
Nova York i Washington 
(visites i dinars inclosos) 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia regular: BARCELONA – 
NOVA YORK – BARCELONA (incloent 
facturació d’una maleta i taxes 
d’aeroport de 345 € a confirmar el 
dia d’emissió del bitllet). 

•Estada de sis nits a l’HOTEL RIU 
TIMES SQUARE (4*) amb esmorzar 
inclòs i taxa turística. 

•Sis dinars a restaurants locals 
(sense begudes). 

•Visites segons itinerari. 

•Guia de parla espanyola. 

•Propines a guia i xofer. 

•Assegurança d’assistència en 
viatge. 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Assegurança cancel·lació de 
viatge (cia. CASER modalitat 
AON PREMIUM COVID, preu per 
persona 75 € inclou cancel·lació 
per COVID). 

•Tramitació visat d’entrada ESTA 
(20 € per persona). 

•Begudes durant els àpats inclosos.  

•Maleters a aeroport i hotel. 

•Serveis no especificats amb 
anterioritat. 

 
 

Del 7 al 14 d’octubre de 2022 

7 oct. BARCELONA – NOVA YORK 
Sortida amb vol regular directe amb destí 
Nova York. Arribada i trasllat a l’HOTEL RIU 
TIMES SQUARE (4*) o similar. A la tarda, 
sortida pels voltants amb el guia 
acompanyant. Allotjament. 
 

8 oct. NOVA YORK 
Esmorzar. Avui realitzaran la visita de 
l’Alt i Baix Manhattan de dia sencer. 
Sortida realitzant un passeig panoràmic 
parant al Strawberry Fields de Central Park, 
el Museu d’Història Natural, la  Cinquena 
Avinguda, el Madison Square Park, l’edifici 
del Empire State Building, els barris del 
Soho i el barri Xinès per dinar. A la tarda, 
continuació fins a Battery Park per agafar un 
ferri a Staten Island on tindran una vistes 
imperdibles de les illes Ellis, del Governador 
i de l’Estàtua de la Llibertat, així com de tot 
el Lower Manhattan, el port de Nova York i 
el perfil dels gratacels de la “Big Apple”, 
trasllat a l’hotel. Allotjament.   
 

9 oct. NOVA YORK 
Esmorzar. Avui realitzaran la visita de mig 
dia de Harlem: l’Apollo Theatre, el 
Boulevard Malcom X i assistiran a una missa 
de gospel en una autèntica església. Dinar 
en un restaurant. Tarda lliure per passejar 
lliurament per la ciutat o anar amb el nostre 
guia. Allotjament.  
 

10 oct. NOVA YORK 
Esmorzar. Avui realitzaran l’excursió de 
dia sencer a la capital Washington. 
Sortida amb guia de parla espanyola cap a 
Washington incloent el cementiri nacional 
d’Arlington, creuaran el riu Potomac i 
passaran per l’avinguda de la Constitució, 
l’Esplanada Nacional i el monument a la 
Guerra de Corea, a Lincoln i a la Guerra de 
Vietnam. Dinar en un restaurant. De 
tornada a l’autocar, continuaran veient els 
edificis de l’Organització dels Estats 
Americans, la Creu Roja Americana i el 
Departament de Tresoreria fins arribar a la 

#PARTNER 

Casa Blanca, parada per fotografiar i 
continuació pels edificis del FBI, els Arxius 
Nacionals,... La parada final serà el Museu 
del Aire i del Espai, amb temps per 
fotografiar el Capitoli. Allotjament. 
 

11 oct. NOVA YORK 
Esmorzar. Avui realitzaran la visita de 
Contrastos de Nova York. Al matí, 
visitaran el comptat de Bronx,  Queens, i 
Brooklyn. Dinar en un restaurant per la 
zona de Manhattan. A la tarda, passaran 
per la famosa Catedral de San Patrici i 
seguiran fins a la Grand Central Station i la 
Biblioteca pública. Baixaran per la Cinquena 
Avinguda fins al Empire State on pujaran al 
mirador. Tornada a l’hotel. Allotjament. 
 

12 oct. NOVA YORK 
Esmorzar. Avui recorreran la ciutat amb 
transport públic, el mitjà que utilitzen 
cada dia milions de novaiorquesos. Agafaran 
el metro fins arribar al barri de West 
Chelsea, on veuran el curiós High Line 
Park. Construït sobre les vies elevades d’una 
antiga línea de trens de mercaderies, aquest 
parc cobreix el traçat de les vies des de el 
Centre de Convencions fins al districte de 
Meatpacking, una antiga zona d’escorxadors 
i processadors de carn actualment convertit 
en un dels barris de moda de la ciutat. 
Dinar en  un restaurant. Per la tarda, 
passeig amb el guia pel barri del Soho, un 
dels districtes bohemis de la ciutat. 
Allotjament. 
 
13 octubre NOVA YORK – BARCELONA 
Esmorzar. Matí lliure. Dinar en un 
restaurant. A la tarda, trasllat a l’aeroport. 
Tràmits d’embarcament i duana. Sortida 
amb vol regular directe amb destí 
Barcelona. Nit a bord. 
 
14 octubre BARCELONA 
Arribada.  

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble       3.540 € 
 

Suplement 6 sopars a l’hotel 350 €

NOTA: Pressupost calculat amb 
data 10 d’abril per un mínim de 20 
persones, 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.  

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GC-3325 


