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„New York, New York” 
Körutazás az USA és Kanadába keleti határvidékén 

New York, Washington, Niagara-vízesés, Québec, Montréal

Manhattan felhőkarcolói, ikonikus filmes helyszínek, a fényreklámos Time Square, a szabadság jelképe, amerikai francia városok, hatalmas vízesések …
… és egy életre szóló élmény az Új Világban

2023. június 17-28.
1. nap: Indulás Budapestről menetrendszerinti repülővel, átszállással az Amerikai Egyesült Államokba, New Yorkba. – Metrózás Manhattanbe a hotelhoz, majd esti séta a környéken.
2. nap: Egész napos gyalogos városnézés New Yorkban, Manhattanben a 34. és az 59. utca között, mely során érintjük az olyan látnivalókat, mint az egykor legmagasabb Empire State Building, a nyüzsgő Times Square, a színjátszás világközpontjaként ismert Broadway, a város karácsonyfájának helyet adó Rockefeller Center, a neogótikus Szt. Patrick katedrális. Látjuk Trump Tower épületét, a filmekből ismert The Plaza és Waldorf Astoria hoteleket, s világ egyik legnagyobb és legszebb vasútállomását, a Grand Central Terminalt. Időjárástól függően, valamikor a nap folyamán rátekintünk a metropolisz panorámájára az ikonikus Empire State Building kilátójából.
 3. nap: Utazás metróval Manhattan déli végébe, majd gyalogos városnézés a pénzügyi negyedben: World Trade Center és környéke, One World Observatory, Battery Park, ahonnan hajózunk a Szabadság-szoborhoz. Visszatérve sétálunk a tőzsde épületéhez, a Wall Streeten, a Brooklyn hídon, a kínai és az olasz negyedben.
4. nap: Látogatás Metropolitan Múzeumba, majd séta vagy fakultatív lovaskocsikázás a Central Parkban, s szabadprogram keretében vásárolgatási lehetőség a nap hátralévő részében.
5. nap: Fél napos autózás az USA szövetségi fővárosa, Washingtonba. Délután felkeressük a főváros legnépszerűbb látványosságait, melyek a történelmében, és jelenlegi működésében is meghatározó helyszínek, mint a Fehér Ház, a Capitolium, a Legfelsőbb Bíróság épülete, valamint a Jefferson-, és Lincoln-emlékművek.
6. nap: Egész napos utazás, mely során Pensylvaniában érintjük amisok földjét, akik vagy 200 évvel lemaradtak a technikai és a társadalom vívmányaitól, s amelyek nélkül a legtöbb ember nem is tudná elképzelni az életét. Este érkezés a Niagara-vízesés környékére.
7. nap: Niagara-vízesés, melyet először a Skylon Tower kilátójából, „madártávlatból” csodállunk meg, s majd testközelből is megismerhetjük a természet elképesztő erejét egy hajó fedélzetén. Délután utazás Kanadába, Torontóba, ahol egy kis tájékozódó autós városnézés után sétálunk a belvárosban. Fakultatív program keretében lepillanthatunk a városra a CN torony 350 méter magasan lévő kilátójából. 
8. nap: Utazás Montréalba, a világ második legnagyobb franciaajkú városába: séta az óvárosban, látogatás az ország egyik legszebb templomába, a Notre-Dame bazilikába, majd séta a városnak nevet adó Mont Royalon, ahonnan a legjobb kilátás nyílik a városra. 
9. nap: Egész napos kirándulás a Szent Lőrinc-folyó torkolatánál található Québecbe, mely 1608-as alapításával egyik legrégebbi Észak-Amerikában: séta a fallal körülvett különleges hangulatú óvárosaban, a Petit Champlain negyedben és a város látképét uraló Château Frontenac luxusszálloda melletti teraszon, majd látogatás Montmorency-vízeséshez, mely 83 méteres magasságával még a Niagara-vízesésnél is magasabb.
10. nap: Egész napos utazás vissza az USA-ba, New Yorkba, majd esti szabadprogram a városban.
11. nap: New York, amit esetleg nem láttunk, ahová még szeretnénk elmenni. – Késő este indulás New Yorkból menetrendszerinti repülővel, átszállással…
12. nap: …, majd érkezés Budapestre.


Utazás:
	menetrendszerinti repülővel 
	New Yorban tömegközlekedéssel
	bérelt autókkal 

Étkezés:
	a repülőn oda-vissza úton a járatnak megfelelően,

az út többi része önellátós. Vásárolunk boltokban, kihasználjuk a motelek, hotelek felszereltségét, élvezzük amerikai életérzést a Mc Donald’s-ok és Burger Kingek világában.
Szállás:
	10 éjszaka motelekben/hotelekben, 2-4 fő elhelyezésére alkalmas szobákban

utolsó éjszaka a repülőn


Ár: 	799.000 Ft/fő-től, 4 fő/szoba elhelyezés esetén, 2 franciaágyon
975.000 Ft/fő-től, 2 fő/szoba elhelyezés esetén, 1 franciaágyon/
 
Az ár tartalmazza a következő szolgáltatásokat:
	a 10 éjszaka szállást
	az autóbérlés, s a hozzá kapcsolódó parkolás, biztosítás és az üzemanyag költségét
	magyar nyelvű asszisztenciát az út teljes időtartalma alatt


Az ár nem tartalmazza:
	a repülőjegyet

az étkezéseket
a vízumot (kötelező, de elegendő az ESTA-csak magyarországi születésűekre érvényes, máshol születésű hellyel rendelkezők érdeklődjenek a további lehetőségekről) 21 dollár
az utasbiztosítást – a megfelelő biztosítás irodákban megköthető
a magyarországi transzfereket
	a belépődíjakat múzeumokba, nemzeti parkokba, s bármilyen látnivalóhoz

Fontos: Az utazáshoz útlevél és vízum szükséges!
Az útlevélnek a visszaút dátumától számított 6 hónapig érvényesnek kell lennie!

Az utazás ideje alatt mindenkinek rendelkeznie kell COVID-19 -re is érvényes utasbiztosítással, melyet irodánknál meg lehet kötni, akár csoportos kedvezménnyel is, vagy egy nyilatkozat kitöltésével igazolni kell azt, hogy az utazás idejére rendelkeznek érvényes utasbiztosítással!

