TORONTO- NIAGARA - WASHINGTON D.C - PHILADELPHIA. - NEW YORK
DIA 1er: ORIGEN - AEROPORT DE BARCELONA - TORONTO.

Sortida del punt d´origen amb autocar direcció l´aeroport de Barcelona per agafar el vol amb destinació Toronto. Arribada a
la ciutat, i trasllat a l´hotel. Sopar i allotjament.
DIA 2on. TORONTO- CATARACTES DEL NIÀGARA.

Esmorzar i sortida amb autocar per dedicar el matí a la visita de
Toronto. Visita amb guia local de la catedral de Saint
Michel,l´ajuntament, el districte financer,i la CN Tower. Dinar. A la
tarda, sortida direcció Niàgara Arribada a les impresionants
cataractes. Visita i passeig en vaixell per apropar-nos a la cortina
d´aigua. Sopar i allotjament
DIA 3er: CORNING- HARRISBURG - LANCASTER

Esmorzar i sortida direcció Corning , un petit poble dedicat a la indústria del vidre. Visita al centre de vidre de Corning
fàbrica i museu on apendrem sobre 3500 anys de productes de vidre artesanal. Dinar i continuació direcció Harrisburg,
panoràmica ràpida i continuació per arribar a Lancaster. Sopar típic Amish. Allotjament a l´hotel.
DIA 4art: AMISH COUNTRY - WASHINGTON D.C.

Esmorzar i visita a una granja Amish on podrem veure la forma de vida
d´aquesta grup etnoreligiós protestant coneguts principalment per l´estil de vida
sencilla que adopten, fugint de les tecnològies modernes i les comoditats.
Continuació direcció Washington. Arribada i dinar. A la tarda, visita de la
ciutat on podrem fotografiar l´exterior de la Casa Blanca, la Cort Suprema, el
capitoli, l´ample avinguda amb els impresionants monuments dels presidents
Washington,Jefferson,Lincoln, i Franklin D. Roosevelt. Sopar i allotjament a l´hotel.

DIA 5è: WASHINGTON D.C. - PHILADELPHIA

Esmorzar i sortida direcció Philadelphia. Arribada i visita a la Sala de la
independència . Tant la declaració d´independència com la Constitució dels Estats
Units es van signar en aquest edifici l´any 1732. No ens perdem la campana de
la Llibertat , un dels símbols més evocadors del pais. Sopar i allotjament a l´hotel.

DIA 6è: PHILADELPHIA - NEW YORK (
Alt i Baix Manhattan)

Esmorzar i sortida per arribar a New York.
Arribada i visita amb guia local. Visita a
Times Square,5è avinguda, Greenwich
village, Soho, China Town. Wall Street i
Brooklyn. Dinar i sopar en restaurant.
Allotjament a l´hotel.
DIA 7è: NEW YORK - ELLIS ISLAND - EMPIRE STATES

Pensió completa. Al matí, pujarem en un vaixell per arribar a Ellis Island i a l’illa on es troba la famosa estatua de la
llibertat. La podrem fotografiar de ben aprop, i alhora, disfrutarem d´una magnifica panoràmica del Skyline de la gran
ciutat. Després de dinar, pujarem al Empire State, el gratacel més famós de la ciutat, des d´on des del 86è pis, divisarem una
magnifica panoràmica a 360 º . Aquesta tarda, podrem també passejar pel conegut i pulmó de la ciutat Central Park. Sopar i
allotjament a l´hotel
DIA 8è: HARLEM ( MISSA GOSPEL )- AEROPORT

Esmorzar i dinar. Al matí ens dirigirem al barri negre de Harlem per assistir a
una missa Gospel on vibrarem al so dels cors negres.Desprès de dinar, i a l´hora
indicada, trasllat a l´aeroport per embarcar amb el vol destinació Barcelona.
DIA 9è: BARCELONA - ORIGEN.

Arribada a Barcelona i trasllat amb autocar al nostre punt d´origen. Arribada,
fí del viatge i dels nostres serveis.

SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL:545 €

El preu inclou:
Trasllat amb autocar Origen - Aeroport de Barcelona - Origen.
Bitllet d´Avió classe turista Barcelona - Toronto-New York-Barcelona amb tax
Autocar privat durant tot el recorregut
Règim de pensió completa amb aigua als àpats
Estada en hotels classe turista i turista superior
Totes les visites, entrades, bitllets de vaixells i guies locals segons programa
Visat
Guia acompanyant de Viatges Samblas + Guia local durant tot el circuit.
Assegurança d´assistència en viatge + Assegurança de cancel.lació per motius
dintre de les condiciones de la pòlissa.

