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NOVA YORK 
La ciutat dels gratacels 

 
 
 

Al sud de Manhattan, allà on les aigües del riu 
Hudson es troben amb les de l’East River, el 
somni americà es projecta amb tota la seva 
magnificència sobre l’Estàtua de la Llibertat. 
És el cèlebre districte financer, la seu de Wall 
Street, la capital econòmica del planeta. Al 
seu voltant es troben els barris de Little Italy, 
Chinatown i el Soho. Atrets per les promeses 
de futur, emigrants dels cinc continents es 
van assentar als marges dels rius, traçant 
amb les seves cases els carrers més famosos 
del món. La Cinquena Avinguda, Madison 
Avenue i Park Avenue es converteixen en els 
eixos centrals de la nova quadrícula urbana, 
on poc a poc s’alcen gratacels com l’Empire 
State Building, el Pan Am o el Rockefeller 
Center. Els millors musicals omplen de llum i 
color les dues voreres de Broodway i les 
grans col·leccions s’exposen al Museu d’Art 
Modern, al Museu d’Art Metropolità i al 
Museu d’Història Natural. No gaire lluny, la 
societat més cosmopolita d’Amèrica recorre 
d’una punta a l’altra la immensitat de Central 
Park, mentre els diplomàtics de tots els estats 
de la Terra es reuneixen a l’edifici de les 
Nacions Unides. Es miri com es miri, aquesta 
és la capital del món! 

 

SORTIDA 10 d’octubre de 2023 

 
 
1r Dia. Volem a Nova York. 
Presentació a l’aeroport de Barcelona on trobarem el guia d’Eurovacances que ens acompanyarà 
durant tot el viatge. Sortida del vol que ens portarà a Nova York. Després d’aterrar i instal·lar-
nos a un confortable hotel del centre de la ciutat sortirem a fer una primera passejada de 
descoberta pels animats carrers d’aquesta metròpoli tan fascinadora. Durant el recorregut 
passarem per llocs tan emblemàtics de Nova York com la cèlebre Times Square i la famosa 
Cinquena Avinguda. Acabarem la tarda tot pujant al mirador Top of the Rock del pis 70 del 
Rockefeller Center, des d’on gaudirem d’una de les millors vistes de la ciutat dels gratacels. 
Aquest vespre soparem a un bon restaurant local. 
  
2n Dia. Nova York – Baix Manhattan. 
Avui dedicarem tot el dia a visitar el Baix Manhattan. Iniciarem el recorregut baixant per la 
famosa Cinquena Avinguda fins a Flatiron Building i continuarem cap al sud de la ciutat fins  
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arribar a Wall Street, considerat el centre històric del districte financer, i on es troba la borsa 
més famosa del món. Seguirem el nostre recorregut fins la Zona Zero per conèixer el seu nou 
desenvolupament urbanístic i veure l’edifici Oculus de Calatrava i les piscines memorial a les 
víctimes de l’atemptat de l’11 de setembre de l’any 2001. Acabarem el matí al One World 
Observatory, l’espectacular mirador del nou World Trade Center, que amb 541 metres és l’edifici 
més alt de l’hemisferi occidental. En acabar la visita gaudirem d’un típic dinar americà a una de 
les hamburgueseries més conegudes del Baix Manhattan. A la tarda continuarem el nostre 
recorregut apropant-nos a Battery Park des d’on veurem la cèlebre Estàtua de la Llibertat i tot 
seguit circularem pel pont de Manhattan i creuarem a peu el pont de Brooklyn tot gaudint d’unes 
espectaculars vistes de la ciutat i passejant pel conegut barri de Dumbo. Quan acabem les visites 
retornarem a l’hotel. Al vespre soparem a un bon restaurant local. 
 
3r Dia. Nova York – Alt Manhattan. 
Començarem el matí visitant l’Alt Manhattan, el barri situat més al nord de la ciutat. Durant el 
recorregut veurem la Universitat Colúmbia i l’edifici Dakota, on varen assassinar a John Lennon 
i ens aproparem al Lincoln Center, el complex que allotja l’Òpera Metropolitana i la famosa 
escola de musica Juliard. També coneixerem la Catedral de Sant Patici i passarem per Columbus 
Circle, des d’on veurem les noves torres de Time Warner i l’església baptista de Riverside, situada 
a la zona de Morningside Heights, al nord de Manhattan. Dinarem a un restaurant local prop de 
Central Park i a la tarda anirem a visitar el Metropolitan Museum. Les seves nombroses sales 
guarden més de 5000 anys de cultura universal, la tercera col·lecció de pintura europea més 
important del món després del Prado i el Louvre i la major col·lecció d’art egipci fora del Caire. 
Farem una visita guiada de una hora per veure les obres més importants i després farem un 
recorregut per l’interior de Central Parc per descobrir alguns dels seus racons més coneguts com 
l’anomenat jardí de les Maduixes i el mosaic de la cançó Imagine, de John Lennon, construït pels 
fans del cantant després de la seva tràgica mort. En acabar la visita retornarem a peu a l’hotel i 
gaudirem d’una estona per descansar. Aquest vespre soparem a un restaurant brasiler conegut 
per les seves carns. 
 
