NOVA YORK
Vols programats:
07-10-19 Barcelona-Nova York sortida 12.45 arribada 15.44
12-10-19 Nova York-Paris sortida 21.55 arribada 11.20 + 1
13-10-19 Paris-Barcelona sortida 12.40 arribada 14.25
07-10-19.- BARCELONA – NOVA YORK
Sortida a les 9 hores del matí de Sabadell per anar a l’Aeroport de Barcelona, facturar l’equipatge
(directe Nova York) i sortida amb el vol programat de Delta Airlines. Arribada a Nova York, tràmit
d’innmigració, visats i trasllat fins a l’hotel Mela (categoría 4 estrelles) per fer el check-in. Sobre les
19.30 hores trasllat caminant a un restaurant proper a l’hotel per sopar. Allotjament.

08-10-19.- NOVA YORK (Pensió completa)
Esmorzar a l’hotel i a l’hora indicada inici del tour d’Alto i bajo Manhathan, per veure de manera
panoràmica els llocs mes emblemàtics de la Ciutat, començant per Central Park, Catedral de San Juan,
Universitat de Columbia, Cinquena Avinguda, Hotel Plaza, Tiffanis, Rockefeller Center i continuant fins
al sud de la ciutat per contemplar les vistes a l’Estàtua de la Llibertat. Dinar inclòs durant el recorregut.
Un cop finalitzi el tour trasllat a l’hotel i a la hora indicada trasllat caminant a un restaurant proper per
sopar. Allotjament.
09-10-19.- NOVA YORK (Pensió completa)
Esmorzar a l’hotel i a l’hora indicada inici del tour dels Contrastos de Nova York per veure la varietat de
barris i contrastos de la ciutat, visita de matí on es visitaran els barris del Bronx, Harlem, Queens i
Brooklin. Dinar inclòs. Tornada a l’hotel, i a la hora indicada trasllat caminant a un restaurant proper
per sopar. Allotjament.
10-10-19.- NOVA YORK (Pensió completa)
Esmorzar i trasllat per fer la visita al One World Trade Center amb les seves vistes espectaculars de la
ciutat i posteriorment visita del Memorial i Museu 11S. Dinar inclòs en un restaurant durant la visita, a
la tarda creuer circle line per contemplar les vistes de Manhathan i a l’hora indicada trasllat a l’hotel, i a
la hora indicada trasllat caminant a un restaurant proper per sopar. Allotjament.

11-10-19.- NOVA YORK (Pensió completa)
Esmorzar i trasllat per fer la visita guía de l’ONU (una hora aproximada) i un cop finalitzi la visita
trasllat fins a Rockefeller Center, Catedral de St. Patricks i les vistes panoràmiques del Top Of The Rock.
Dinar en un restaurant de la zona. A la hora indicada tornada a l’hotel i posteriorment trasllat a un
restaurant proper per sopar. Allotjament.
12-10-19.- NOVA YORK - BARCELONA
Esmorzar i matí lliure per acabar de visitar i/o comprar les coses pendents. Dinar inclòs en un
restaurant proper a l’hotel i sobre les 17.30 hores trasllat cap a l’Aeroport per facturar l’equipatge i
sortida amb el vol programat de Delta fins a Paris i Barcelona (facturació de l’equipatge directe de Nova
York a Barcelona). Arribada a Barcelona el dia 13 d’octubre a les 14.25 hores, recollida de l’equipatge i
trasllat fins a Sabadell.
Preu per persona:
Suplement individual:

3.540 Euros
880 Euros

El preu inclou: bitllets d’avió companyia Delta amb classe turista, trasllats, hotel amb règim de dormir i
esmorzar, dinars i sopars inclosos al programa, visites incloses amb guía de parla castellà, visat ESTA i
assegurança de viatge i cancelació. Guia/acompanyant des de Sabadell i trasllats de Sabadell a Aeroport
de Barcelona inclosos.
No inclou: begudes i extres no detallats al programa.
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