FANTÀSTIC NOVA YORK,
NIÀGARA I RIVERA MAYA
DIA 1
Sortida en vol amb destinació Nova York per la ruta escollida. arribada i allotjament.

DIA 2
Allotjament. Visita panoràmica del barri més conegut de Nova York, Manhattan, per
gaudir de les vistes de Broadway, Times Square, l'Empire State Building (exterior),
el popular barri del Village, fins arribar a Battery Park, des d'on s'albira la famosa
Estàtua de la Llibertat. Continuant per la part més alta de l'illa per contemplar el
Rockefeller Center, la Catedral de Sant Patrici i el Central Park, el pulmó verd la
ciutat. Tarda lliure.

DIA 3
Allotjament. Sortim cap a la ciutat dels enamorats, Cascades del Niàgara. El nostre
camí ens porta pels estats de New Jersey i New York, arribant a les cataractes a la
tarda. Si el temps ho permet farem un passeig a bord del Maid of the Mist (de maig
a octubre, en altres dates o quan no operi, es visitaran els Túnels Escènics en el seu
lloc), aquesta activitat pot fer-se indistintament a la tarda o a primera hora del matí
següent.

DIA 4
Esmorzar. Ens dirigirem cap a la frontera per creuar el pont que ens portarà cap al
costat canadenc per continuar cap a Toronto. La visita panoràmica de Toronto passa
per, l'Ajuntament, la Casa Lloma, la Universitat de Toronto i Ontario Place.
Posteriorment completarem la visita de Niàgara amb un recorregut que ens
permetrà veure Table Rock, l'àrea del Rellotge Floral, així com a zona residencial i
vitivinícola de Niagara on the Lake.

DIA 5
Esmorzar. Avui partim cap a Washington D.C. La ruta ens portarà pels estats de Nova
York i Pennsylvania, travessant les muntanyes Apalatxes, la veritable columna
vertebral de la costa est. Finalment arribarem a la capital del país a última hora de
la tarda.

DIA 6
Esmorzar. visita panoràmica incloent alguns dels llocs més emblemàtics de la capital
del país: el Cementiri d'Arlington, on es troben les tombes dels germans Kennedy;
els monuments a la memòria dels presidents Lincoln i Jefferson; la Casa Blanca;
l'Avinguda Pennsylvania i el Capitoli. Tarda lliure per visitar els museus de l’Institut
Smithsonian.

DIA 7
Esmorzar. Iniciem el nostre retorn cap a la Gran Poma passant per Filadèlfia, ciutat
on les tretze colònies van declarar la seva independència d'Anglaterra. Visita
panoràmica on destaquem: el camí de Elfreth, l'antic barri victorià i el boulevard
Benjamín Franklin amb parada davant del Museu d'Art i la Campana de la Llibertat
(exterior). A la tarda continuarem fins Nova York.

DIA 8
Allotjament. Temps lliure fins a la hora de sortida en vol amb destinació Cancún.
Trasllat a l'hotel.

DIA 9 i 12
Tot inclòs. Dies lliures.

DIA 13
Temps lliure fins l’hora de sortida en el vol de tornada a Espanya, via punt de
connexió. Nit a bord.

DIA 14
Arribada a origen.

ELS NOSTRES SERVEIS
·Vol en línia regular classe turista (Reserves en classes especials).
·Allotjament. 4 esmorzars. Trasllat visites i entrades segons itinerari en circuit
regular.
·Transport en autobús, minibús o minivan amb aire condicionat, segons el nombre
de passatgers. Guia o xofer-guia bilingüe en castellà del dia 3 al 7.
·Rivera Maya: 5 nits en Tot inclòs. Trasllats en servei regular.
·Assegurança de viatge.

HOTELS
·Nova York. 3 nits Skyline/4★
·Niágara. 2 nits Sheraton at the falls o Comfort Inn/4★
·Washington DC. 2 nits Reinassance Arlington/ 4★
·Riviera Maya. 5 nits TRS Coral/5★
Hoteles previstos o de categoría similar.

PREU DES DE: 2.375€

