USA
Cestovanie
•
Adresár turistických informačných centier vo svete - USA
Prostredníctvom tohto adresára si môžete vyhľadať oficiálne informačné miesta pre turistov v
Spojených štátoch. V USA nie je žiadna centrálna turistická agentúra, každý zo štátov
federácie je zodpovedný za turistické informácie samostatne.
http://www.towd.com
•
Wikitravel – USA
Stránka poskytuje všeobecný prehľad o USA: cestovanie, geografia, reštaurácie, ubytovanie,
rôzne praktické informácie a pod.
http://wikitravel.org/en/United_States_of_America
•
Oddych v USA
Praktická stránka, na ktorej nájdete informácie, ktoré využijete pri plánovaní cesty do USA a
pri plánovaní potuliek štátmi.
http://www.recreation.gov/

Ubytovanie
•
Ubytovanie v USA
Táto stránka slúži ako sprievodca ubytovaním v USA, od kempingov, cez stanovacie plochy,
motely, hotely, apartmány a pod.
http://www.accommodationinusa.com/accommodation-usa.htm
•
Krátkodobé prenájmy v New Yorku
Užitočné informácie a vyhľadávanie voľných apartmánov v New Yorku.
http://www.rent-direct.com/Short_term_New_York_City.html
•
Podnájmy v meste
Vyhľadávanie apartmánov na krátkodobý a dlhodobý prenájom v New Yorku.
http://www.subletinthecity.com/
•
New York City Travel
Apartmány na krátkodobý prenájom v New York City.
http://gonyc.about.com/od/hotels/a/apartment_rent.htm
•
Lodgis.com
Nájdi v New Yourku byty na prenájom: zariadené/nezariadené, prázdninové prenájmy,
spoločné bývanie, ubytovanie s raňajkami.
http://www.new-york-apartment.com/en-gb
•
Hostelling International USA
Na tejto stránke nájdete nielen informácie o mládežníckych hosteloch v USA ale aj odkazy na
iné stránky s informáciami o dokumentoch potrebných na cestovanie, o bezpečnosti,
preprave a pod.
http://www.hiusa.org/

Práca
•
CoolWorks
Sezónne práce v lyžiarskych zariadeniach, rančoch , národných parkoch, tématických
parkoch, cestovných spoločnostiach a pod.
http://www.coolworks.com
•
Hcareers
Pracovné ponuky v oblasti stravovania, turizmu, práca na lodiach, služby a pod. v USA,
Kanade, Veľkej Británii a Írsku.
http://www.hcareers.com

•
ResortJobs
Práca v lyžiarskych oblastiach, parkoch, hoteloch a výletných lodiach.
http://www.resortjobs.com
•
New York Times a Monster
Stránka umožňuje vyhľadávanie práce v New York City a okolí. Môžete vyhľadávať podľa
kategórie práce alebo podľa locality.
http://jobmarket.nytimes.com/pages/jobs/index.htm
•
Career builder
Stránka na vyhľadávanie práce. Vyhľadávať môžete prostredníctvom zadania kľúčového
slova, prostredníctvom kategórií a prostredníctvom pokročilého vyhľadávania.
http://www.careerbuilder.com
•
Au pair in USA
Zoznam au-pair organizácií v USA, ktoré sú odporúčané Medzinárodnou Asociáciou Au-Pair
(IAPA).
http://www.iapa.org/Docs/02_organisation/Member_Directory.php4

Praktické informácie
•
Imigračný úrad USA
Na tejto stránke si môžete zistiť informácie o tom, čo všetko je potrebné k prechodnému
pobytu v USA (ako turista, študent, zamestnanec) alebo aj k trvalému pobytu.
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis
•
Práve ste pristáli v USA... (Justa landed USA)
Na stránke nájdete informácie potrebné k bežnému životu v USA. Obsahuje informácie o
vizach, ubytovaní, práci a financiách. Stránka je dostupná aj v nemeckom a španielskom
jazyku.
http://www.justlanded.com/english/USA

Štúdium
•
educationUSA
Sprievodca pre záujemcov o štúdium v USA. Obsahuje aj informácie o finančnej pomoci pre
študentov. Môžete tu aj vyhľadať vzdelávacie inštitúcie. Sekcia “Living in the US” obsahuje
praktické informácie o ubytovaní pre študentov.
http://educationusa.state.gov/
•
Štúdium v USA
Sprievodca štúdiom v USA pre zahraničných študentov.
Môžete tu nájsť študijné programy, univerzity, vysoké školy, internátne školy a pod. v USA a
Kanade. Vyhľadávať môžete prostredníctvom jazyka štúdia alebo prostredníctvom kategórií.
http://www.studyusa.com/
•
eduPASS- Sprievodca štúdiom v USA
Finančná pomoc zahraničným študentom, ktorí chcú študovať v USA.
http://www.edupass.org/finaid/
•
NAFSA: Asociácia medzinárodných vzdelávateľov
Informácie a zdroje pre plánovanie a financovanie štúdia v USA.
http://www.nafsa.org/students.sec/international_students_2
•
50 States/ 50 štátov
Prehľadávajte zoznamy Vysokých škôl a Univerzít vo všetkých 50 štátoch USA.
http://www.50states.com/college/

