
 

 
New York, Filadèlfia & Washington  

Del 27 d’abril al 4 de maig 2022      8 dies / 7 nits 

 

El Club del Viatger torna a Nova York en un complet i fascinant viatge, adequat i recomanat fins 
i tot per les persones que ja han visitat la ciutat prèviament.  En aquest inoblidable viatge hem 
volgut que no hi faltés de res i hem reservat còmodes vols, hotels amb la millor situació possible 
a Nova York i amb una bona situació a Washington,  agradables restaurants, alguns d’ells força 
bons, una bona representació musical, vàries excursions per la ciutat per conèixer totes les seves 
barriades amb un bon guia local i moltes més coses.  Nova York és una ciutat molt gran i no 
sempre fàcil per les persones que la visiten de forma individual o que no la coneixen prou bé. 
Amb la nostra proposta pretenem que vostès gaudeixin de Nova York com mai abans i amb tots 
els serveis, tota la tranquil·litat, màxima seguretat i com sempre, amb la millor companyia que és 
l’èxit de qualsevol viatge. Hem deixat algunes hores lliures per poder explorar Manhattan 
lliurement o per gaudir de les mítiques compres a la ciutat, però no hem volgut oblidar a les 
persones que no volen anar de shopping, ni volen quedar-se soles i hem organitzat una 
agradable passejada acompanyada pel guia del Club del Viatger.  Així doncs, qui ho vulgui tindrà 
unes hores de “llibertat” i qui no, estarà sempre ben acompanyat.  Hem complementat el viatge 
amb la visita de Washington, la capital del país, una preciosa, monumental i interessant ciutat 
que ens sorprendrà molt agradablement i ens portarà a fer un recorregut per la història i el 
patriotisme dels Estats Units.  Durant el desplaçament en autocar entre Nova York i Washington, 
us proposem una visita a la ciutat de Filadèlfia, lloc de naixement de la llibertat i la democràcia 
americana. 
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Itinerari 

 Benvinguts a NY – Times Square i Manhattan         Dimecres, 27 d’abril 

A les hores convingudes de manera personalitzada, sortida de bon matí cap a l’aeroport de Barcelona en l’autocar del 
Club del Viatger des dels punts habituals de recollida al Maresme, Vallès i Barcelona ciutat.  Facturarem els equipatges 
i volarem directament a Nova York.  Després de poc més de 8 hores de còmode vol, arribarem a mitja tarda (hora local) 
a Nova York, passarem els controls de passaport, recollirem els equipatges i ens trobarem amb el nostre guia local i 
autocar per traslladar-nos al nostre hotel a tocar de Times Square amb la millor situació al mateix cor de Manhattan. 
Després de rebre les habitacions i descansar durant una bona estona, ens retrobarem a la recepció de l’hotel per fer una 
passejada que ens donarà la primera i impactant impressió d’aquesta ciutat.   

La nostra caminada ens portarà des de Times Square, molt a prop de la porta de l’hotel fins al Rockefeller Center, una 
de les tantes icones de la ciutat i on pujarem amb ascensor fins al pis 67, a 260 m d’altitud, a l’anomenat “Top of the 
Rock” que és una terrassa-mirador amb vistes de 360º sobre un espectacular i icònic Manhattan que ens deixarà 
bocabadats mentre veiem la posta de sol.  El Top of the Rock ha substituït i millorat l’ascens a l’Empire State Building, ja 
que ofereix unes vistes de la ciutat molt més espectaculars i està molt menys massificat. Tornarem a peu a Times Square 
i anirem a sopar a un restaurant local abans d’anar a peu a l’hotel per dormir després d’un llarg dia i 6 hores de diferència 
horària. 

