
Nova York,  
la ciutat dels gratacels.  

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia UNITED AIRLINES: 
B A R C E L O N A — N O V A  Y O R K —
BARCELONA. 
•Trasllats aeroport—hotel—aeroport. 

•Estada de sis nits a l’HOTEL 
EMBASSY SUITES MIDTOWN (4*) o 
similar. 
•Àpats: 6 esmorzars, 4 dinars i 1 
sopar-creuer. 
•Visites segons itinerari. 

•Guia local de parla hispana. 

•Guia acompanyant des  de 
Barcelona. 
•Assegurança  cance l � l a c ió  i 
assistència en viatge. 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Taxes d’aeroport (355 € a 

confirmar el dia d’emissió del 
bitllet). 

•Tramitació ESTA (sol�licitud 

ingrés als Estats Units, preu per 
persona 20€). 

•Begudes als àpats inclosos. 

•Propines xofer i guia. 

•Maleters hotels i aeroports. 

•Serveis privats tals com bugaderia, 
telèfon, mini bar,... 
•Serveis no especificats amb 
anterioritat. 

Del 19 al 26 d’octubre 2017. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TECNICA GCMD—000228 

19 oct.  BARCELONA – NOVA YORK 
Vol regular directe a Nova York. Arribada i 
trasllat a l’HOTEL EMBASSY SUITES 
MIDTOWN (4*) o similar. A la tarda, sortida 
pels voltants per fer-se una idea de la 
grandària de la ciutat. Allotjament. 
 
20 oct. NOVA YORK 
Esmorzar. Visita de l’Alt i Baix 
Mahattan de dia sencer. Incloent 
Strawberry Fields a Central Park, el Museu 
d’Història Natural i el creuament amb la 5ª 
Avinguda fins la Trump Tower. Parada a 
Madison Square Park per contemplar el 
Empire State Building. Continuació cap el 
Soho, el barri xinès i dinar a Little Italy. 
Continuació cap a Battery Park per agafar el 
ferri i tenir unes magnífiques vistes de les 
illes Ellis, Gobernador i Estàtua de la 
Llibertat, del Lower Manhattan, el port de 
Nova York i perfil dels gratacels de la ciutat. 
Trasllat a l’hotel. Allotjament. 
 
21 oct. NOVA YORK 
Esmorzar. Visita de Contrastos de dia 
sencer. Al matí, visita del comtat del 
Bronx, actualment bressol del rap i del hip 
hop. Continuació fins a Queens, el districte 
més extens i el que ha evolucionat més 
ràpidament, bressol del jazz. Arribada a 
Brooklyn, lloc de naixement de famosos 
artistes i esportistes. Dinar al restaurant 
Marco Polo. Continuació cap a Manhattan, 
parada a la Catedral de San Patrici, a la 
Grand Central Station i a la Biblioteca. 
Baixant la 5ª Avinguda fins al Empire State 
on pujaran al mirador. Trasllat a l’hotel. 
Allotjament. 
 
22 oct. NOVA YORK 
Esmorzar. Visita de mig dia a Harlem, 
conegut per la seva historia musical. 
Passaran pel il�lustre Apollo Theatre, el 
Boulevard Malcom X i assistència a una 

 

missa gospel. Dinar tipus brunch a 
Silvia’s. Trasllat a l’hotel. Tarda lliure. 
Allotjament. 
 
23 oct. NOVA YORK 
Esmorzar. Dia lliure o visita regular 
opcional de dia sencer a Washington* o 
visita d’un mall (centre comercial) per 
anar de compres amb el guia 
acompanyant. A la nit, trasllat al moll per 
realitzar un sopar-creuer al vaixell 
Spirit Cruises.  
(* Probablement a l’escollir aquesta 
opcional no podrien assistir al sopar-
creuer.) 
 
24 oct. NOVA YORK 
Esmorzar. Visita de la ciutat, zona 
dels museus, caminant per la High Line 
arribaran al Intrepid Sea Air CraftCarrier, 
museu on es troba el portaavions USS 
Intrepid, vaixell que ha participat a 
batalles navals i aeries del Sud del Pacífic 
durant la Segona Guerra Mundial i a la 
Guerra del Vietnam. Dinar en un 
restaurant local. A la tarda, visita del 
MOMA i continuació fins al Rockefeller 
Centre per pujar al mirador Top of the 
Rocks per contemplar una magnífica posta 
de sol sobre el Central Park. Trasllat a 
l’hotel. Allotjament. 
 
25 oct. NOVA YORK - BARCELONA 
Esmorzar. Al matí, visita del Museu 
Metropolità. A l’hora concertada, trasllat 
a l’aeroport. Vol regular directe amb destí 
Barcelona. Nit a bord. 
 
26 oct. BARCELONA 
Arribada. 

PREU PER PERSONA DES DE 
 

Habitació doble 2.470 € 
Supl. individual    935 € 

NOTA: Pressupost calculat amb data 
27 de març de 2017 i per un mínim 
de 20 persones. Qualsevol alteració 
en el canvi del dòlar, tarifa aèria, 
data de sortida, nombre de 
participants o serveis terrestres 
implicaria una variació en el preu 
final.  
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