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 NOVA YORK  
 

Nova York alternatiu 
 

VIATGE EN GRUP – 9 DIES 
 

 

 
 

 

 Mapa de la ruta 
 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

26 Octubre Barcelona o Madrid  Nova York  Hotel 

27 Octubre Nova York (Brooklyn i Upper East Side) - Hotel 

28 Octubre Nova York (Lower Manhattan) - Hotel 

29 Octubre Nova York (Village i barris adjacents. Art a Nova York) - Hotel 

30 Octubre Nova York (Harlem i West Side) - Hotel 

31 Octubre Nova York (Midtown i música en directe) - Hotel 

1 Agost Nova York (Queens) - Hotel 

2 Agost Nova York  Barcelona o Madrid -  

3 Agost Barcelona o Madrid   
 

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

26 Octubre |  BARCELONA O MADRID  NOVA YORK 

Sortida amb vol regular a Nova York. Trasllat a l’hotel Roger Smith on estarem tota la setmana i resta de la tarda lliure. 
 
27 Octubre |  NOVA YORK (Brooklyn i Upper East Side) 

El districte de Brooklyn ha arribat a fer ombra a Manhattan i encara preserva una personalitat prou important com per 
conèixer’l a fons. Volem conèixer Brooklyn en un diumenge al matí, que és quan una majoria dels residents hi són i ens 
permetrà copsar el pols real del barri i de la seva gent. Aprofitarem el matí per recórrer alguns dels barris culturalment 
més diversos de Nova York. Començarem amb una missa gospel de bon matí, i a continuació ens desplaçarem fins Crown 
Heights i Flatbush per conèixer les comunitats africanes i jueves. Aprofitant que ens trobem en aquestes comunitats us 
recomanarem diferents alternatives gastronòmiques per dinar. Ens desplaçarem en ferry per tornar a l’illa de Manhattan 
(no inclòs), el ferry ens permetra tenir una prespectiva tant d’una banda com l’altre a l’Est River. La tarda la destinarem a 
conèixer a fons l’Upper East Side. L’est de Central Park destaca per les residències i botigues de luxe, les ambaixades 
davant les Nacions Unides i els consolats a Nova York de països de tot el món i pels seus museus. La visita que fem a 
l’Upper East Side ens permetrà interpretar l’essència d’aquest àrea selecta, tot alternant alguns dels centres culturals 
més importants com la Frick Collection, el Met Breuer i el Guggenheim, la residència de l’actual alcalde, a Gracie 
Mansion, així com diversos temples religiosos que connecten amb l’esperit multicultural de Nova York. 
 
28 Octubre |  NOVA YORK (Lower Manhattan) 

El cor de les finances de la ciutat és també el barri on va néixer Nova York. Aquesta visita traça els orígens de Nova 
Amsterdam i es centra en les parts més antigues de l’illa. Conegut també com el Downtown, ocupa el sud de l’illa i és el 
barri d’oficines més important de la ciutat i es troba, a causa de l’11-S, encara en plena transformació. Ens endinsarem a 
tota l’àrea de Wall Street, recorrerem la zona litoral i el port de Manhattan, el cor polític de la municipalitat de Nova York 
i la seu de l’ajuntament, el districte judicial i el World Trade Center. El WTC, espai on s’ubicaven les Terres Bessones i 
Zona 0 de l’atac de l’11 de setembre, amb un urbanisme dissenyat pel prestigiós arquitecte Daniel Libeskind i amb el 
Memorial, el Museu, el gratacel One World Trade Center i el Liberty Parc com a icones, avui torna a mostrar una vitalitat 
renovada. Depenent del temps que faci podrem agafar un ferri (gratuït) i conèixer Governors Island. on en gaudiríem 
d’una panoràmica increïble de l’skyline de Manhattan i d’unes boniques vistes de l’Estàtua de la Llibertat. Se’ns 
assenyalaran diferents opcions de llocs on menja la gent que treballa diàriament a l’àrea financera, i tindrem la tarda 
lliure. 
 