 El baix Manhattan – L’onze de setembre – One World Trade Center         Dijous, 28 d’abril 

Esmorzar bufet a l’hotel i sortida de nou amb el nostre guia local i autocar per fer una completa visita del Baix Manhattan 
de Nova York. Baixant cap al sud on visitarem els barris de Tribeca, Meatpacking i Greenwich Village i ens passejarem 
per les antigues vies del tren que ara formen el passeig de moda anomenat Highline. Continuarem el tour per Wall Street 
i el Districte Financer i Battery Park. Anirem a dinar a un restaurant local i després anirem cap al més nou i espectacular 
dels emblemes de la ciutat: el nou edific del One World Trade Center, construït en el tristament famós Ground Zero i on 
abans de l’11/09/2001 estaven les Torres Bessones.  

Podrem passejar per l’impressionant Memorial i pujarem a dalt de tot de l’edifici del One World Trade Center des d’on no 
tan sols gaudirem d’unes vistes simplement espectaculars sinó que també ens emocionarem pensant en la història 
recent. Finalitzada la visita tornarem a l’hotel per descansar una estona o sortir a passejar abans de sortir a peu cap al 
Rockefeller Center on soparem en un dels seus restaurants més coneguts situat en un entorn increïblement cosmopolita 
i “novaiorquès”, just al costat de la pista de patinatge sobre gel més famoso del món. Després de sopar, tornarem a l’hotel 
amb una curta passejada 

 Bronx – Queens i Brooklyn i un musical a Broadway       Divendres, 29 d’abril 

Després de l’esmorzar, sortida amb el nostre guia i autocar per fer la visita de tres famosos barris més de Nova York: el 
Bronx, Queens i Brooklyn.  El Bronx no sempre és un lloc bonic i glamurós, però és profundament novaiorquès. És el 
gran barri al nord de la ciutat i que també va ser fundat pels europeus l’any 1639. Al igual que Harlem, va ser zona 
agrícola fins que van construir el tramvia a finals del segle XIX i el barri es va connectar a la resta de la ciutat i es va 
urbanitzar. Veurem l’exterior de l’estadi de baseball dels New York Yankees amb un aspecte urbà radicalment oposat al 
de les riques avingudes de Manhattan i a tots ens semblarà que “ja ho havíem vist a les pel·lícules”.  

Continuarem cap al gegantí barri de Queens, centre de la música Jazz a la dècada dels 1940, amb una gran població de 
color i lloc on estan situats els aeroports JFK i La Guardia així com moltes grans i famoses instal·lacions esportives de la 
ciutat com la de Flushing Meadows, on se celebra el torneig de tenis US Open. Abans de deixar el barri de Queens 
visitarem una gegantina maqueta de la ciutat de Nova York.  Continuarem cap a Brooklyn, una barriada que ha jugat un 
paper molt important a la història de la ciutat i de la nació. Aquest és el lloc de naixement de molts grans de les arts, els 
esports, la ciència i l’economia i el nostre recorregut farà un repàs d’alguns d’ells a mesura que anirem passant pels llocs 
més emblemàtics i significatius de les seves nombroses “sub-barriades”.  Acabarem l’estada a Brooklyn creuant el pont 
sobre l’East River amb una bona vista panoràmica del Pont de Brooklyn i Manhattan al fons: Nova York en estat pur!!    

Després d’haver visitat “l’altra Nova York”, dinarem a un restaurant situat molt a prop del nostre hotel. Després de dinar, 
podrem tornar a peu a l’hotel.  La tarda d’avui serà lliure per les persones que així ho desitgin i podran aprofitar-la per fer 
les mítiques compres a Manhattan, visitar Central Park o simplement passejar per les impressionants avingudes de la 
Big Apple.  Els que ho prefereixin, podran anar amb el guia acompanyant del Club del Viatger a fer una bona passejada 
per llocs emblemàtics de la ciutat. 

