
Itinerář cesty:

pátek
12.10.2018

Odlet z Prahy do Salt Lake City, po příletu přivítání 
s průvodcem CK ProfiTrips a transfer na hotel, relaxace 
po náročné cestě. Nocleh v Salt Lake City.

Celodenní prohlídka Salt Lake City, zahrnující State Capitol, Temple Square, 
Beehive House, LDS Conference Center a další zajímavosti města 
– seznámení s osídlením města a historií Mormonské církve. Odpoledne 
výlet do horského města Park City, které je známé nejen jako luxusní 
horské středisko, kde byla pořádána Olympiáda v roce 2002, ale také jako 
pořadatel filmového festivalu Sundance Roberta Redforda. 
Nocleh v Salt Lake City.

Přílet do Prahy.

Cesta pro podnikatele v pohřebnictví na Veletrh pohřebnictví v USA, 
který asociace NFDA pořádá letos v Salt Lake City a navštíví ho přes 6 000 odborníků 

z více než 35 zemí. Cesta je spojená s poznáváním nejatraktivnějších turistických zajímavostí 
a národních parků na Západě USA. 

Cena na osobu: 
64.210,- Kč

Datum odletu: 
12. 10. 2018

kód zájezdu: PT 121018

Doplňující informace a odpovědi 
na případné dotazy rádi poskytneme 

na tel: 605 256 658 
nebo  .e-mailu: info@profitrips.cz  

Přihlášku můžete vyplnit na webu: 
www.profitrips.cz/nfda
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21.10.2018

Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Celodenní návštěva veletrhu 2018 NFDA International Convention and Expo. Večer 
společná večeře. Nocleh v Salt Lake City.

Celodenní návštěva veletrhu 2018 NFDA International Convention and Expo nebo možnost 
fakultativního výletu k Solnému jezeru, který obsahuje i zastávku na začátku rychlostní dráhy 
v Boneville, pak pokračování do opuštěného města Ely, NP Great Basin, v podvečer
návrat do Salt Lake City.

Odjezd směr Las Vegas, prohlídka jednoho z nejkrásnějších parků v USA - NP Bryce Canyon, 
nocleh v hotelu poblíž NP.

Prohlídka NP Zion, odpoledne příjezd do Page, prohlídka přehrady Glen Dam na jezeře 
Lake Powell, nocleh v Page.

Ráno možnost fakultativního letu nad jezerem LakePowell, pak procházka 
k Horseshoe Band. Odjezd do NP Grand Canyon, prohlídka a možnost fakultativního
letu letadlem nebo helikoptérou nad NP. Večer příjezd do Las Vegas. 
Nocleh v hotelu na slavném Las Vegas Blvd. 

Prohlídka Funeral House v Las Vegas, diskuse s managerem firmy, 
seznámení s fungováním a odlišnostmi pohřebního ústavu v Las Vegas. 
Odpoledne možnost ind. procházky městem nebo výhodných nákupů 
v outletovém centru.

 

Nabídka cesty do USA na 2018 
NFDA International 

Convention and Expo 
v Salt Lake City

Specialista na zájezdy
s odborným programem do Ameriky



Doplňující informace a odpovědi na případné dotazy rádi poskytneme 
na nebo . tel: 605 256 658 e-mailu: info@profitrips.cz
Přihlášku můžete vyplnit na webu: www.profitrips.cz/nfda

Minimální účast: 
10 klientů

Cena na osobu: 
64.210,- Kč

Datum odletu: 
12. 10. 2018

kód zájezdu: PT 121018

Cena zahrnuje: 
-  leteckou dopravu s renomovanou leteckou společností v turistické třídě včetně tax na trase PRG – SLC, LAS – PRG.
-  vstup na veletrh 2018 NFDA International Convention and Expo (kategorie vstupenky „Expo only“, které zajišťují 
  vstup kromě seminářů a workshopů. V případě zájmu můžeme zajistit vstupenky na semináře). 
-  vstupy do NP po trase zájezdu.
-  8 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích včetně snídaní v hotelech, odpovídajících min *** kategorii (Best Western, 
  Quality Inn  a podobné)
-  dopravu po trase vanem s česky mluvícím řidičem – průvodcem v jedné osobě nebo autobusem s americkým řidičem 
  a česky mluvícím průvodcem – dle počtu účastníků.
-  služby česky mluvícího průvodce CK ProfiTrips po dobu pobytu v USA.
-  pojištění léčebných výloh od ERV, produkt „Sbaleno za poznáním Svět“
-  spropitné místnímu řidiči v případě dopravy autobusem.
-  společnou večeři vč. nealko nápojů – „soft drinks“ (Coca cola a podobné) dne 14.10.

Cena nezahrnuje: 
-  vše, co není vyjmenováno v odstavci „Cena zahrnuje“
-  strava kromě snídaní  a společné večeře dne 14.10.
-  vyřízení elektronické cestovní autorizace (ESTA) pro vstup do USA

Fakultativní příplatky - ceny na osobu:
-  příplatek za jednolůžkový pokoj: 16 800 Kč
-  let letadlem nad Lake Powell a Rainbow Bridge: 3 200 Kč
-  let letadlem nad Grand Canyonem: 3 800 Kč
-  let helikoptérou nad Grand Canyonem: 4 970 Kč 
-  celodenní výlet ze Salt Lake City dne 15.10: 2 680 Kč (minimální počet 6 klientů)
-  připojištění krytí stornopoplatků v případě stornování zájezdu: 1 896 Kč

Nabídka cesty do USA na 2018 
NFDA International 

Convention and Expo 
v Salt Lake City

Specialista na zájezdy
s odborným programem do Ameriky



Doplňující informace 
a odpovědi na případné 
dotazy rádi poskytneme 

na 
tel: 605 256 658 

nebo
 . e-mailu: info@profitrips.cz

Přihlášku můžete 
vyplnit na webu: 

www.profitrips.cz/nfda

Minimální účast: 
10 klientů

Cena na osobu: 
64.210,- Kč

Datum odletu: 
12. 10. 2018
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Cesta pro podnikatele v pohřebnictví na Veletrh pohřebnictví v USA, 
který asociace NFDA pořádá letos v Salt Lake City a navštíví ho přes 6 000 odborníků 

z více než 35 zemí. Cesta je spojená s poznáváním nejatraktivnějších turistických zajímavostí 
a národních parků na Západě USA. 
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