Številka: 9/2018

Datum: 30.1.2018

Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto organizira za člane in njihove ožje družinske člane
že 28. spomladansko ekskurzijo – tokrat v

NEW YORK–»Big Apple«
New York, svetovna metropola, ki vabi da jo obiščete in spoznate mesto ob reki Hudson, ki nikoli
ne spi.
Kip Svobode, Central Park, Empire State Building, Yellow Cabs, Times Square, Rockefekker Center
in še bi lahko naštevali. Vse to in še več je New York!

PROGRAM POTOVANJA:
Program:
1. dan, 12.4.2018: Novo mesto – letališče Marco Polo Benetke – New York
Ob 06:45 zbirališče potnikov na avtobusni postaji pri Qlandii Novo mesto. Odhod avtobusa do
letališča Marco Polo Benetke. Po opravljenih mejnih formalnostih polet letala ob 13:10 proti New
Yorku. Po pristanku ob 16:33 avtobusni prevoz do hotela na Mahattnu. Po krajši osvežitvi in počitku
sledi večerja v hotelu. Zvečer po želji sprehod do središča Manhattna, v svetlobne reklame odetega
Times Square, Rockefeller centra, Empire State Buildinga,... Nočitev.
2. dan, 13.4.2018: New York
Po zajtrku se bomo z avtobusom odpravili na poldnevni izlet, kjer se bomo peljali čez znamenite četrti
Manhattna in spoznavali njihove znamenitosti: Central Park, palača Združenih narodov, Lincolnovega
centra, Univerza Columbia, Harlem, cerkev St. John Devine, »art deco« postaja Grand Central,
Nacionalne knjižnice… Zapeljali se bomo tudi skozi znamenite četrti kot so Soho, Tribeca, Greenwich
Vilage, Little Italy, China Town… Nekaj prostega časa. Popoldan si bomo ogledali tudi enega od
muzejev ali Metropolitan ali Guggenheim. Metropolitam Museum ali kot ga domačini kličejo »The
Met« je največji muzej v ZDA in vsebuje umetniške z vsega sveta in skoraj vseh obdobij zgodovine.
Guggenheim Museum biva v moderni stavbi in vsebuje umetniške zbirke modernejše dobe: od
impresionistov do sodobne umetnosti. Večerja in nočitev v hotelu.
3. dan, 14.4.2018: New York
Po zajtrku vožnja s podzemno železnico do Battery Parka, ki ponuja čudovit razgled na kip svobode.
Tu se vkrcamo tudi na trajekt, ki nas popelje na otoka Liberty in Ellis z velikanskim kipom Svobode, ki
simbolizira vrata v nov svet. Popoldan nadaljujemo z ogledi New Yorka: New Yorška borza na Wall
Streetu, »Ground Zero« (nekoč WTC), Brooklyn Bridge,… Povzpeli se bomo še na Empire State
Building, najvišji nebotičnik v New Yorku s 102 nadstropjema v središču Manhattna. Nekaj prostega
čas. Večerja in nočitev v hotelu.
4. dan,15.4.2018: New York – letališče Marco Polo Benetke
Po zajtrku sledi še zadnji sprehod po Manhattnu, kjer lahko obiščete kakšno izmed mnogih trgovin ali
pa obiščete še kakšen muzej. Še zadnjič si bomo privoščili znameniti Newyorški bagel, Cheesecake,
hotdog, pico, vaflje… Ob cca 16:00 vožnja na letališče in večerni polet do Benetk.
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5. dan, 16.4.2018: Letališče Marco Polo Benetke– Novo mesto
Pristanek letala ob 11:15 na letališču Marco Polo Benetke. Po opravljenih mejnih formalnostih prevoz
z avtobusom do Novega mesta, kamor je predviden prihod okoli 16:00.

CENA: 1.325 EUR / osebo (najmanj 40 oseb)
1.419 EUR / osebo (najmanj 20 oseb)
CENA VKLJUČUJE: povratni avtobusni prevoz Novo mesto - letališče, letalski prevoz z vključenimi
letališkimi in varnostnimi pristojbinami, prevoz letališče–hotel–letališče, 3 prenočevanja v
dvoposteljnih sobah v hotelu 3*/4* na Manhattnu z vsemi davki in pristojbinami (»The Wellington«
https://www.wellingtonhotel.com/), 3 x zajtrk, 3 x večerja, vstopnina na Empire State Building,
vstopnina ali Guggenheim Museum ali Metropolitan Museum, poldnevni avtobusni ogled New Yorka,
ladjica na otoka Liberty in Elis, 2 x vozovnica za podzemno železnico, napitnina za baggage handling,
slovensko vodenje in organizacija potovanja.
Doplačila ob prijavi:
 Riziko odpovedi 3,5%od končne cene potovanja
 Registracija ESTA za vstop v ZDA 21 EUR/osebo
Ob prijavi sporočite: ime in priimek kot v potnem listu, riziko odpovedi DA/NE, urejanje ESTA s strani
agencije DA/NE, podatke za izstavitev računa.

Pomembno: Trenutna cena programa z direktnim povratnim letom Benetke – New York
velja do vključno petka, 2.2.2018 do 13.00 ure. Za vse kasnejše prijave bomo preverjali cene
naknadno in bodo potrjene glede na kapaciteto letalskega prevoznika.
Plačilo strokovne ekskurzije je možno na tri obroke, in sicer: 1. obrok 30% + riziko odpovedi do
12.2.2018, 2. obrok 40% do 12.3.2018, 3. obrok 30% do 6.4.2018. Vse ostale podatke za plačilo
stroškov bomo prijavljenim sporočili naknadno.
Opombe: Za vstop v ZDA je potrebna registracija ESTA, katero lahko uredi tudi Kompas Novo mesto. Za urejanje
potrebujemo

»scan« (ali sliko) vašega potnega lista, kjer so vidni vsi podatki

Ime in priimek obeh staršev

Poklic, ki ga opravljate

Podatek o državljanstvu v kakšni drugi državi, če ga imate oz. ste ga imeli v preteklosti

Za strokovno ekskurzijo z zgoraj navedeno ceno se obvezno prijavite na OOZ Novo mesto,
Foersterjeva 10, osebno, po telefonu št. 33 71 580 ali 041 350 001, najkasneje do 02.02.2018,
za kasnejše prijave (najkasneje do 12.2.2018) se cena lahko spremeni.
Pojdimo skupaj novim dogodivščinam naproti!
Z lepimi pozdravi!
Mojca Andolšek,
predsednica OOZ Novo mesto
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