A l’hora acordada, sortirem plegats a peu de l’hotel per anar a un teatre molt proper en ple barri de Broadway on gaudirem 
d’un conegut musical.  Acabat l’espectacle, anirem a sopar a un restaurant proper i retornarem a l’hotel per descansar. 
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 Alt Manhattan – Harlem – mític metro i el ferry de Staten Island      Dissabte, 30 d’abril 

Després d’esmorzar a l’hotel, trobada amb el nostre guia castellanoparlant i l’autocar per començar la primera visita 
parcial de Nova York que ens portarà a fer un recorregut per les barriades de l’Alt Manhattan tot passant per Columbus 
Circle, el Lincoln Center (seu del Metropolitan Opera House, el més gran del món en aquesta especialitat), les avingudes 
i edificis senyorials de l’Upper West Side on moltíssims famosos tenen la seva residència i la Catedral de Sant Joan Diví.  
De camí, farem una parada per visitar els exteriors de la magnífica Universitat de Columbia d’on han sortit nombrosos 
premis Nobel, grans pensadors i polítics. 

Arribarem a l’extrem nord de Central Park i ens endinsarem al barri de Harlem, fundat pels colons holandesos el 1658 i 
que fins a finals del segle XIX va ser una àrea agrícola i ramadera fins que es va construir un ferrocarril elevat que va 
comunicar el barri amb el centre de Nova York i va permetre que Harlem es convertís en un lloc de moda amb art, música 
i teatre durant els trenta anys següents. Durant la nostra visita, veurem les petjades que aquests anys de glòria van deixar 
a Harlem i la seva alegre vida de carrer que tantes vegades hem vist a les pel·lícules. Acabada la visita, el nostre autocar 
ens portarà de retorn a l’hotel on dinarem. Després de dinar i acompanyats pel guia del Club del Viatger, farem de 
novaiorquesos i pujarem al famós Metro de Nova York per creuar Manhattan completament de dalt a baix i a continuació 
prendre el ferry que porta a Staten Island, un dels grans barris que formen Nova York.  L’atractiu d’aquest ferry consisteix 
en el fet que ofereix les millors vistes de Manhattan des de l’aigua i de l’Estàtua de la Llibertat des d’una distància força 
propera que permet fer magnífiques fotos de Lady Liberty.  

Quan arribem a Staten Island, retornarem a Manhattan en el mateix ferry i de nou en Metro fins al nostre hotel. 
Disposarem d’una estona lliure per fer les darreres compres i a l’hora que acordarem ens vindrà a buscar un autocar que 
ens portarà a sopar a un restaurant on gaudirem d’un magnífic sopar de comiat de la ciutat de Nova York. Després de 
sopar, retornarem en autocar a l’hotel i els que encara tinguin energia potser podran anar a prendre una copa…   

 Washington – Filadèlfia i passem per sis estats diferents     Diumenge, 1 de maig 

Després d’esmorzar aviat a l’hotel i ja amb els equipatges, sortida en autocar per passar per sota del riu Hudson, deixar 
enrere la ciutat de Nova York i sortir cap al sud, passant pels estats de New Jersey i Pennsilvània fins a arribar a la ciutat 
de Filadèlfia on ens trobarem amb un guia local que ens mostrarà el millor de la ciutat.En aquesta verda ciutat amb una 
elevada qualitat de vida, visitarem la Campana de la Llibertat, símbol de la llibertat als Estats Units, el Parc Històric 
Nacional de la Independència i l’Independence Hall, lloc de naixement de la declaració d’independència i de la constitució 
dels Estats Units, els exteriors del Museu d’Art i farem un tour panoràmic per les seves principals avingudes, places i 
edificis. Després de dinar a un restaurant local, davant mateix del riu Delaware, seguirem a través de l’estat de Delaware 
i la ciutat de Baltimore fins a arribar a Washington DC per anar directament a l’hotel on ens allotjarem les dues properes 
nits. Després de deixar els equipatges a les habitacions i descansar una mica, sortirem en autocar cap al barri de 
Georgetown on soparem en un restaurant. En finalitzar, retorn a l’hotel també en autocar. 

