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NOVA YORK
The Great Apple (7 dies)

cultural

fotogràfic

Si t'agrada gaudir de tot el que pot oferir una gran ciutat, Nova York, "The Great Apple",
sens dubte, és el teu destí.
La ciutat més cosmopolita i dinàmica del món. La que mai dorm. Una de les ciutats més
emocionants del planeta. Famosa per la seva gran oferta cultural i d'entreteniment: els
teatres de Broadway, museus, restaurants de tots els països del món, clubs ...
Coneix els seus districtes: Manhattan, Bronx, Queens ...
Puja a la planta 85 del Empire State, passeja per Central park o creua caminant el mític
pont de Brooklyn.

1: Barcelona- Nova York
Presentació a l'aeroport 2 hores abans de la
sortida per embarcar en vol de línia regular amb
destí Nova York. Assistència a l'aeroport i trasllat
a l'hotel seleccionat.
2: Nova York
A l'hora concertada sortida des de l'hotel per a
realitzar la visita Alt i Baix Manhattan.
Recorrerem Central Park passant per Lincoln
Center i l'edifici Dakota. Continuarem per
Harlem, per baixar per la 5a Avinguda on
passarem pels museus Metropolità, Friche i
Guggenheim, la catedral de St Patrick's,
Rockefeller Center, la Plaça Madison on
obtindrem una vista del Flatiron Buildin i el
Empire State. Es continuarà cap al Baix
Manhattan, passant per Greenwich Village, Soho,
Chinatown, Wall Street, la Zona Zero i Battery
Park on convergeixen els rius Hudson i Est i des
d'on es podrà veure l'Estàtua de la Llibertat.
3: Nova York
Dies lliures per conèixer la ciutat al teu aire o
possibilitat de realitzar visites opcionals: Missa
Gospel, Tour nocturn, Excursió de contrastos,
Niàgara, Wahington, Boston, tour en helicòpter
... Allotjament.
4: Nova York
Allotjament. Dies lliures per conéixer la ciutat.
5: Nova York
Allotjament. Dies lliures per conéixer la ciutat.
6: Nova York - Barcelona o Madrid
A l'hora acordada trasllat a l'aeroport. Vol de
tornada a Barcelona o Madrid. Nit a bord.
7: Barcelona o Madrid
Arribada i fí del viatge.
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NOVA YORK
The Great Apple (7 dies)
NOTA IMPORTANT
Obligatori passaport electrònic. Tots els països
integrats en el VWP (entre ells Espanya), hauran
d'obtenir una autorització electrònica abans de volar
als Estats Units a través de
https: / / esta.cbp.dhs.gov
EXTENSIONS
Possibilitat de realitzar extensió a platja: Polinèsia,
Hawaii, Carib.
PREU:
Preu per persona: 856 €
INCLOU
Trasllat a l'aeroport-hotel-aeroport.
6 nits d'allotjament en hotel categoria turista.
Règim de només allotjament.
Visita panoràmica de la ciutat: Alt i Baix Manhattan.
Assegurança d'assistència en viatge.
NO INCLOU
Bitllet d'avió en vol directe amb American Airlines clase
turista, línia regular,
Barcelona o Madrid -Nova York-Madrid o Barcelona.
Taxes aèries (50 euros a reconfirmar en el moment de
l'emissió del bitllet d'avió).
Menjars, begudes i extres no especificats en el apartat
inclou.
Assegurança d'anulació opcional: 42 eur
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