Nova York en grup pont de desembre
Descobriu la ciutat que mai dorm, un viatge en grup amb tot inclòs del 3 al 9 de
desembre

FITXA DEL VIATGE
DURADA:
7 DIES / 6 NITS
INICI / FINAL:
NEW YORK - (ESTATS UNITS) / NEW YORK - (ESTATS UNITS)

Serveis
Inclosos

No inclosos

Trasllat des de Vic, Manlleu, Torelló, i des de Reus i Valls a

Dinars, despeses de caràcter personal i qualsevol servei no

l’aeroport de Barcelona.

especificat.

Bitllet Barcelona/Nova York/Barcelona amb Delta i Air France, SORTIDA DE REUS I VALLS, MÍNIM 6 PERSONES.
classe turista.
Taxes aèries (265 €).
Guia acompanyant de V. Alemany, durant tot el viatge.
Guia local de parla catalana.
5 nits d'allotjament a Nova York, hotel 4* Sup.
5 Esmorzars buffet. 5 Sopars buffet a l’hotel.
Visites detallades a l’itinerari amb guies locals.
Entrades especificades.
Visat ESTA.
Servei de maleters.
Assegurança d’assistència durant el viatge (fins a 20.000 €) i
fins a 2.500 € en cas de cancel·lació.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Itinerari
3 de desembre (dissabte): Terminals – Barcelona – Nova York
Sortida de les nostres Terminals cap a l’aeroport de Barcelona, per sortir a les 12:00 h cap a Nova York en vol directe.
Arribada a Nova York a les 14:55 h (hora local). Trasllat a l’hotel i temps lliure per descansar. Sopar i allotjament.

4 de desembre (diumenge): Nova York (Alt Manhattan i Missa Gòspel)
Esmorzar bufet a l’hotel. Sortida amb autocar cap a la zona d’Uptown Manhattan. Passarem per davant del Lincoln Center
(Metropolitan Opera House), farem parada a l’edifici Dakota (on vivia John Lennon) per veure el famós mosaic “Imagine”.
Seguirem la ruta cap al Museu d’Història Natural. Visitarem la Catedral de St. John The Divine , l’església neogòtica més
gran del món, i també la Universitat de Columbia. Anirem cap al barri de Harlem, famós per ser la comunitat
afroamericana més gran d’Amèrica, un barri emblemàtic de la ciutat. Assistirem a una Missa Gospel, en una de les
esglésies del barri, una autèntica funció religiosa per escoltar els cants de música negra. Acabada la funció, retorn amb
autocar cap al Central Park on el guia local ens acompanyarà pels llocs menys coneguts del parc més famós de la ciutat.
Dinar lliure. Resta de tarda lliure per compres o senzillament passejar per la famosa 5a. Avinguda plena de les millors firmes
de moda del món, entrar a la Catedral Sant Patrick, el Rockefeller Center. Aquells qui ho vulguin, poden pujar al Top of the
Rock, per gaudir de la panoràmica nocturna dels alts edificis de Manhattan. Sopar a l’hotel. Allotjament.

5 de desembre (dilluns): Nova York (Baix Manhattan)
Esmorzar bufet a l’hotel. Iniciarem la descoberta de la ciutat amb l’experiència d’un tram amb metro fins al sud de
Manhattan. Arribarem amb metro fins al barri de Brooklyn i travessarem el pont que uneix aquest barri amb Manhattan, per
tal de gaudir d’una de les visites més típiques mentre ens allunyem del Downtown Manhattan. Visitarem el Districte
Financer, passant per Wall Street i carrers propers, on hi ha una gran concentració de Bancs i oficines, la Borsa, el Trinity
Church i el seu cementiri. Tot seguit des de Battery Park, embarcarem en el ferri que va a Staten Island, que ens permetrà
veure de més a prop el que és per excel·lència el símbol d’Amèrica , l’Estàtua de la Llibertat. De retorn cap a Manhattan,
gaudirem de l’skyline de New York i dedicarem les últimes hores de la visita del matí per visitar World Trade Center (Zona
Cero) i la plaça commemorativa de l’11-S. Dinar lliure . Després de dinar, pujarem a la Torre One World, situada en el
lloc on hi havia hagut les Torres bessones. Podrem gaudir d’una vista diürna de tot Manhattan i veure l’Empire State des del
sud. Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament.

