolepú vianoč-
nú výzdobu až do januárových dní.

1. deň
Odlet do New Yorku. Už na ceste z letiska nás určite 
prekvapí obrovské množstvo žltých taxíkov. Po New 
Yorku ich jazdí viac ako 13 tisíc. Prvé prieskumy Veľkého 
jablka.

2.-4. deň
Kolekcia naj mrakodrapov: Empire State Building, 
v minulosti považovaný za ôsmy div sveta, z ktorého 
vidieť Manhattan ako na dlani. Flatiron Building 
– Žehlička, Chrysler Tower s pozlátenými šupinami, 
Wall Street, centrum svetového fi nančníctva. Kaž-
dý pracovný deň mení majiteľov akcií v hodnote cca 
35 miliárd dolárov. Socha G. Washingtona na scho-
disku pred Federal Hall, plastika zemského glóbusu 
a večný oheň pripomínajúci pamiatku 11. septembra. 
Battery Park – javisko pouličných jamajských hu-
dobníkov, akrobatov, živých sôch, predavačov dážd-
nikov a „pravých“ rollexiek. Brooklyn Bridge, prvý 
a najslávnejší most NY. Newyorské štvrte: kedysi 
prázdne priemyslové ulice SoHo dnes lemujú galérie, 
kaviarne a drahé butiky. Greenwich Village, dedina 
slávnych mien. Little Italy, záruka pravej talianskej 
kuchyne a kávy. Srdce newyorského výstavníctva: 
Umelecké zbierky na Múzejnej míli v deviatich mú-
zeách vrátane slávneho Metropolitan Museum. 
Oáza uprostred metropoly: Central Park. Nenechajte 
si ujsť muzikálové predstavenie na svetoznámej 
Broadway, pózovanie v centre Times Square v žia-
re megareklám, výletnú plavbu okolo Manhattanu 
s výhľadom na Sochu Slobody, korčuľovanie na 
najznámejšom klzisku sveta a zažiť pravú atmosféru 
v niektorom z rušných v barov city okolo Rockefelle-
rovho centra. 

5.-6. deň
Nákupy alebo návšteva muzeí a galérií podľa vlast-
ného vkusu. Potulky po múzeách na Múzejnej Míli, 
Metropolitan Museum of Art, Guggenheim Mu-
seum, Museum of Modern Art a mnoho ďalších. 
Nákupy, nákupy, nákupy. Na rušnej Herald Square 
na Broadway, je najväčší obchodný dom na svete 
Macy´s. Nájdete tu za dobrú cenu doslova a 
do písmena všetko. V blízkosti Ground Zero, má 
otvorené ďalší nákupný raj – Century 21 so zá-
plavou značkového oblečenia za diskontné ceny. 
Parfémy, kozmetika, doplnky, topánky, dámske, 
pánske i detské oblečenie, športové potreby. Ak zatú-
žite po bielizni Victoria´Secret, Calvin Klein, džínsoch 
Levi´s, po dostupných origináloch od Manola Blahni-
ka, môžete ich mať. Nákupy si vychutnáte aj v SoHo, 
East Village a Lower East Side. Vuitton, Fendi, Prada 
a 5. avenue. Plný kufor zážitkov a výhodne nakúpe-
ných trendových kúskov. Posledné pohľady na veže 
mrakodrapov, transfer na letisko. 

7. deň
Prílet do Viedne, resp. Budapešti. 

NÁŠ TIP 
Newyorčania sa hrdia, že ich mesto má bezkonkurenčne najkrajšiu vianočnú výzdobu. Výklady sa 
predbiehajú v nápadoch a originalite. A práve v decembrových termínoch je možné vidieť pred bu-
dovou Rockefeller Center vianočné svetlá gigantického vianočného stromčeka a veľkolepú vianočnú 
výzdobu až do januárových dní. 

TERMÍNY A CENY

79CUSL01 Počet dní Cena vrátane letenky
28.12.2012 – 03.01. 2013 7 1 390 EUR
15.01.2013 – 21.01. 2013 7 1 390 EUR
28.03.2013 – 03.04. 2013 7 1 390 EUR
02.05.2013 – 08.05. 2013 7 1 390 EUR

Cena zahŕňa: Leteckú dopravu na trase Viedeň – New York (s prestupom), transfer z Bratislavy na letisko 
a späť, privátny transfer letisko – hotel - letisko v NY, 5x ubytovanie s raňajkami v kvalitnom 3* hoteli v centre New 
Yorku, 4-dňovú prehliadku New Yorku, služby sprievodcu CK SATUR.

Cena nezahŕňa: Vybavenie vstupného ESTA formulára do USA (info o cene v CK), miestnu dopravu 
v New Yorku, vstupy a fakultatívne výlety (muzikálové predstavenie na Broadway, vyhliadková plavba loďou). 

Povinné poplatky: Letiskové poplatky 350 EUR, komplexné poistenie 2,60 EUR/os./deň. 

Ostatné doplatky: Príplatok za 1/1 izbu na vyžiadanie.

Poznámka: Poistné krytie môžete rozšíriť balíčkom „COMFORT“.

Upozornenie: Zmena programu, letových časov a odletových miest vyhradená

Maximálna veľkosť skupiny: 16  osôb

NEW YORK – „hlavné mesto sveta“, mesto, ktoré nikdy nespí. BIG APPLE, ako ho nazývajú Newyorčania, metropola na rieke Hudson s naj-
väčšou koncentráciou mrakodrapov na svete, miesto, kde sa miešajú kultúry celého sveta.
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