 Descobrim Washington D.C             Dilluns, 2 de maig 

Esmorzar bufet a l’hotel i sortida en autocar i amb un guia local per fer una completa visita de la ciutat de Washington i 
el Districte de Columbia (D.F.).  La capital dels Estats Units és una bellíssima ciutat, monumental, enjardinada i molt ben 
cuidada i és també gairebé tan mediàtica com Nova York.  El nostre recorregut ens portarà a visitar el Cementiri 
d’Arlington, la Tomba del soldat desconegut i la del President J.F. Kennedy, els Memorials de Lincoln, Jefersson, Iwo 
Jima i el de la Segona Guerra Mundial a més de recórrer les impressionants avingudes que tantes vegades hem vist a 
les pel·lícules i a la televisió.  Dinar en un restaurant local. 

Durant la nostra visita panoràmica de la ciutat, passarem també  per la Casa Blanca, el Capitoli i el Kennedy Center on 
podrem parar per fer algunes de les fotos més emblemàtiques del viatge. De bon segur que Washington ens deixarà un 
meravellós i inesborrable record. Tornarem a l’hotel per descansar fins a l’hora de sortir en autocar per sopar en un 
restaurant. Retorn a l’hotel també en autocar. 

 Ens acomiadem de Washington i tornem cap a casa        Dimarts, 3 de maig 

Després d’esmorzar, carregarem les maletes a l’autocar i farem un tour panoràmic pels barris residencials dels voltants 
de Washington D.C. i quedarem impressionats amb la sumptuositat de les cases i jardins, moltes d’elles ocupades per la 
classe política del país.  Abans del migdia pararem a fer un petit snack a un restaurant i continuarem cap a l’aeroport per 
volar de retorn a Barcelona fent escala a una ciutat d’enllaç, ja que no hi ha vols directes.  El sopar i el desdejuni ens 
seran servits a bord de l’avió en aquesta curta nit que ens passarà volant. 

 Arribada a Barcelona         Dimecres, 4 de maig 

Al matí aterrarem a l’aeroport de Barcelona. Després de recollir equipatges, l’autocar del Club del Viatger ens tornarà als 
mateixos punts de recollida del primer dia. 
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Aquest viatge inclou 

 Trobada prèvia a la sortida per conèixer als companys de viatge i rebre l’itinerari definitiu.  

 Vol directe Barcelona – Nova York i Washington – Barcelona via una ciutat d’enllaç, ja que no hi ha vols directes. 
Vols en classe turista que inclouen totes les taxes i impostos.  

 Facturació d’una maleta de 23 kg per persona i possibilitat de portar una bossa de mà de màxim 8 kg per persona. 

 Trasllats d’anada i tornada amb l’autocar del Club del Viatger des dels punts habituals de recollida al Maresme, 
Vallès i Barcelona ciutat. 

 Guia acompanyant del Club del Viatger durant tot el viatge. 

 La tramitació i el cost de l’autorització d’entrada als Estats Units anomenada ESTA.   

 4 nits d’allotjament un bon hotel de 4 estrelles en la zona de Times Square, al cor de Manhattan. 

 2 Nits d’allotjament a un bon hotel de 4 estrelles a Washington 

 Servei de maleters als hotels (arribada i sortida). 

 Guia local castellanoparlant i autocar privats per totes les visites segons l’itinerari. 

 Pensió completa durant tot el viatge, des del sopar del primer dia fins al dinar lleuger del darrer dia. Tots els àpats 
tindran lloc a restaurants seleccionats amb menús especials pel nostre grup. Els esmorzars tindran lloc en els hotels 
i seran en forma de bufet americà. 

 A tots els àpats inclourem aigua  i una beguda (una copa de vi, una cervesa o un refresc) 

 Entrades per un conegut musical a un teatre de Broadway. 

 Entrada i ascensió a l’Observatori del 67è pis del Top of the Rock, al Rockefeller Center. 

 Entrada al Memorial de l’11/9 i ascensió al One World Observatory at One World Trade Center, el nou i emocionant 
emblema de la ciutat. 

 Totes les propines (molt elevades, obligatòries a cada moment i sobretot molt “estressants” als Estats Units) a 
restaurants, maleters, guies, conductors, etc. (despesa molt important en qualsevol viatge als Estats Units i que 
suposa moltíssims diners al final de l’estada) 

 Assegurança bàsica d’assistència en viatge. 

