
Nova York, la “Big Apple”. 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, companyia 
AMERICAN AIRLINES: BARCELONA – 
NOVA YORK – BARCELONA. 
•Taxes d’aeroport. 

•Trasllat privat aeroport – hotel – 
aeroport. 
•Estada de cinc nits a l’HOTEL THE 
MANHATTAN AT TIMES SQUARE (Turista 
Superior) o similar. 
•Maleters a l’hotel (una maleta per 
persona). 
•Àpats: 5 esmorzars i 4 sopars (un plat 
principal i un postra) i 1 Sopar bufet a 
bord del Spirit Cruises amb trasllats 
inclosos (no s’inclouen les begudes). 
•Visites privades amb guies locals de 
parla espanyola segons itinerari. 
•Entrades al Empire State Building, a 
l’estàtua de la Llibertat i al Museu 
Metropolitan. 
•Guia acompanyant de la nostra agència 
amb un mínim de 25 persones. 
•Documentació de viatge. 

•Tramitació visat d’entrada a Estats 
Units (ESTA). 
•Assegurança cancel�lació i assistència 
en viatge (cia. ARAG modalitat 
VACACIONAL A LA CARTA). 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Begudes durant els àpats inclosos. 

•Propines a xofers i guies. 

•Maleters als aeroports. 

•Serveis no especificats amb anterioritat. 
 
 

Del 14 al 20 de juny 2018. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla Sant Isidre, 9 

08700 IGUALADA 

Tel. 93  803 75 56   -  info@ferfrans.com 

ORGANITZACIÓ TECNICA   GCMD—000228 

14 juny  BARCELONA – NOVA YORK 
Presentació a l’aeroport de Barcelona. Vol 
directe fins a Nova York. Arribada, 
assistència i trasllat privat fins a l’HOTEL 
cèntric. Temps lliure. Al capvespre, trasllat a 
peu fins a l’edifici del Empire State 
Building.  Pujada amb ascensor per a veure 
la panoràmica de la ciutat. Tornada a l’hotel. 
Sopar i allotjament. 
 

15 juny  NOVA YORK 
Esmorzar. Al matí, visita  de 4 hores 
privada de l’Alt i Baix Manhattan. 
Panoràmica dels principals monuments de la 
coneguda “Big Apple” incloent  la Times 
Square, el Madison Square Garden, el 
districte financer de Wall Street, Battery 
Park i la Zona Cero, el Rockefeller Center, 
recorregut per Macy’s, el Soho, Chinatown, 
Little Italy i l’edifici general de les Nacions 
Unides. D’altres llocs el Central Park, el Time 
Warner Center, el Upper West Side, el 
Centre Lincoln, Harlem, la Catedral de St. 
John the Divine, el Museu d’Història Natural, 
el Museu Metropolità d’Art i el Museu 
Guggenheim entre d’altres. Tarda lliure. 
Sopar i allotjament. 
 

16 juny NOVA YORK 
Esmorzar. Al matí, visita de 4 hores 
privada de Contrastos. Amb aquesta visita 
descobrirà les principals atraccions dels 
barris que rodegen a la “Big Apple”. Sortida 
cap el Bronx, passant pel llegendari Yankee 
Stadium. Continuació cap a la zona 
residencial de Forest Hills al barri de 
Queens, seu del llegendari Open dels EEUU 
de Tenis. Més tard es detindran a Brooklyn, 
barri d’inventors, escriptors, músics i 
artistes, la zona jueva ortodoxa, amb una 
singular cultura, idioma, religió, costums i 
estil de vida. El recorregut continuarà fins al 
pont de Brooklyn, el més antic i el més 
emblemàtic dels ponts de Nova York. A la 

 

tarda, assistència opcional a un espectacle 
musical a Broadway. Sopar i allotjament. 
 

17 juny NOVA YORK 
Esmorzar. Al matí, visita de 4 hores 
privada a l’Illa d’Ellis i a l’estàtua de la 
Llibertat. Trasllat fins al Battery Park per 
agafar el ferri fins a l’Illa de la Llibertat. 
Entrada a l’estàtua inclosa. Visita al museu 
dedicat a la seva construcció. Continuació 
amb el ferri fins a l’Illa d’Ellis, on el guia els 
explicarà l’historia de milions d’immigrants 
que van travessar aquesta illa. Retorn amb 
ferri fins a Battery Park. Tornada a l’hotel. 
Tarda lliure. Sopar i allotjament. 
 

18 juny NOVA YORK 
Esmorzar. Al matí, trasllat amb autocar 
fins al Museu d’Art Metropolità. 
Entrada inclosa i visita pel seu compte. A 
mitja tarda, trasllat privat fins al port. 
Sopar bufet pel riu Hudson a bord del 
vaixell Spirit Cruises. Un cop finalitzat, 
trasllat a l’hotel. Allotjament. 
 

19 juny  NOVA YORK - BARCELONA 
Esmorzar. Matí lliure. A l’hora prèviament 
concertada, trasllat privat a l’aeroport. Vol 
directe amb destí Barcelona. Nit a bord. 
 

20 juny BARCELONA  
Arribada a Barcelona.  

PREU PER PERSONA DES DE 
 

Hab. doble       2.600 € 
Supl. individual    520 € 

 
Musical a Broadway  160€   

RESERVA EN FERM. 

Fotocopia del passaport i dipòsit de 600 € 

per realitzar la reserva en ferm. 
Segon dipòsit  de 600 € abans del 15 de 

març. 
Tercer dipòsit de 600 € abans del 15 

d’abril. 
Pagament final abans del 15 de maig. 

NOTA: Pressupost calculat amb data 15 
de gener de 2018 per un mínim de 25 
persones. Qualsevol alteració en la data 
de sortida, tarifa aèria, nombre de 
participants o serveis terrestres 
implicaria una variació en el preu final. 


