CAP D’ANY A NOVA YORK
Viatge a mida

Viatge de 6 dies
Quantes vegades has vist a la televisió baixar
la bola de Times Square per Cap d’Any? I si
aquest any ho vius en directe?
Nova York no necessita presentacions. El més
probable és que l’hagis vist en infinitat de
pel·lícules, tantes, que potser tens la sensació
de que ja la coneixes una mica. Al contrari del
que pensa molta gent, Nova York és molt més
que Manhattan. Si vols descobrir-la de veritat,
el millor que pots fer és allunyar-te uns dies
de la zona més turística, tot i que és
imprescindible veure Times Square i Central
Park, i conèixer alguns dels seus barris més
mítics, com Soho, Tribeca o Williamsburg.
Hi ha moltes experiències que et podem
recomanar, però sens dubte has de pujar a
algun dels observatoris de la ciutat i
meravellar-te amb les seves vistes. Per gaudir
d’una estona de calma, Central Park és el
candidat per excel·lència, però també tens
altres parc més petits i menys coneguts com
el Bryant Park, el High Line, el jardí flotant del
barri de Chelsea o la nova Little Island sobre
el riu Hudson.
Una de les activitats preferides pels
novaiorquesos en aquesta època és anar a
algun espectacle de Broadway o
esdeveniment esportiu, una experiència que
et fascinarà. Tampoc desaprofitis
l’oportunitat de visitar alguna de les moltes
botigues temàtiques que hi ha a la ciutat per
fer les darreres compres abans de Reis.
Recorda que tots els nostres viatges són
100% personalitzables, contacta amb
nosaltres i t’ajudarem a organitzar totes les
activitats perquè exprimeixis al màxim els
teus dies a la ciutat!
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ITINERARI

28 de desembre
Barcelona – Nova York
Sortida en vol directe de United Airlines UA121 a les 11.10 hores. Arribada a
Nova York a les 14.25 hores. Trasllat opcional a l’hotel INNSIDE NEW YORK
NOMAD by Melia 4*, situat molt a prop de l’Emipre State. Allotjament.
29 de desembre
Nova York
Esmorzar a l’hotel. Visita opcional de mig dia: contrastos de Nova York.
Visitarem els seus barris més importants i sorprenents: Harlem, el Bronx,
Queens i Brooklyn. Durant més de 4 hores recorrerem les zones amb més
diversitat cultural del món, difícilment visitables sense fer un tour guiat.
30 de desembre
Nova York
Esmorzar a l’hotel. Suggerim dedicar el dia a la visita de Central Park,
pulmó de Manhattan, on podrem veure l’homenatge a John Lennon davant
l’edifici Dakota, el lloc on el van assassinar. Continuació per Midtown i les
grans avingudes: Broadway, Park Avenue, 5a Avinguda, Times Square i el
mercat de Chelsea.
31 de desembre
Nova York
Esmorzar a l’hotel. Suggerim visitar el Baix Manhattan, la Zona Zero, una de
les visites més emotives de Nova York. Aquí es pot pujar a One World
Observatory, conèixer el Memorial de l’11S dedicat a les víctimes, el
Memorial Glade o la capella de Saint Paul. Continuar per Battery Park, des
d’on podrem contemplar l’estàtua de la Llibertat. L’antic moll de pescadors
del South Street Seaport, ara centre comercial, molt a prop del pont de
Brooklyn. Seguir cap a Little Italy i l’exotisme de Chinatown. A la nit, és
recomanable assistir a una de les festes de Cap d’Any que s’ofereixen a la
ciutat (consulteu) i el compte enrere per al nou any a Times Square.
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ITINERARI

1 de gener
Nova York
Esmorzar a l’hotel. Suggerim visitar Harlem i assistir a una missa Gospel
(consultar). A la tarda, és molt recomanable passejar pel barri de Brooklyn i
tornar caminant pel del mateix nom fins a Manhattan, gaudint de les
magnífiques vistes. Si busques una activitat més tradicional pots assistir a
l’espectacle The Christmas Spectacular- The Rockettes, al Radio Music
City Hall, que et transportarà a un ambient nadalenc fantàstic (consultar) o
bé animar-te a patinar sobre gel a les pistes de Rockefeller Center, Central
Park o Bryant Park.
2 de gener
Nova York – Nit a l’avió
Esmorzar a l’hotel. Temps lliure per fer les darreres compres (en algunes
botigues hi trobareu rebaixes), visitar algun dels miradors de la ciutat o fer
alguna visita fins l’hora del trasllat opcional a l’aeroport. Sortida en vol
directe de United Airlines UA 120 a les 19.15 hores, nit a bord.
3 de gener
Barcelona
Arribada a Barcelona prevista a les 09.00 hores. Fi dels nostres serveis.
IMPORTANT
Itinerari genèric, aquest pot variar en la seva forma per necessitats del
viatge, sense afectar al seu contingut.
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SERVEIS

Serveis inclosos:
•

Bitllet d’avió en vol directe des de Barcelona en classe turista, amb
United Airlines i maleta facturada.

•

Allotjament i esmorzar a l’hotel INNSIDE NEW YORK NOMAD by Melia

•

Assegurança d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos:

•

Visat online ESTA (21 USD pagament directe) Important: si has estat a
Cuba a partir del 12 de gener de 2021 serà necessari que tramitis visat
a l’ambaixada dels Estats Units, no es pot fer vista ESTA.

•

Àpats.

•

Extres personals.

•

Qualsevol servei no especificat a l’apartat anterior.
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PREUS

PREUS BÀSICS

PREU CLIENT

TAXES AÈRIES

Preu base per persona en
habitació doble

1.910€

270€

T’interessa reservar només els vols sense cap servei inclòs? El preu per
persona és de 695€ + 270€ (taxes aèries).
Important: Per fer aquest viatge cal tenir el visat ESTA (21 USD
pagament directe). Important: si has estat a Cuba a partir del 12 de
gener de 2021, serà necessari que tramitis un visat a l’ambaixada dels
Estats Units, no podràs entrar amb visat ESTA.

Termes i condicions
Suplement individual: consultar
Preu per persona en habitació triple: consultar
Preu per persona en habitació quàdruple: consultar

Opcional
Assegurança d’anul·lació i assistència Covid +75€.
Trasllats d’anada i tornada +130€ per persona.
Excursió contrastos de nova York amb transport i guia de parla
hispana +50€.
Excursió Harlem i missa gospel amb transport i guia de parla hispana
+65€.
Entrada The Edge +45,50€.
Entrada Empire State +50€.
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