
 

 

                          Cesta pro zemědělce na Progress Farm Show 2016 
 Kód zájezdu: PT 270816 

 

Specifikace cesty: tato cesta, která je pořádána s podporou US Commercial Service, Vás zavede do 

státu Iowa, který patří mezi technicky nejvyspělejší zemědělské oblasti v USA. Navštívíte největší 

výstavu zemědělských strojů pod širým nebem v USA, celou řadu rodinných i univerzitních farem. 

Seznámíte se s fungováním mnoha zajímavých výzkumných programů, prohlédnete si výrobní závod 

firmy John Deere. Na vlastní oči spatříte řeku Mississippi a budete mít i možnost si prohlédnout 

pulzující metropoli Chicago. 

 

Tato cesta je podporována následujícími organizacemi:  

          

Itinerář zájezdu: 

Sobota 27.8.2016 

Odlet z Prahy do Chicaga, po příletu uvítání s průvodcem CK Profi Trips, transfer směr o Dubuque v Iowě, ležící 

na řece Misssissippi, společná večeře, odpočinek po náročné cestě. 

 

Neděle 28.8.2016 

Dopoledne příjezd do Dubuque,  prohlídka National Mississippi River Museum, seznámení s faunou a flórou 

ekosystému nejznámější řeky v USA. Návštěva Dubuque Arboretum and Botanical Gardes, kde můžete 

obdivovat více než 9 000 druhů rostlin. Tento unikátní projekt je založen na bázi dobrovolné práce seniorů pro 

zlepšení životního prostředí ve městě. Seznámíte se se strukturou a fungováním této organizace. Odpoledne 

odjezd směr Waterloo, po cestě návštěva Kenny Kass Tractor Collection, která je největší soukromou sbírkou 

historických traktorů v USA, v naprosté většině značky John Deere. Večeře ve vyhlášené restauraci Galleria Del 

Paco, nocleh ve Waterloo. 

Pondělí 29.8. 

Dopoledne prohlídka výrobního závodu světoznámého výrobce zemědělských strojů John Deere. Budete mít 

možnost nahlédnout přímo do výrobního procesu. Odpoledne prohlídka rodinné farmy Lanehaven Farm, kterou 

po tři generace vlastní rodina Hollisových. Tato farma se orientuje na produkci kukuřice, sojových bobů a chov 

prasat. Následuje nocleh ve městě Waterloo.  

Úterý 30.8. 

Dopoledne absolvujete návštěvu Progress Farm Show poblíž města Ames - největší výstavy zemědělských strojů 

pod širým nebem v USA. Každoročně zde vystavuje kolem 600 výrobců zemědělské techniky, kteří nabízejí své 

produkty návštěvníkům z celého světa. Odpoledne vás čeká návštěva Iowa State University Bio Century Farm a 

AEA Farm. Tyto univerzitní farmy se zabývají unikátními výzkumnými pěstitelskými i zpracovatelskými projekty. 

Nocleh v Des Monies, Iowa. 

Středa 31.8. 

Dopoledne individuální návštěva Progress Farm Show, odpoledne prohlídka univerzitní výzkumné stanice Iowa 
State University Horticulture Research Station. Večeře ve městě Ames. Po večeři navštívíme slavnostní koncert 
pořádaný u příležitosti konání Progress Farm Show, nocleh v Des Monies. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

Čtvrtek 1.9. 
Přejezd do Quad Cities, po cestě návštěva Cinnamon Ridge Farm – tato rodinná farma byla vyhlášena jednou 
z nejúspěšnějších farem v USA, co se týká kvality produkce mléka. Budete srdečně přivítáni farmářskou rodinou, 
která vám ochotně ukáže chod farmy a odpoví na všechny vaše dotazy. Společně navštívíte i unikátní kravín, 
obsluhovaný výhradně roboty. Dále je na programu prohlídka John Deere Harvester Works a John Deere 
Pavillion, nocleh v hotelu na trase směr Chicago. 
 

Pátek  2.9. 
Příjezd do Chicaga, prohlídka města, zahrnující Miracle Mile, Navy Pier, nábřeží jezera Michigan a další 
zajímavosti města, odpoledne volno v centru města a v podvečer transfer na letiště a odlet do Prahy. 
 

Sobota 3.9. 
 Přílet do Prahy  

 
Cena na osobu: 69 800 Kč 

Cena zahrnuje: letenku na trase Praha – Chicago – Praha v turistické třídě s leteckou společností 

Finnair s jedním přestupem v Helsinkách. Ubytování v hotelech minimálně *** kategorie včetně 

snídaně na dvoulůžkových pokojích, dopravu po trase, služby česky mluvícího průvodce po dobu 

pobytu v USA, vstupy na všechny akce vyjmenované v programu, pojištění léčebných výloh od ERV  

( „ Sbaleno svět plus“ ), večeře vč. nealkoholických nápojů (Coca cola nebo podobné), pojištění CK 

Profi Trips proti insolvenci. 

 

Cena nezahrnuje: vyřízení vstupních formalit do USA ( ESTA ), obědy a vše co není vyjmenováno 

v článku „Cena zahrnuje“ 

 

Možné příplatky: 

Příplatek za jednolůžkový pokoj: 19 700 Kč 

Pojištění zrušení cesty v případě zdravotních problémů účastníka nebo jeho blízkých příbuzných: 

2 098 Kč 

Minimální počet účastníků: 30 

 

        
 

 

 



 

 

 

 

 

 

                        
 

 

Internetové stránky nejzajímavějších částí odborného programu: 

Farm Progress Show (http://farmprogressshow.com/): 

Dubuque Arboretum and Botanical Gardens (http://www.dubuquearboretum.com/): 

Lanehaven Farm (http://www.lanehaven.com/): 

Iowa State University Horticulture Research Station (http://www.hort.iastate.edu/about-

us/facilities/) 

John Deere 

(https://www.deere.com/en_US/corporate/our_company/fans_visitors/tours_attractions/factorytou

rs.page) . 

Century Farm a AEA Farm: (http://www.abe.iastate.edu/locations/aea-research-farm/) 

Cinnamon Ridge Farm (http://www.tourmyfarm.com/ ):  
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