
 
 

Nova York i Washington 

 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

 

Bitllet d’avió: BARCELONA-NOVA 
YORK-WASHINGTON-BARCELONA.  

6 nits d'allotjament.  

Règim alimentari segons itinerari. 

Visites segons itinerari. 

Guia de parla castellana. 

Propines conductor i guia. 

Taxa turística. 

Assegurança i bossa de viatge.  

Del 27 de setembre al 4 d’octubre 
del 2019. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GC-143 

#PARTNER 

PREU PER PERSONA DES DE 
 

 

Habitació individual 3.795€ 

Habitació doble    2.875€ 

Habitació twin  2.940€ 

NOTA:Qualsevol alteració en el 
canvi de divisa, tarifa aèria, data 
de sortida, nombre de participants 
o serveis terrestres implicaria una 
variació en el preu final.  

EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

 

Taxes aèries, cost aproximat de 
370 €.  
ESTA. 

Begudes en els àpats 

Serveis privats tals com 
bugaderia, telèfon, mini bar,... 

Serveis no especificats amb 
anterioritat.  

27 set. BARCELONA – NOVA YORK 

Trobada a l'aeroport de Barcelona. Tràmits 
de facturació. Sortida amb el vol UA121 
amb destinació a Nova York. Arribada i 
trasllat a l'hotel. A la tarda, sortida amb el 
nostre guia acompanyant. Allotjament.  
 

28 set. NOVA YORK 

Esmorzar. Passeig panoràmic, parant a 
Strawberry Fields. Passarem pel Museu 
d'Història Natural i l'encreuament de la 5a 
Avinguda, i arribarem a la Trump Tower. 
Pararem a Madison Square Park on 
apreciarem l'edifici Empire State Building. 
Seguirem pels barris del Soho i el barri 
Xino. Dinar a Little Italy. Després de dinar, 
ens dirigirem a Battery Park per agafar un 
ferri a Staten Island on tindrem unes vistes 
imperdibles de l'Estàtua de la Llibertat, 
entre d'altres. Allotjament. 
 

29 set. NOVA YORK 

Esmorzar. Avui farem una visita a Harlem. 
Passarem per l'il·lustre Apollo Theatre. 
Seguirem pel Boulevard Malcom X i 
assistirem a una missa de gospel, en una 
autèntica església. Dinar-brunch al 
restaurant Sílvia's. Trasllat a l'hotel. Tarda 
lliure. Allotjament.  
 

30 set. NOVA YORK 

Esmorzar. Al matí visitarem el comtat de 
Bronx. Passarem per Queens i arribarem a 
Brooklyn. Dinar per la zona de Mahattan. 
Després del dinar, pararem a la famosa 
Catedral de Sant i seguirem cap a Grand  
 

Central Station i la Biblioteca pública. 
Pujarem al mirador de l'Empire State 
Building. Allotjament.  
 

1 oct. NOVA YORK-PHILADELPHIA-

LANCASTER-WASHINGTON 

Esmorzar. Sortida de l'hotel. Ens dirigirem 
cap al sud a través de Nova Jersey fins 
Philadelphia. Visita panoràmica, on veurem 
la Campana de la Llibertat i l'Ajuntament de 
la Constitució, entre d'altres. Seguirem per 
Benjamin Franklin Parkway i el Museu d'Art i 
al sortir de Philadelphia veurem els famosos 
"Rocky Steps". Continuarem cap a l'est, cap 
al comtat de Lancaster. Dinar en un 
restaurant típic Amish. Seguirem amb una 
petita visita per la zona Amish. A última 
hora de la tarda, sortirem cap a 
Washington. Allotjament. 

 

2 oct. WASHINGTON 

Esmorzar. Dedicarem el matí a la visita 
panoràmica de la Capital dels Estats Units. 
Dinar al Museu de l'Aire i l'Espai. Tarda 
lliure. Allotjament.  
 

3 oct. WASHINGTON—BARCELONA 

Esmorzar. Avui visitarem la part colonial 
de la ciutat, Alexandria. Dinar i recollida de 
maletes a l'hotel. Trasllat a l'aeroport per 
sortir amb el vol UA140 amb destinació a 
Barcelona. Nit a bord.  
 

4 oct. BARCELONA 
Arribada a Barcelona. 


