
 

Nova York i els seus 

mercats nadalencs 

EL NOSTRE PREU INCLOU 
 

•Acompanyant des de l’aeroport 
de Barcelona. 

•Vol directe BARCELONA-NOVA 
YORK-BARCELONA. 

•Taxes aèries, cost aproximat de 
390€. 

•5 nits d’allotjament a HOTEL RIU 
PLAZA****. 

•Règim d’esmorzar. 

•Visites indicades, amb guia local i 
guia acompanyant. 

•Trasllat en autocar. 

•Assegurança d’assistència en 
viatge.  

Del 8 al 14 de desembre del 2019 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GC-143 

8 des. BARCELONA - NOVA YORK 

Sortida amb vol directe a Nova York. 

Arribada i trasllat a l'hotel. Allotjament. 

 

9 des. NOVA YORK - BAIX MANHATTAN 

Esmorzar. Dedicarem tot el matí a visitar 

Baix Manhattan. A la tarda, podrem visitar 

un dels 10 mercats nadalencs més famosos 

de la ciutat, situat a Bryant Park. 

Allotjament. 

 

10 des. NOVA YORK - BRONX - QUEENS - 

BROOKLYN 

Esmorzar. Iniciarem el dia al Bronx, el 

centre de la cultura Underground de Nova 

York. Continuarem fins al barri de Queens, 

l'epicentre del jazz durant la Dècada dels 

40. Finalment, veurem a districte més 

famós de la ciutat, Brooklyn. Resta de la 

tarda lliure. Allotjament. 

 

11 des. NOVA YORK - ALT MANHATTAN - 

HARLEM 

Esmorzar. Iniciarem el dia amb la visita a 

Alt Manhattan, el barri situat al nord de la 

ciutat. Finalitzarem el recorregut en el 

 

famós barri de Harlem, el centre de la 

cultura afro-americana. Per acabar la 

nostra visita, assistirem a una missa 

Gospel. Resta de la tarda lliure. 

Allotjament. 

 

12 des. NOVA YORK - MEATPACKING - 

SOHO 

Esmorzar. Avui recorrerem Nova York en 

transport públic. Agafarem el metro fins 

arribar al barri de West Chelsea, on 

veurem el curiós High Line Park. A la 

tarda, amb el nostre guia, farem un 

passeig pel barri del Soho, un dels 

districtes més bohemis de la ciutat. 

Allotjament. 

 

13 des. NOVA YORK - BARCELONA 

Esmorzar. Disposarem de temps lliure. A 

una hora prèviament concertada ens 

traslladarem a l'aeroport per agafar el vol 

de tornada a Barcelona. Nit a bord. 

 

14 des. BARCELONA 

Arribada a primera hora del matí. 

PREU PER PERSONA DES DE 
 
 

Habitació doble    2.800 € 

Suplement individual     960 € 

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 
 

•ESTA. 

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

•Serveis no especificats amb 
anterioritat. 


