
DEL 08 AL 14 DE DESEMBRE 2019 (7 DIES/ 5 NITS) 

DIUMENGE, 08 DE DESEMBRE – EL PALLARS /BARCELONA – NOVA 

YORK  

Sortida al matí des del Pallars direcció a Barcelona i arribada a l’aeroport del Prat. 

Facturació de les maletes i sortida a les 18:05h. en VOL DIRECTE de la 

companyia Norwegian amb destinació a Nova York. (Durada del vol 8h.55min). 

Arribada a les 21:00h (hora local) i trasllat al nostre hotel situat al centre de la 

ciutat, a la zona de Times Square. Acomodació, sopar i allotjament a l’hotel. 

DILLUNS, 09 DE DESEMBRE – NOVA YORK – BAIX MANHATTAN – 

ZONA ZERO 

Després d’esmorzar, dedicarem tot el matí amb guia local a visitar el Baix 

Manhattan. Iniciarem el recorregut baixant per la famosa Cinquena Avinguda fins 

Flatiron Building i continuarem al sud de la ciutat fins arribar a Wall Street, 

considerat el centre històric del districte financer i on es troba la borsa més famosa 

del món. Seguirem el recorregut fins a la Zona Zero per conèixer el nou 

desenvolupament urbanístic i veure el monument a les víctimes de l'atemptat de 

l'11 de setembre del 2001. Continuarem el nostre recorregut apropant-nos a 

Battery Park des d'on veurem 

la cèlebre Estàtua de la 

Llibertat. Acabarem el matí 

pujant al mirador del pis 102 

de l'Empire State. Dinar en 

restaurant i resta del dia 

lliure. A la nit farem la visita 

de New York nocturn, 

veuient els llums de la ciutat 

des del Pont Brooklyn i 

passant pels seus edificis més 

emblemàtics a la nit. Sopar al 

a l’hotel i allotjament.  

 



 

 

DIMARTS, 10 DE DESEMBRE – NOVA YORK – BRONX – QUEENS – 

BROOKLYN  
Després d’esmorzar a l’hotel, iniciarem el dia d’avui al Bronx, el centre de la 

cultura Underground de Nova York. Durant el recorregut veurem l'estadi dels 

New York Yankees, ens aproparem a les mansions Bonnxvile i coneixerem 

l'entorn on van néixer estils musicals com el hip-hop i el rap. Continuarem fins al 

barri de Queens, l'epicentre del jazz durant la dècada dels 40 on residien famosos 

com Louis Amstrong, Count Basie i Ella Fitzgerald. Durant el recorregut veurem 

l'estadi de beisbol dels Mets, el Centre Nacional de Tennis i el famós parc de 

Flushing Meadows. Finalment 

arribarem al districte més famós 

de la ciutat: Brooklyn. Durant la 

nostra visita recorrerem el barri 

de la comunitat jueva ortodoxa i 

ens aproparem a la cultura 

afroamericana, una de les més 

distintives de Nova York. 

Finalitzarem el recorregut al peu 

del famós Pont de Brooklyn per 

admirar el Skyline de Manhattan. 

Dinar en restaurant i tarda lliure a 

la ciutat. A la nit, sopar a l'hotel i 

allotjament. 

DIMECRES, 11 DE DESEMBRE – NOVA YORK – ALT MANHATTAN – 

HARLEM   

Esmorzar a l'hotel i sortida per realitzar la visita de l'Alt Manhattan, barri situat al 

nord de la ciutat. Durant el recorregut veurem la Universitat de Columbia i l'edifici 

Dakota, lloc on va ser assassinat John Lennon i ens aproparem al Lincoln Center. 

Finalitzarem el recorregut al famós barri de Harlem, centre de la cultura afro-

americana a Nova York, on veurem el monument a l'escriptor i activista Frederic 

Douglas, la magnífica arquitectura del barri, les persianes dels comerços pintades 

amb imatges de Mandela, Malcon X i Martin Luther King, pintades per Franco 

the Great, el Teatre Apollo on van actuar artistes com Ella Fitzgerald, Tina Turner 

o Michael Jackson. Per acabar la nostra visita d'aquest matí assistirem a una missa 

Gospel, un espectacle espiritual únic en una de les famoses esglésies de Harlem. 