6 de desembre (dimarts): Nova York (visita High Line, Little Spain, Soho, Little Italy,
Chinatown...)
Esmorzar buffet a l’hotel. Agafarem el metro fins a l’emblemàtic barri de Chinatown,on començarem la visita d’avui, també
visitarem Little Italy, el famós Soho i continuarem fins a l’emblemàtic mercat gastronòmic d’èxit, Little Spain,(inspirat en els
mercats catalans i espanyols, dirigit pels xefs de gran renom: José Andrés i els germans, Ferran i Albert Adrià). A Hudson
Yards, podrem observar un altre atractiu turístic emblemàtic de la ciutat, coneguda com l’escala de Nova York. El Vessel, de
154 pisos, plataformes i escales connectades entre elles, és un edifici d’art modern obra de l’arquitecte britànic Thomas
Heatherwick. Dinar lliure. Seguirem la visita fins a la zona del High Line, una via de tren convertida en un passeig de
vianants agradable, Chelsea Market, Meatpacking District, una de les zones més de moda de Nova York. I acabarem la
visita visitant el parc flotant sobre el riu Hudson, Little Island, un parc d’estètica futurista i des d’on tindrem unes
agradables vistes de Manhattan. Sopar i allotjament a l’hotel.

7 de desembre (dimecres): Nova York (visita a Queens, Grand Central Terminal...)
Esmorzar bufet a l’hotel. Avui visitarem un dels barris situats fora de Manhattan. Agafarem el metro per anar cap al barri de
Queens. Des d’aquest costat podrem gaudir d’unes fabuloses vistes de Manhattan. De retorn al centre visitarem la Grand
Central Terminal, famosa estació de tren que hem vist tantes vegades a les pel·lícules i que destaca pel gran moviment de
gent que hi ha en un dia feiner. Pujarem a l’espectacular mirador SUMMIT, un dels gratacels més alts de la ciutat que ens
permetrà tenir unes vistes panoràmiques quasi de 360° i els miralls de l’estructura i el terra creen reflexos que simulen altres
dimensions i que canvien segons el temps que faci. Pujarem a l’ascensor de vidre Ascent, que s'enlaira fins als 368 metres.
Visitarem la Public Library (la Biblioteca Nacional) d’arquitectura neoclàssica i veurem el Flatiron Building, construït el 1902 i
precursor dels gratacels. Tarda lliure. Opcionalment, qui ho vulgui tindrà la possibilitat de sobrevolar Nova York amb
Helicòpter. Al vespre possibilitat d’assistir a algun dels Musicals de Broodway. Sopar i allotjament.

8 de desembre (dijous): Nova York – (vol de tornada)
Esmorzar bufet a l’hotel. Dia lliure. Possibilitat de visitar algun dels museus emblemàtics de la ciutat, pujar a l'Edge o l’Empire
State, o anar de compres per l’extensa 5a Avinguda. Dinar lliure. Havent dinat, a l’hora convinguda, trasllat cap a l’aeroport
JFK. Sortida amb el vol de Delta Airlines a les 17:30 hores, via París. Nit a bord.

9 de desembre (divendres): Barcelona – Terminals
Arribada a l’aeroport de Barcelona a les 11:25 h. Trasllat fins a les nostres terminals amb autocar. Fi del viatge.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Preus
PREUS 2022
Preus calculats el 05.08.2022, segons tipus de canvi de divisa, preu de transport, derivat cost combustible o d’altres fonts
d’energia, i impostos i taxes sobre els serveis inclosos al viatge, vigents a l’esmentada data.
Llegir més
Preu per persona Hab. doble compartida Supl. hab. individual
2.710 €

1.098 €

Taxes d'aeroport 220 €

Informació addicional
Places limitades. Grup mínim de 20 persones. (Data límit per cancel·lar si no s’arriba al mínim de participants: 13.11.2022)
Preus calculats el 05.08.2022, segons tipus de canvi de divisa, preu de transport, derivat cost combustible o d’altres fonts
d’energia, i impostos i taxes sobre els serveis inclosos al viatge, vigents a l’esmentada data.
Fins 20 dies abans de la sortida els preus podran incrementar-se per variacions en els conceptes esmentats i d’acord amb
l’establert a l’apartat 11 de les Condicions Generals del contracte de viatge combinat. D’igual manera el viatger tindrà dret a
reducció de preu per variació a favor seu dels esmentats conceptes, podent l’agència de viatges en tal cas deduir del
reemborsament els costos administratius reals de la seva tramitació.
Documentació necessària per a viatgers espanyols: passaport amb vigència mínima de 6 mesos i visat ESTA. Per a
nacionals d’altres països consulteu a l’agència abans de contractar.
Per viatjar als EUA és necessària la pauta completa de vacunació Covid. Aquesta informació s’anirà actualitzant en
el temps.
El formulari d’informació normalitzada, tota la resta d’informació normalitzada i el contracte de viatge es facilitaran abans de la
formalització de la reserva.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