29 Octubre |  NOVA YORK (Village i barris adjacents. Art a Nova York) 

El dia d’avui el destinarem a aquell Manhattan que es troba entre el Downtown i el Midtown i que, sense tenir en cap cas 
els gratacels tan característics d’aquestes dues zones de l’illa, lidera i marca el rumb del pols cultural i de la modernitat 
de Nova York. El matí el destinarem a recórrer el Greenwich Village i els seus barris veïns, mentre que per la tarda farem 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&hl=es&mid=1R_tegpi0DSDxAFtoTKFo6IyT2hSgplAO&ll=40.76105316272247%2C-74.01678975478524&z=11
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un monogràfic sobre l’Art a Nova York. El Village, refugi de la burgesia de Nova York del segle XIX, ara és un dels barris 
residencials més bonics de la ciutat. Tot recorrent els seus racons més característics així com els més desconeguts, 
anirem coneixent la història del barri de Greenwich Village i l’impacte que va tenir, i té, als barris del seu voltant. 
Donarem atenció al Soho, a Chinatown i a Little Italy, i de manera molt destacada a barris tan emergents com Chelsea, 
Meatpacking District i West Village. Són molts els restaurants característics que trobarem a la zona, i se’ns indicaran 
algunes de les opcions més remarcables, entre elles Chelsea Market. Per la tarda farem un complet circuit que hem 
denominat com “Art a Nova York” i acompanyats d’un especialista en art. Tota la ciutat és un viver d’artistes, tant 
consagrats com emergents. Més enllà dels grans museus d’art clàssic i modern, una visita completa a Nova York no pot 
ignorar en cap cas la destacadíssima presència de galeries on exposen artistes de tot el món. Dues zones són clarament 
les més destacades en l’actualitat de l’art novaiorquès: Chelsea i el Lower East Side. L’itinerari, que serà en funció de la 
programació de les galeries, ens permetrà conèixer barris residencials molt diversos i on la presència de l’art i dels 
artistes és molt notable. Acabarem amb un passeig per el High Line, les antigues vies de tren de mercaderies, alçades a 
viaris metres, que les han convertit en un passeig enjardinat.    
 
30 Octubre |  NOVA YORK (Harlem i West Side) 

Harlem, el barri afroamericà des de principis de segle passat, es modernitza intentant preservar la seva història. 
Destinarem tot el matí a conèixer-lo a fons. A diferència de moltes visites a Harlem, que discorren entre Central Park i el 
carrer 125, nosaltres agafarem aquest carrer com a inici, i anirem direcció nord per endinsar-nos en un Harlem menys 
conegut. Coneixerem els punts més pintorescos al voltant del carrer 125 i d’on hi ha l’Apollo Theater, i a continuació 
anirem aprofundint en el barri. El punt més al nord al que arribarem serà el Fort Tryon Park, on trobem The Cloisters, el 
museu que exposa parts del monestir de Sant Miquel de Cuixà. La resta del matí el destinarem a la zona de Washington 
Heights, barri porto-riqueny per excel·lència. Les opcions gastronòmiques que ens ofereix aquest barri són múltiples, així 
que podrem deixar-nos convèncer per la més seductora entre les diferents recomanacions. Destinarem la tarda a l’Upper 
West Side. L’oest de Manhattan és un barri residencial delimitat per dos parcs, Central Park i Riverside Park, i destaca per 
una intensa vida cultural i per una multitud de botigues de gran personalitat. Coneixerem algunes de les cases més 
senyorials del barri i moltes de les seves botigues més tradicionals o actuals. La vida cultural gira al voltant del Lincoln 
Center, la Metropolitan Opera House i de tota la seva àrea d’influència. 
 
31 Octubre |  NOVA YORK (Midtown i música en directe) 

La zona més turística de Nova York coneguda sobretot per Times Square, el Rockefeller Center i la Cinquena Avinguda, 
amaga també racons especialment interessants. Al llarg del matí obviarem expressament les àrees més bullicioses, 
donant especial atenció als barris del Midtown que freguen el litoral a est i oest de Manhattan. Començarem, però, per 
fer una parada a l’estació de Grand Central Terminal, per conèixer la seva història, entre altres va estar apunt de 
desaparèixer. Veurem el Cherysler Building, un altre dels icones de la ciutat i amb una historia darrere, aquest queda just 
al costat de l’estació. Continuarem les visites per les Nacions Unides i per la zona exclusiva de Sutton Place, i a través de 
les oficines de Madison Avenue i de les residències de Park Avenue, arribarem al barri de Hell’s Kitchen, antigament un 
dels punts més marginals de la ciutat. La resta pràcticament del matí el destinarem a aquest barri, fronterer amb 
Broadway i alhora radicalment diferent, i acabarem veient un trosset de central Park fins arribar a la Plaça de Columbus 
Circle. Rebrem diferents recomanacions per dinar, i gaudirem de la tarda lliure per poder passejar per les botigues del 
Midtown central. A darrera hora del vespre ens tornarem a trobar per viure la música de Nova York en directe (opcional, 
no inclòs), amb la ruta que hem anomenat “Música en directe” i acompanyats d’un especialista en música. A més de 
l’art, Nova York és el bressol de música de tots els gèneres, des del jazz, al rock i al hip hop. Aquesta visita nocturna 
recorre alguns dels escenaris més animats del Village per veure les bandes més interessants del moment. Les actuacions 
són en directe.  
 Música en directe només es permesa a majors de 21 anys. 
 