Dinar en restaurant. Tarda lliure per passejar o fer compres. A la nit trasllat al port 

per fer un sopar especial en un elegant creuer durant 3 hores, mentre ens porta per 

diferents àrees de la ciutat i de la badia. Sopar amenitzat amb música i ball. Retorn 

a l'hotel i allotjament. 

 



 

 

DIJOUS, 12 DE DESEMBRE – NOVA YORK – MEATPACKING – SOHO  

Esmorzar a l’hotel i sortida per recórrer Nova York en transport públic, el mitjà 

que cada dia utilitzen milions de Novayorquins. Agafarem el metro fins arribar al 

barri de West Chelsea, on veurem el curiós High Line Park. Construït sobre les 

vies elevades d'una antiga línia de trens de mercaderies, aquest parc cobreix el 

traçat de les vies des del 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 Nova York. Dinar en restaurant i a la tarda amb el nostre 

guia farem un passeig pel barri del Soho, un dels districtes més bohemis de la 

ciutat. Sopar i allotjament a l'hotel. 

DIVENDRES, 13 DE DESEMBRE – NOVA YORK 

Esmorzar i temps lliure al matí per descansar a l’hotel o anar a algun dels múltiples 

grans magatzems que hi ha a la ciutat per efectuar les últimes compres. Dinar 

lliure i a l’hora prevista trasllat a l'aeroport per agafar el VOL DIRECTE de 

tornada a casa, amb sortida a les 23:00h direcció a Barcelona. Nit a bord. 

DISSABTE, 14 DE DESEMBRE – NOVA YORK – BARCELONA / EL 

PALLARS 

Arribada a Barcelona a les 12:15h. (hora local) (Durada del vol 7h.15min.). 

Trasllat amb autocar cap al Pallars i dinar en ruta. Continuació de viatge i arribada 

durant la tarda a les nostres llars. Fi dels nostres serveis. 

 

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE:   2.990,00 € 

SUPLEMENT INDIVIDUAL:  760,00 € 

 

EL PREU INCLOU: 

 

 Tot l’escrit al programa. 

 Trasllats amb Autocars Franch:  Pallars / Barcelona / Pallars. 

 Bitllet d’avió: VOLS DIRECTES Barcelona/ Nova York/ Barcelona amb 

la companyia Norwegian. 

 Taxes aèries i 2 maletes de 20 Kgs incloses. 

 Hotel RIU Plaza 4**** a la zona de Times Square, a Nova York. 

 https://www.riu.com/en/hotel/usa/new-york/hotel-riu-plaza-new-york-times-
square/ 

 Maleters a l’hotel. 

 Esmorzars tipus bufet fred i calent. 

 Sopars especificats a l’hotel amb aigua inclosa. 

 Sopar-Creuer amb ball per la Badia de Manhattan, amb copa de 

benvinguda, vi i aigua inclosos. 

https://www.riu.com/en/hotel/usa/new-york/hotel-riu-plaza-new-york-times-square/
https://www.riu.com/en/hotel/usa/new-york/hotel-riu-plaza-new-york-times-square/


 

 

 Dinars als restaurants amb aigua inclosa. 

 Transport i visites en servei privat. 

 Guia acompanyant des del Pallars. 

 Guia de parla hispana a totes les visites en destí amb entrades als llocs de 

pagament. 

 Propines obligatòries 

 Assegurança d’assistència en viatge amb cancel·lació. 

 

***PASSAPORT: Imprescindible validesa mínima 6 mesos*** 

IMPORTANT: Per entrar als Estats Units és imprescindible disposar de 

passaport de lectura mecànica i de l’autorització ESTA. Consulteu-nos. 

 

 


