
ZDA, vzhodna obala Amerike s Florido

Program po dnevih

A. ZDA: vzhodna obala Amerike s Florido, z avti, opisni program

Trasa poti: New York - Lancaster (Amiši) - Washington - Cleveland - Toronto - Niagarski slapovi
- New Jersey - New York

Prvi dan bomo pristali v New Yorku in se z najetimi rent a carji takoj odpravili naprej proti
Washingtonu.

Na poti v Washington se bomo ustavili v kraju Lancaster, okraj z največjo skupnostjo Amišev.
Na cestah bomo morali paziti na kočije Amišev, obiskali Amish Village (kot nek muzej) ter
izvedeli nekaj več o njihovi kulturi, navadah in zakaj so emigrirali iz Evrope.

Pot nas bo peljala v prestolnico ZDA, kjer ne bo manjkalo kulturnih spomenikov vrednih ogleda.
Super stvar v Washingtonu je to, da je vstop v vse muzeje brezplačen. Let teh pa je skupaj z
ostalimi znamenitostmi dovolj, da nam zapolnijo program v prestolnici za 3 dni: Bela hiša,
Capitol Hill, Lincoln monument, Washington Monument, Arlington Cemetery, Washington Zoo
(eden redkih živalskih vrtov s Pandami), Aero & Space Museum, American History Museum,
Natural History Museum, Holocaust museum,...

Pot nas bo popeljala iz Washingtona v Cleveland (tu živi največ slovenskih priseljencev, morda
zaplešemo celo na polko), kjer bomo šli na ogled Rock & Roll Museum and Hall of Fame.

Od tu pa čez mejo v Toronto in nazaj proti Niagarskim slapovom, kjer se bomo šli z ladjico
stuširat pod slapove.

Sledi malo daljša vožnja nazaj v New York. En dan vmes bomo imeli postanek v shopping
outletih. Nepoznavalci pravijo, da je New York raj za poceni nakupe. A shopping outleti v New
Jerseyu ponujajo bistveno ugodnejše cene, ki premamijo tudi moške, ki jim je skakanje po
trgovinah odveč.

Najboljše ostane za konec. New York ponuja nič koliko zanimivosti. Sprehodili se bomo po
Central parku, priljubljeni točki za rekreacijo prebivalcev New Yorka, ki še posebej zaživi za
vikende. Povzpeli se bomo na Empire State building, ki je bil do lanskega leta ponovno najvišja
stavba v New Yorku, od kar sta bila porušena dvojčka. Z ladjico se bomo odpeljali na Liberty
Island, kjer stoji kip svobode in na Ellis Island, ki je bil vstopna točka za evropske emigrante. Pri
vkrcavanju in izkrcavanju nas bodo zabavali ulični artisti. Pot nas bo vodila tudi po najbolj
glamurozni ulici v New Yorku - po 5. Aveniji. Ko bomo prišli na križišče 5 Avenije in Broadwaya,
se bomo znašli na z oglasnimi panoji zasičenem Times Squaru, kjer vsako novo leto milijonska
množica pričakuje še eno novo leto. Po mestu se bomo vozili z turistični avtobusi, na katerih
nam bodo lokalni vodiči razkrili ogromno znamenitosti mesta, ki nikoli ne spi. Sledi še Little Italy,
China Town, Soho, Greenwich village, Wall Street, Brooklynski most, WTC, Central Station... v
New Yorku bomo prespali tri noči. Dva dni bomo mesto raziskovali skupaj, zadnji dan pa bo
boste imeli čas za odkrivanje mesta in za svoje želje.
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Potovanje lahko podaljšaš za 5 dni z obiskom Floride, kjer si ogledamo Miami, se sprehodimo
po Ocean drive, obiščemo Little Havano, zvečer pa se izgubimo v soju neonskih luči Miamija.
Pot nadaljujemo po eni najlepših obalnih cest na svetu, ki nas na več kot 150 kilometrih popelje,
čez številne otočke in mostove do najjužnejše točke kontinentalnih ZDA Key Westa, kjer
obiščemo Hemingwayevo domovanje, se skopamo na prelepi peščeni plaži in se izgubimo v
vrvežu mesta. Od tu se vračamo nazaj proti narodnemu parku Everglades, kjer se podamo na
adrenalinsko vožnjo z zračnim čolnom in se spoznamo z vsemi bolj ali manj prijaznimi prebivalci
živalskega kralještva tega narodnega parka. Zadnji del poti pa je namenjen Orlandu in obisku 
Nasinega vesoljskega centra Cape Canevral.  

Nočitve: v poceni hotelih/motelih/hostlih (4 osebe v eni sobi) brez lokalne kategorizacije, ki
ponavadi ne vključujejo zajtrkov.

Prevozi: avtomobile najamemo in jih vozimo sami, ceste so večinoma v dobrem stanju, a kljub
temu opozarjamo na previdnost pri vožnji

Program priporočamo tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.

 

B. ZDA: vzhodna obala Amerike s Florido, z avti, program po dnevih

14 dni (19 dni s podaljšanjem na Floridi)

1. Pristanek v New Yorku in takojšen odhod proti Washingtonu.
2. Postanek v mestu Amishev – Lancester. Postanek v Baltimoru.
3. Washington DC: obiski muzejev, kongresa, Bele hiše.
4. Washington DC: obiski muzejev, Washington Monumenta.
5. Ogled Arlingtona in ZOOja, odhod iz Washingtona proti Clevelandu.
6. Ogled Rock & Roll Hall of Fame in podmornice USS Cod iz druge svetovne vojne.
7. Obisk Niagarskih slapov in vožnja proti Torontu.
8. Ogled CN towerja in hokejske hiše slavnih.
9. Celodnevna vožnja proti New Yorku.
10. Ogledi New Yorka.
11. Ogledi New Yorka.
12. Shopping v New Jerseyu ali možnost dodatnih ogledov New Yorka
13. Let domov.
14. Smo doma.

Potovanje lahko podaljšaš za 5 dni na Floridi
13. Let v Miami, obisk Little Havane in sprehod po Ocean Drive
14. Vožnja do Key westa, obisk najjužnejše točke kontinentalnih ZDA, plaža, nočitev
15. Vožnja do narodnega parka Evergaldes, vožnja z zračnim čolnom, nadaljevanje poti do
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Orlanda, nočitev
16. Obisk Nasinega vesoljskega centra v Cape Canevralu, nočitev
17. Prosto za shopping ali obisk katerega izmed zabaviščnih parkov, Disney worlda, Sea
worlda, Universal studios...
18. Vožnja proti Miamiju, let domov
19. Prihod domov
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