1 Novembre |  NOVA YORK (Queens) 

El districte més extens de Nova York i també el més divers, Queens, ens ofereix una visió completa de la ciutat més 
quotidiana, que s’està obrint als joves més moderns, al llatinoamericà i a l’indi. És un clar exemple, i segurament el 
millor, de la multiculturalitat de Nova York. El matí el comencem a Roosevelt Island, a la que accedim en telefèric i que 
ens mostra unes magnífiques vistes de l’skyline del Midtown. Les visites continuaran fins arribar a Corona Park i a 
Jackosn Heights, barri hispà i indi. Rebrem diferents opcions per dinar, i tindrem la tarda lliure. 
 
2 Novembre |  NOVA YORK  BARCELONA O MADRID 

Dia lliure fins l’hora del trasllat a l’aeroport. Vol de tornada. Nit en vol. 
 
3 Novembre |  BARCELONA O MADRID 

Arribada i FI DELS SERVEIS. 
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 PREU PER PERSONA 2019 
 
Grup de 10 a 6 persones (doble): 1785 € 
Preu en habitació triple:  1550 € 
Preu en habitació quàdruple: 1320 € 
Suplement habitació individual: 1085 € 
 
Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per l'increment del preu del transport (inclòs el cost del carburant), de les 
taxes i els impostos, així com per la variació en el tipus de canvi aplicat a l’octubre 2018. En cap cas, es revisarà a l’alça durant els 
20 dies anteriors a la data de sortida del viatge. L'opció d'establiments o serveis diferents als cotitzats, ja sigui per falta de 
disponibilitat o per decisió del client, comportarà una variació en el preu. 

VOLS: (Tarifes calculades en base a la companyia UNITED AIRLINES en classe T anada i L tornada) 
Sortides Barcelona: 277€ + taxes d’aeroport (345€ a Febrer’19)  
 
Tarifes aèries: Donada la nombrosa oferta de companyies, preus i temporades, publiquem el preu del bitllet internacional per 
separat per poder oferir la millor opció en cada cas i segons disponibilitat. L'opció d'altra companyia o tipus de tarifa comporta 
una variació en el preu. 
 

 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU   

• Trasllat aeroport – hotel – aeroport. 

• 7 nits d’hotel en habitació doble.  

• Guia acompanyant expert i resident a Nova York de parla catalana, castellana i anglesa. 

• Recorreguts indicats amb acompanyament. 

• Assegurança d’assistència en viatge i cancel·lació fins a 2.000 € (gratuïta)  
 
NO INCLOU   

• Bitllets per al transport públic. 

• Els àpats no indicats a l’itinerari. 

• Entrades als llocs a visitar. 

• Taxes per nit a l’hotel (20 €/habitació la nit aproximadament) 

• Tot allò que no s’especifica a l’apartat anterior i/o al programa. 
 

 SORTIDES 
 
26 d’octubre al 3 de novembre 2019 | Grup mínim 6 persones, màxim 10. 
 
 EXPERT 
 

Marc Tió. Periodista. Ha treballat en televisió, premsa i ràdio i en totes les àrees de la informació. Des del 2009 
resideix i treballa a Nova York, una ciutat que l’apassiona i que ha aconseguit, en certa mesura, domesticar. En 
coneix tots els racons, els seus secrets i les noves tendències. És el corresponsal de RAC1 a la ciutat. Ell i el seu 
equip ens acompanyaran per barris, carrers, llocs icònics i d’altres molt més secrets. La seva relació amb els indrets 
que segueix l’itinerari previst facilitarà trobades i converses amb interlocutors locals, apropant-nos així al seu 
univers quotidià. 
 
 PÒLISSES OPCIONALS DE DESPESES D'ANUL·LACIÓ, MORT O INVALIDESA I AMPLIACIÓ DE COBERTURES 
 
Degut a que tant les companyies aèries com els prestadors dels serveis tenen condicions d’anul·lació molt estrictes, 
Altaïr Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats que 
considereu segons els vostres interessos.   
L’assegurança d’anul·lació que cobreix fins a 3.000€ té un preu de 60€, la que cobreix fins a 4.000€ té un preu de 80€, la 
de 5.000€ costa 100€, la de 6.000€ costa 120€ i la que cobreix fins a 7.000€ te un preu de 185€. També posem a la vostra 
disposició assegurances de mort o invalidesa que us permetran ampliar les cobertures per aquestes causes. 
 