 

 

Aquest viatge no inclou 

 Qualsevol servei no especificat a l’itinerari 

 Les despeses de caire personal  

 L’assegurança de cancel·lació. Preu:  225€ per persona 

 

Preus 

Preu per persona compartint habitació doble ………………………………………………………………………….  5.095 € 

Suplement habitació individual ……………………………………………………………………………..…………….  1.050 € 
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Calendari de pagament 

• Pagament d’un dipòsit de 1.600€ per persona abans del 12 de gener. 

• Pagament de la resta abans del 9 de març 

Nota important 

• Per viatjar als Estats Units, tots els passatgers necessiten obligatòriament un Passaport amb lectura electrònica i abans 
de viatjar han de demanar una Autorització d’entrada als Estats Units (ESTA) per internet.  El seu cost està inclòs en el 
preu del viatge i l’equip humà del Club del Viatger farem tots els tràmits.  

• A partir del 8 de novembre 2021 els Estats Units permeten l’entrada dels ciutadans europeus amb la doble pauta de 
vacunació Covid i n’exigeixen el Certificat.  Estarem atents a l’evolució de la Pandèmia i actualitzarem les informacions 
puntualment. 

• Als Estats Units hi ha una diferència horària de - 6 hores respecte a Catalunya, és a dir, quan a Catalunya són les 12 h 
del migdia, allà encara són les 6 h del matí. 

• La moneda utilitzada als Estats Units és el Dòlar Americà que vostès poden adquirir fàcilment a l’entitat bancària. 

 

ASSEGURANCES BÀSIQUES I DE CANCEL·LACIÓ 

ASSEGURANÇA DE CANCEL.LACIÓ I  D’ASSISTÈNCIA  AXA  VIP PLUS PREEX 
“OPCIONAL”  

NO INCLOSA EN EL PREU DEL VIATGE. 

Trobem les següents millores, dins dels 32 supòsits inclosos en la pòlissa. 

ABANS DEL VIATGE: 

Podrà recuperar els diners del viatge: 

• Si ha de cancel·lar per recaiguda d’una malaltia pre-existent, no per 

agreujament d’un accident ocorregut amb anterioritat a la formalització 
de la pòlissa. 

• Si ha de cancel·lar per estar diagnosticat per Covid-19, ja que la 

consideren malaltia greu. 

• A més dels 32 supòsits que trobareu inclosos en la pòlissa. 
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DURANT EL VIATGE: 

• Si durant el viatge té símptomes de Covid-19, queda inclosa l’assistència 
mèdica amb un límit de fins a 50.000 € ( cinquanta mil euros) com 
qualsevol malaltia greu. 

• Tindrà dret a la devolució de les vacances no gaudides. 

• En cas de prolongació d’estada en un hotel, cobreix fins a 10 dies i 125 € 
per dia. 

Exclusió important per part de l’assegurança:  

• No cobreix en cas que es tornin a decretar quarantenes obligades o estat 

d’alarma amb tancaments de fronteres. 

ASSISTÈNCIA AXA BASIC PLUS – INCLOSA EN EL PREU DEL VIATGE 

No inclou cancel·lació 

• Si durant el viatge té símptomes de Covid-19, queda inclosa l’assistència 
mèdica amb un límit fins a 3.600 € (tes mil sis-cents euros) com qualsevol 

malaltia greu. 

Estarem encantats de fer-vos arribar el document complet de les pòlisses per 

poder comprovar totes les seves cobertures, inclusions i exclusions. 

INCLUSIÓ IMPORTANT PER PART DEL CLUB DEL VIATGER EN TEMPS DE LA 
COVID-19: 

• En el cas que ens veiéssim obligats a cancel·lar el viatge per motius 

d’estat d’alarma amb confinament a la nostra comunitat o  a la de 

destinació, El Club del Viatger s’ocupa del reemborsament  total del 

import del viatge 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 


