
Nova York, Niagara, Washington i Filadèlfia 
10 Dies    20 de Septembre  USA Costa Est 

Dia 1.- Barcelona – Nova York 

Trasllat a  l’ aeropot de Barcelona des de comarques 

Presentació a l'aeroport de Barcelona 3 hores abans de la sortida per embarcar amb el nostre 

guia acompanyant en el vol directe amb destí a Nova York. Arribada i trasllat a l'hotel. A la 

tarda realitzarem la primera visita per Manhattan on ja podrem passejar per 

la mítica 5a avinguda, Times Square i conèixer la catedral de "Sant Patrick". Sopar al restaurant 

i allotjament a Manhattan. 

Dia 2.- Nova York 

Esmorzar. Al matí realitzarem un 

recorregut panoràmic per l'Alt Manhattan 

(Lincoln Center, Central Park, 

Rockefeller Center) i visitarem el museu 

d'història natural, un dels museus 

mes impressionants i innovadors en 

el món. En ell destaquen les sales de la 

biodiversitat (amb centenars d'animals 

dissecats), la de minerals i meteorits i, 

molt especialment la de dinosaures, 

amb fòssils i reproduccions a mida natural.  

Dinar en restaurant. A la tarda visitarem el Baix Manhattan, Chinatown, Little Itally i Wall 

Street. Al capvespre visitarem l'Empire State Building, el segon edifici més alt de la ciutat. 

Aquest edifici de 442 metres d'altura té un observatori en el pis 86 des d'on contemplarem una 

de les vistes més espectaculars de la ciutat. Sopar i allotjament.  

Dia 3.- Nova York 

Esmorzar. Al matí farem un creuer per conèixer l'illa de la llibertat i visitar un dels monuments 

més importants i famosos de la ciutat, l'estàtua de la llibertat (amb entrada al monument) i 

visitarem Ellis Island per conèixer el Museu de la Immigració. Dinar en restaurant. A la tarda 

visitarem diversos barris de la ciutat: West Side Highway, on apreciarem l'estat de New Jersey i 

el pont de Washington, Est de Manhattan, el pont de Brooklyn on recorrerem el barri jueu 

ortodox anomenat Asidic i per últim farem una visita panoràmica de la part financera de 

Manhattan i la Zona Zero i recorrerem caminant el Pont de Brooklyn per admirar la gran ciutat 

de Manhattan i els seus grans gratacels des d'un punt de vista diferent. Una interessant visita 

de contrastos. Sopar i allotjament. 



Dia 4.- Nova York – Cascades de 

Niagara – Canada 

Esmorzar i sortida en autocar en un 

recorregut a través de New Jersey 

i Pennsylvania cap a Niàgara.  

Dinar en ruta. Continuació del viatge i 

arribada a les Cascades del Niàgara on 

contemplarem la seva majestuositat 

des dels jardins i realitzarem un 

emocionant creuer fins a la base de 

les cascada per admirar de prop les 

grans cortines d'aigua. A la nit soparem en el restaurant giratori Skylon des d'on podrem 

admirar les meravelloses vistes panoràmiques de les Cascades del Niàgara il·luminades a la nit. 

Allotjament.  

Dia 5.- Cascades de Niagara – Washinton DC 

Esmorzar i sortida en autocar cap a Washington DC. Dinar en restaurant típic de la regió. 

Arribada a Washington, capital dels E.U.A. Sopar i allotjament. 

Dia 6.- Washington DC 

Esmorzar, Dinar i sopar. Dia 

complet per visitar la capital 

dels Estats Units, la ciutat de 

Washington DC. i els seus 

principals monuments: el 

cementiri d'Arlington amb el 

mausoleu de la família 

Kennedy, el Capitoli (entrada 

i visita inclosa), visita al 

monument de Lincoln, parada a la Casa Blanca (exterior), Monument de la guerra de Vietnam, 

monument a la bandera (Iwo Jima). A la tarda podrem visitar un dels dos museus més 

importants de la ciutat de Washington afavorit per l'Smithsonian: el fantàstic Museu de l'espai, 

amb avions que mostren la història de l'aviació i naus especials de la NASA o la Galeria 

Nacional d'Art amb quadres de pintors més reconeguts del món. Allotjament.  

Dia 7.- Washington DC – Region Amish – Filadèlfia 

Esmorzar. Sortida per conèixer una típica població de la regió dels Amish per conèixer el seu 

estil de vida i on realitzarem un passeig en els seus típics carruatges de cavalls. Dinar en 

restaurant amb menjar típic amish. Sortida cap a Filadèlfia. Sopar i allotjament. 

 

 



Dia 8.- Filadèlfia – New York 

Esmorzar. Durant el matí realitzarem una visita a Filadèlfia, la segona ciutat d'Amèrica. 

Visitarem la famosa campana de la llibertat, coneixent a través d'un audiovisual i fotos d'època 

la seva interessant història. Visita panoràmica del Primer Congrés d'Amèrica, el palau de la 

justícia i l'alcaldia. Podrem passejar per sobre les conegudes "Escales de Rocky", i veurem 

l'exterior de la casa de Betty Ros i la tomba de Benjamin Franklin. Visitarem la casa de la 

moneda d'Estats Units, on podrem veure el procés de fabricació de les monedes dels E.U.A. A 

continuació sortirem cap a Nova York, realitzant una parada en el centre comercial Outlet per 

compres on dinarem. Continuació del viatge per arribar a Nova York. Possibilitats d'assistir a 

una obra de teatre a Broadway (no inclòs. Pregunti la informació de les obres en cartellera). 

Sopar de comiat i allotjament en el centre de Nova York. 

Dia 9.- New York – Nit a bord 

Esmorzar. Al matí ens traslladarem en metro al Gran Central Park on gaudirem d'un passeig 

per aquest mitic lloc per conèixer els seus bonics racons. Temps lliure. Dinar en restaurant i a 

l'hora acordada, sortida cap a l'aeroport de Nova York per embarcar en el vol directe cap a 

Barcelona. Nit a Bord. 

Dia 10.- Barcelona 

Arribada i fi del viatge. 

El preu inclou: 

- Vols directes: Barcelona – Nova York – Barcelona 
- 8 nits d’hotel 
- Excursions i entrades detallades en programa 
- Guia acompanyant des de Barcelona 
- Guia local als EUA 
- regim de Pensió Completa (begudes no incloses) 
- Assegurança de viatge i anulació 
- Visat ESTA 
- Taxes d’aeroport 

Visites i extres inclosos: 

- Nova York (Empire Estate, Estatua de la llibertat, museu d’historia Natural...) 
- Cascada del Niagara (Creuer a les cascada) 
- Washington (Museus Smithsonian) 
- Regió dels Amish (Passeig en carruatge amish) 
- Filadèlfia (Casa de la Moneda) 

Guia acompanyant des de Barcelona 

Preu per persona 3.995€ 

Sup.Hab Individual  990€ 

Consultar Suplement per entrada per veure un musical a Brodway. 