 CANCEL·LACIONS 
 
Si el client cancel·la el viatge abans de la sortida haurà d’abonar les quantitats següents a l’agencia organitzadora:  

• Penalització d’un 5% si la cancel·lació es produeix entre 15 i 11 dies, un 15% entre 10 i 3 dies abans i un 25% 
entre 2 dies i 24 hores abans de la sortida. Si el client anul·la en les 24 hores abans o no es presentés a la 

http://crm.winsartorio.com/excel/000307800-01-170119-vipplusautor.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000307800-01-170119-vipplusautor.pdf
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sortida, les despeses d’anul·lació serien del 100%. 

• Despeses de gestió: 80€ per persona. 

• Despeses d’anul·lació dels proveïdors, degudament justificats.  
Tots els imports indicats anteriorment són acumulables. 
Els bitllets d’avió estan subjectes a les condicions específiques de cada companyia, consultar en cada cas. 
El preu de l’assegurança d’anul·lació en cap cas és reemborsable.  
Recomanem contractar una pòlissa d’assegurances que cobreixi les despeses d’anul·lació que es puguin ocasionar.  
 
 INFORMACIÓ  PRÀCTICA 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE  
Nova York. És la metròpoli de referència per al món sencer. Gent vinguda de tot arreu – el 36% ni tan sols ha nascut als 
Estats Units – expressa la seva vitalitat en 170 llengües diferents formant un col·lectiu en transformació permanent. Un 
potencial humà heterogeni i generador de creativitat, recerca puntera, avantguardes culturals i moviments 
transgressors; però també de col·lisions socials que demanen resposta. El seu paisatge urbà és un paradís per a 
mitòmans, però la ciutat és viva, canvia cada dia i val la pena penetrar a l’altra banda de la façana.  
Prendre el pols a la seva realitat social i cultural des de les institucions més rellevants i la personalitat dels barris 
representatius. Harlem, refugi de la cultura negra durant dècades, la segueix reivindicant en el gòspel de les celebracions 
dominicals i és un exponent de la la diversitat de Nova York. El Midtown és la part més emblemàtica de la ciutat amb els 
teatres de Broadway, Times Square, els gratacels històrics, les botigues de la cinquena avinguda… i, a Brooklyn, el 
conservador barri jueu és a pocs carrers de la modernitat hipster del Soho i el Village, l’efervescència de Wall Street o 
l’espai llegendari de Chinatown i Little Italy. 

 
VISATS 
És necessari completar a través de la web el formulari d'autorització de viatge ESTA: https://esta.cbp.dhs.gov 
Aquest tràmit costa 14 USD, en cas de voler tramitar a través d'Altaïr viatges, el preu es veurà incrementat en 10€ 
per persona en concepte de despeses de gestió. 
Les persones que hagin viatjat a l'Iran, l'Iraq, Sudan, Síria, Líbia, Somàlia i el Iemen des del març de 2011, o 
tinguin doble nacionalitat d'algun d'aquests països, han de contactar amb l'Ambaixada directament. 

 
VACUNES 
No hi ha vacunes obligatòries. Recomanem una visita a la delegació de Sanitat Exterior. Per més informació, 
consulti la següent pàgina web: http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm 

 
DIVISES 
La moneda utilitzada a estats Units és el dòlar americà (USD). 
 
CLIMA 
Nova York està situada sobre la costa de l'Atlàntic i a la mateixa latitud que ciutats com Nàpols o Madrid, però el clima 
dominant està determinat per una massa d'aire continental que porta constants vents freds a la ciutat. Els hiverns solen 
ser molt freds, amb habituals nevades, que ronden els 70 centímetres a l'any, i temperatures que poden arribar als -5ºC. 
Els estius són temperats i humits, amb temperatures mitjanes de 24ºC en els mesos més càlids, que són juliol i agost. La 
primavera i la tardor són impredictibles i el temps pot variar des de dies d'estiu a nevades. 
Les precipitacions són abundants i constants gairebé tot l'any, amb unes mitjanes anuals que van dels 78 mm de febrer 
fins als 114 mm d'abril. Similar igualtat es troba en el nombre de dies de pluja, que tots els mesos solen ser entre nou i 
onze. En ocasions, els patrons climàtics normals canvien i uns vents, anomenats "del nord-est", porten humitat de 
l'Atlàntic causant fortíssims vents i grans caigudes de pluja o neu. 
 

SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d'Afers Exteriors: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx 
 

 CONDICIONS GENERALS 
 
Subjecte a les condicions generals que es troben a la nostra web: 

http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html 

https://esta.cbp.dhs.gov/
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html

