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ZÁJAZD DO MIAMI NA 3 ZÁPASY S DELEGÁTOM 

Cena: 1799€/os. 

Dátum: 5.2.2023 až 13.2.2023 

 

Cena zájazdu zahŕňa: 

• letenky Viedeň – Miami – Viedeň 

• ubytovanie s raňajkami v izbách pre 2 osoby 

• lístky na 3 zápasy Floridy Panthers 

• služby delegáta počas celého zájazdu 

• letiskové transfery v USA 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

LETENKY 

Viedeň – Miami – Viedeň, oba lety s prestupom / 5.2. 9:35 - 17:00, 12.2. 18:45 - 13.2. 12:15 

• každá osoba 8kg vak a miesta vedľa seba 

• 20kg batožina 70€/os./let 

 

UBYTOVANIE 

3* hotel Hyatt Place Miami Airport-East s raňajkami v izbách pre 2 osoby 

• Izba pre 1 osobu iba na vyžiadanie  

   

 

TRANSFERY A DELEGÁT 

V cene zájazdu je zabezpečený transfer 

z letiska v Miami na hotel a späť 

 

Počas celého zájazdu vás bude 

sprevádzať náš skúsený delegát. 

 

DOPLNKOVÝ PROGRAM 

Okrem zápasov NHL si oddýchneme na pláži, prejdeme mesto a ak bude záujem, navštívime: 

• Zápasy NBA: 8.2. Miami Heat – Indiana Pacers a/alebo 10.2. Miami Heat – Houston Rockets 

• Vesmírnu raketovú základňu Cape Canaveral 

 

 

 



 

© Futbalovysen.sk prevádzkuje cestovná kancelária J&S Group, s.r.o. 
   NAŠE POBOČKY:  TRENČÍN, Dolný Šianec 2   | Tel. 0948 11 88 17 | 0948 91 88 17 | Email: sales@futbalovysen.sk 

    BRATISLAVA: Švantnerova 2 | Tel. 0948 13 88 37 | 0948 93 88 37 | Email: info@futbalovysen.sk 

VSTUPENKY 

V cene zájazdu sú vstupenky na 3 

zápasy Florida Panthers do sektorov 

321 až 332: 

 

• 6.2. Florida Panthers – Tampa Bay 

• 9.2. Florida Panthers – San Jose Sharks 

• 11.2. Florida Panthers – Colorado Avalanche 

 

• sektor 121 až 132 +60€/os. 

• sektor 104 až 115 +100€/os. 

 

 

 

 

DOPLNKOVÉ PRÍPLATKY 

• A1 Pandemic cestovné zájazdové poistenie vrátane krytia storna, ktoré kvôli zdravotným problém alebo 

karanténe/Covidu na Slovensku prepláca storno zájazdu až do 80% (leták TU) 7€/os./deň 

• Taxi BA – Schwechat 60€/4 osoby/jedna cesta 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

VSTUP DO USA 

(aktualizované 28.10.2022) Od 12. júna 2022 nie je potrebné na vstup na územie Spojených štátov amerických predložiť negatívny 

výsledok testu na COVID-19. Povinnosť byť zaočkovaný zostáva zachovaná. Aktuálne info nájdete na stráne MZV SR TU. 

 

Za plne zaočkovanú osobu je považovaná osoba, ktorá: 

• bola pred najmenej 2 týždňami (14 dňami) zaočkovaná dávkou jednodávkovej vakcíny; 

• bola pred najmenej 2 týždňami (14 dňami) zaočkovaná druhou dávkou dvojdávkovej vakcíny; 

• bola pred najmenej 2 týždňami (14 dňami) zaočkovaná kompletnou sériou aktívnej vakcíny (nie placebo) od AstraZeneca 

alebo Novavax; 

• bola pred najmenej 2 týždňami (14 dňami) zaočkovaná druhou dávkou kombinovanej vakcíny od rôznych výrobcov (tzv. 

mix-match vaccination). 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Upozornenie: Cenová ponuka je vyhotovená na základe dnešných nákupných cien služieb a je garantovaná do dátumu splatnosti objednávky/faktúry. K blížiacemu 

termínu zájazdu sa cena zájazdov zvyšuje v závislosti od aktuálnych cien leteniek, vstupeniek a ubytovania. Berte prosím na vedomie, že uvedené ceny na vstupenkách 

nemusia byť totožné s našimi nákupnými cenami a ich hodnota sa mení v závislosti od atraktivity zápasu a ich dostupnosti na trhu. 

https://futbalovysen.sk/wp-content/uploads/Podmienky_poistenia_A1-Pandemic.pdf
https://www.mzv.sk/spojene_staty_usa?p_p_id=sk_mzv_portal_recommendationtop_portlet_RecommendationTopPortlet_INSTANCE_jtey&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_sk_mzv_portal_recommendationtop_portlet_RecommendationTopPortlet_INSTANCE_jtey_articleId=4692960&_sk_mzv_portal_recommendationtop_portlet_RecommendationTopPortlet_INSTANCE_jtey_javax.portlet.action=showDetail&p_auth=0deImMv8