4t Dia. Nova York – Queens – Brooklyn. 
Començarem el matí al barri de Queens, l’epicentre del jazz durant la dècada de 1940 amb 
residents tant famosos com Louis Armstrong, Count Basie i Ella Fitzgerald. Durant el recorregut 
coneixerem el barri multicultural d’Astoria i tot seguit arribarem al districte més famós de la 
ciutat: Brooklyn. Aquí podrem explorar el barri de la comunitat jueva ortodoxa i ens aproparem 
a la cultura afroamericana, una de les més distintives de Nova York. Dinarem durant les visites i 
tornarem a l’hotel per descansar una estona. Al vespre celebrarem un sopar especial tot 
navegant les aigües de la badia de Manhattan davant l’incomparable espectacle de l’skyline 
il·luminat de Nova York. 
 
5è Dia. Nova York – Midtown – Soho – Meatpacking District. 
Esmorzarem a l’hotel i començarem el recorregut d’avui fent una passejada pel barri del Soho, 
tradicionalment un dels districtes més artístics i bohemis de la ciutat, farcit de botiguetes i 
galeries d’art. A continuació coneixerem les famoses tulipes del parc de Little Island i arribarem 
al nou barri de Hudson Yards on podrem gaudir de la vista de l’espectacular edifici The Vessel. A 
continuació ens acostarem al curiós High Line Park, construït sobre les vies elevades d’una antiga 
línia de trens de mercaderies. Durant el passeig podrem gaudir tant de les immillorables vistes 
de la ciutat que ofereix el traçat elevat del desaparegut ferrocarril com del mateix disseny insòlit 
del parc. La passejada ens portarà fins al districte de Meatpacking, una antiga zona  
d’escorxadors i processats de carn actualment convertit en un dels barris de moda, amb botigues 
de grans dissenyadors, restaurants i clubs de tota mena. Dinarem a un restaurant local i a la 
tarda pujarem a l’edifici The Summit, des d’on gaudirem d’una de les millors panoràmiques de  
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la ciutat. Retornarem a l’hotel tot passejant i aquest vespre assistirem a la representació d’un 
conegut musical. Soparem a un restaurant local una vegada acabat l’espectacle abans de 
retornar un cop més passejant a l’hotel. 
 
6è Dia. Nova York – Harlem – vol a Barcelona. 
Després d’esmorzar a l’hotel ens adreçarem al famós barri de Harlem. Situat al nord de l’illa de 
Manhattan, aquest barri es va fer cèlebre als anys vint quan era el centre d’una rica cultura 
afroamericana coneguda amb el nom de Renaixement de Harlem. Durant el recorregut podrem 
gaudir de la magnifica arquitectura del barri, plena de contrastos, i veurem el teatre Apollo on 
han actuat figures mítiques de la música moderna com Michael Jackson o Tina Turner, entre 
d’altres. Més endavant també veurem les famoses persianes amb imatges de Mandela, Malcom 
X i Martin Luther King pintades per Franco the Great, més conegut amb el sobrenom de Picasso 
de Harlem. Acabarem el matí assistint a una missa gòspel i de tradició baptista tot deixant-nos 
seduir per la màgia i el ritme de les cançons religioses. Dinarem a un restaurant local i a la tarda 
ens aturarem a un dels miradors de la zona de New Jersey i veurem el Memorial Empty Sky. 
Després ens traslladarem a l’aeroport per agafar el vol de retorn a Barcelona. Sopar i nit a bord. 
 
7è Dia. Arribem a Barcelona. 
Esmorzar a l’avió. Aquest matí aterrarem a Barcelona, on un cop recollit l’equipatge donarem 
per acabat aquest viatge del qual esperem que guardin un molt bon record. 
 

 
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE 

 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL 

 
5.990.- € (IVA inclòs) 

 
 

 
885.- € (IVA inclòs) 

EL PREU INCLOU: 
Vols de la companyia United, línia regular, classe turista • Document ESTA per entrar als EEUU 
• Estada a hotel de 4**** en regim d’esmorzar americà i allotjament • Servei de maleters a 
l’hotel • Pensió completa durant tot el viatge. Begudes NO incloses • Guia acompanyant 
d’Eurovacances durant tot el viatge • Pujada al mirador Top of the Rock • Visita del Alt 
Manhattan • Visita guiada de una hora del Museu Metropolità • Recorregut per Central Park • 
Visita del Baix Manhattan • Pujada a One World Observatory • Visita del Midtown amb el Soho 
i Meatpacking district • Pujada a l’edifici The Summit • Sopar-Creuer per la badia de Manhattan 
• Assistència a un musical • Visita de Queens i Brooklyn • Visita de Harlem amb assistència a una 
missa amb gòspel • Assegurança d’assistència en viatge amb la companyia ARAG 
 
Observacions: Per entrar als Estats Units és imprescindible disposar de passaport de lectura 
mecànica i de l’autorització ESTA. Si us plau, en cas de dubte consulteu a Eurovacances. 
 
* Consulteu-nos els requisits i la documentació necessària per viatjar i informeu-nos de qualsevol al·lèrgia 
o intolerància alimentària. 

 
ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ OPCIONAL:  
Consulteu preus i condicions a les nostres oficines. 
 
CONDICIONS DE RESERVA: 
Dipòsit del 25% de l’import del viatge i la totalitat de l’assegurança de cancel·lació en el moment 
de formalitzar la reserva. 
Pagament final a realitzar 30 dies abans de la data de sortida del viatge. 


