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USAS – 2017

Vážení priatelia astronómie,
Na pôde Slovenskej astronomickej spoločnosti (SAS) pri SAV ešte stále doznieva
veľmi dobrý ohlas na minulé expedície za úplnými zatmeniami Slnka (SASTUR06,
SASCIN09, AUSAS 2012 a na expedíciu za prechodom Venuše NORSAS2012). Účastníci sa
pýtajú, kedy sa niečo podobné organizačne zopakuje. Práve rok 2017 je vhodnou
príležitosťou, lebo úplné zatmenie Slnka bude možné pozorovať z mnohých štátov USA.
Preto som sa na základe odporúčania HV SAS pokúsil zorganizovať podobnú
expedíciu prostredníctvom cestovnej kancelárie (CK). Žiaľ USA sa pre CK stalo veľmi
drahou destináciou a na základe predbežného záujmu by takáto expedícia nebola vhodnou
alternatívou pre našich členov. Preto sme sa rozhodli aj po diskusii s členmi HV SAS, že
expedíciu zorganizujeme úplne voľne na základe možností každého účastníka.
Treba zdôrazniť, že USA je veľmi jednoduchá a ústretová krajina pre cestovateľov
a vodičov. Preto sme si (zatiaľ 6 účastníkov) zaplatili spiatočné letenky do Los Angeles (LA)
(602,- EUR na osobu, čo vychádza na 0,03 EUR/km; pri jazde autom vychádza cena 0,07
EUR/km, takže autom by sa tam neoplatilo cestovať :-). Na miestnom letisku si v požičovni
preberieme dopredu vyplatené auto pre 7 – 8 osôb v cene asi 750,- EUR na dvadsať dní
a pôjdeme podľa navrhnutého itinerára. Cena za vstup do všetkých národných parkov
(NP) je 80,- USD pre posádku jedného auta a tento tzv. pas má platnosť 365 dní od
vydania.
Kto by mal záujem pripojiť sa k našej skupine, nech si čím skôr zakúpi letenku
v termíne podľa nášho programu a poradíme mu, ako si zarezervovať ďalšie auto na
letisku v LA.
Je to úžasná príležitosť spoznať NP USA a odpozorovať magický úkaz úplného
zatmenia Slnka.
Prílohou k tejto informácii je návrh programu expedície USAS 2017.

Pozorovatelia všetkých krajín spojte sa a pozorujte úspešne aj v roku 2017!
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