
Cena na osobu ubytovanou
v dvoulůžkovém pokoji:  

83.700,- Kč

Datum odletu: 
13.2.2023

Itinerář cesty:

13.2.2023 Odlet z Prahy do San Francisca s KLM s jedním přestupem 
v Amsterdamu, po příletu transfer do hotelu v centru města 
na nábřeží populární turistické oblasti Fishermans Wharf. 
Odpočinek po náročné cestě. Večer volno k individuálním 
procházkám po nejatraktivnější části města.

Zájezd na Západ USA 
na zemědělský veletrh
World AG Expo 2023

Únor je ideální měsíc na návštěvu Kalifornie, kde panuje příjemné letní počasí. V tomto období se v centru 
nejúrodnější oblasti USA - San Joaquin Valley již od roku 1968 koná největší zemědělská výstava pod širým 
nebem na Západě USA  - World AG EXPO. V roce 2023 se jí bude účastnit kolem 1200 vystavovatelů na výstavní
ploše o výměře více než 24 hektarů. Kromě celodenní návštěvy výstavy odborný program zájezdu zahrnuje návštěvu
vinařství včetně degustace vína, prohlídku výzkumného centra citrusů Lincove Research Center a návštěvu farmy 
na chov hovězího dobytka. Turistická část zájezdu zahrnuje prohlídku San Francisca, Los Angeles a Las Vegas
a dalších zajímavostí USA. Do USA zájezd poletí s leteckou společností KLM s jedním přestupem v Amsterdamu 
na obou cestách. Za příplatek bude možné letět v knihovací třídě Business.

Doplňující informace 
a odpovědi na případné dotazy 
rádi poskytneme na tel: 605 256 658 
nebo  .e-mailu: info@profitrips.cz  

14.2.2023

15.2.2023

16.2.2023

 Ráno plavba lodí po zálivu San Francisco Bay a pod Golden Gate Bridge, pak pokračování 
v prohlídce San Francisca, zahrnující největší zajímavosti města, Golden Gate Bridge, 
vyhlídka na město z Twin Peaks, možnost se projet slavnou Cable Car nebo fakultativně 
absolvovat let helikoptérou nad San Franciscem. Nocleh na stejném místě.

Odjezd směr Tulare, po cestě návštěva vinice, vč. testování kalifornského vína, odpoledne příjezd do 
Fresna, nocleh ve Fresnu.

Přejezd do Tulare, celodenní návštěva veletrhu World AG EXPO 2023, nocleh ve Fresnu.

17.2.2023 Dopoledne návštěva Lincove Research Center - výzkumné středisko citrusů při Kalifornské univerzitě. Pak prohlídka 
farmy na chov hovězího dobytka, odpoledne odjezd směr Los Angeles.

18.2.2023
Přejezd do Los Angeles, prohlídka, zahrnující Hollywood, Beverly Hills, Santa Monica Beach a další zajímavosti města, 
nocleh v Anaheimu.

19.2.2023
Přejezd do Las Vegas, ubytování v hotelu Excalibur na slavném Las Vegas Blvd. Po příjezdu prohlídka města, zahrnující 
Fremont Street, Las Vegas Blvd. a další zajímavosti města. V podvečer možnost fakultativního letu helikoptérou nad 
zářícím Las Vegas Blvd. nebo kulturní show (bude nabídnuto cca měsíc před odletem).

20.2.2023
Celodenní volno v Las Vegas, pro zájemce možnost polodenního výletu do státního parku Valley of The Fire, nocleh 
v Las Vegas. V podvečer možnost fakultativního letu helikoptérou nad zářícím Las Vegas Blvd. nebo kulturní show 
(bude nabídnuto cca měsíc před odletem).

21.2.2023 Dopoledne relaxace, odpoledne odlet do Prahy s KLM s jedním přestupem v Amsterdamu.

22.2.2023 Přílet do Prahy v odpoledních 
hodinách. 



Doplňující informace a odpovědi 
na případné dotazy rádi poskytneme 
na tel: 605 256 658 
nebo  .e-mailu: info@profitrips.cz  

Možné příplatky: 
-  příplatek za jednolůžkový pokoj: 23 500 Kč
-  příplatek za polodenní výlet na Hoover Dam a Valley of The Fire: 2 100 Kč
-  příplatek za let helikoptérou nad nočním Las Vegas: 2 840 Kč
-  příplatek za let helikoptérou nad San Franciscem: 4 980 Kč
-  kulturní show v Las Vegas: bude nabídnuto později
-  příplatek za let ve třídě Premium Economy nebo Business - na vyžádání

Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu: 22
Uzávěrka registrace: 15.11.2022
Nezávazný registrační formulář můžete vyplnit na adrese: www.profitrips.cz/wagexpo

Cena zahrnuje: 

-  ubytování se snídaní v hotelech kat *** (Riu, Best Westerm, Clarion 
  a podobné) ve dvoulůžkových pokojích se snídaní. 
-  leteckou přepravu na trase Praha - San Francisco, Las Vegas - Praha v turistické 
  třídě. Lety vždy s jedním přestupem v Evropě
-  dopravu po trase autobusem s americkým řidičem a česky mluvícím průvodcem.
-  vstupy na atrakce, vyjmenovaných v itineráři.
-  pojištění léčebných výloh od ERV, produkt „Single trip standard“
-  odborný program dle itineráře, jednodenní vstupenku na výstavu World AG EXPO 2023.
-  služby česky mluvícího průvodce po dobu pobytu v USA

Cena nezahrnuje: 
-  vše co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
-  stravu kromě snídaní 

Zájezd na Západ USA 
na zemědělský veletrh
World AG Expo 2023
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