NOWY JORK -

Wielkie Jabłko - cały świat w jednym miejscu

Terminy dowolne w przypadku zgłoszenia się 5 osób

KLUBOWICZE- zniŜka 5 % Wyprawa jest autorskim programem Supertrampa.
Zapisy do miesiąca przed wyjazdem lub do wyczerpania wolnych miejsc.
NOWY JORK - to stolica świata, jak
niektórzy nazywają to
miasto - nie
bezpodstawnie. To miasto które moŜna
pokochać i znienawidzić jednego dnia. Nowy
Jork to ogromny luksus i niewyobraŜalna
bieda, to mieszanka religijna i etniczna, to
cały
świat
w
jednym
miejscu.
Zapraszamy na pasjonującą wycieczkę do
jednego z najciekawszych miast na świecie.
Odwiedzimy Statuę Wolności - jeden z
najbardziej znanych symboli nie tylko
Nowego Jorku, ale i całych Stanów
Zjednoczonych,
poznamy
powody
i
okoliczności wielkich emigracji odwiedzając
Muzeum na wyspie Ellis, popłyniemy rzeką
Hudson, z pokładu statku podziwiając
przepiękną panoramę dolnego Manhattanu.
Pospacerujemy po Battery Park, wkroczymy w Bussines District, podglądając Ŝycie w okolicach jednej z
najsłynniejszych ulic świata - Wall Street. Odwiedzimy Ground Zero, miejsce pamięci zamachu na World
Trade Center, "utoniemy" w morzu neonów na Times Square, jednym z najbardziej znanych placów.
Wizyta na platformie widokowej Empire State Building ukaŜe nam panoramę miasta, pospacerujemy po
słynnej Piątej Alei, odwiedzimy najbardziej znane sklepy, zaglądniemy do Katedry Św. Patryka, odwiedzimy
Rockefeller Center.
Jednak Nowy Jork ma znacznie więcej do zaoferowania niŜ znane na całym świecie obiekty. Postaramy się
odkryć prawdziwość i codzienność Nowego Jorku. Wizyta na mszy w jednym z kościołów Harlemu będzie
dobrym początkiem, zobaczymy codzienne Ŝycie tej afro-amerykańskiej dzielnicy. Podglądniemy studenckie
Ŝycie, przechodząc przez kampus jednego z najlepszych uniwersytetów w USA - Columbia University,
odpoczniemy w Central Parku. Nowy Jork to mieszanka etniczna, pójdziemy na najlepsze capuccino w
mieście do jednej z kawiarni we włoskiej dzielnicy Little Italy, na chwilę przeniesiemy się do Azji odwiedzając
Chinatown, odwiedzimy polską dzielnicę Greenpoint, a moŜe jeszcze dzielnica Ŝydowska? Poznając Nowy
Jork nie omieszkamy odwiedzić muzeów, jednych z najlepszych na świecie. W Metropolitan Museum
poznamy historię świata od jego zarania do czasów najnowszych, a Muzeum Historii Naturalnej, pokaŜe
otaczający nas świat i jego powstanie. Nowy Jork to miejsce, które choć raz w Ŝyciu trzeba zobaczyć zobacz go z nami.
PROGRAM:
1 DZIEŃ
Spotkanie na Lotnisku Okęcie w Warszawie. Przelot do Nowego Jorku. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie w
hotelu turystycznym. Wieczorny spacer po okolicy - kolacja. Nocleg.

2 DZIEŃ
Ok. 7.30 rano przejazd do Battery Park na dolny Manhattan, rejs statkiem po Hudson River na wyspę gdzie
mieści się symbol Ameryki - Statua Wolności, później rejs na Ellis Island, gdzie dla milionów imigrantów
zaczynała się przygoda z Ameryką tam zwiedzanie Muzeum Imigracji - gdzie moŜna zobaczyć jak wyglądało
Ŝycie imigrantów skąd przybywali a takŜe, za niewielką opłatą poznać rodzinne korzenie przodków którzy
przybywali do Ameryki. Powrót na Manhattan i spacer po Wall Street - gdzie mieści się giełda nowojorska najwaŜniejsze na świecie centrum finansowe. Przejście pod Grand Zero (miejsce pamięci zamachu na WTC)
Przejazd na 42-street, Grand Central - dworzec kolejowy, wieczorem - Times Square - serce Manhattanu (
gdzie chętni mogą kupić tanie bilety na spektakle teatralne lub koncerty). Nocleg.
3 DZIEŃ
Rano przejazd do Columbia University przejście przez uniwersytet pod nieukończoną Katedrę St. John the
Divine. Zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej- jednego z najwspanialszych muzeów świata. Następnie
przejście pod słynny apartementowiec - Dakota House - w którym mieszkają znane gwiazdy filmu i estrady
oraz gdzie powstał min. słynny film "Dziecko Rosemary". Przed wejsciem do Dakota Apartments Mark
Chapman zabił Johna Lennona. Zwiedzanie Central Parku zaczniemy od miejsca poświeconego Johnowi
Lennonowi - "Truskawkowe Pola". Wśród stawów i zieleni parku przejdziemy do Metropolitan Museum of
Art. - największe muzeum Nowego Jorku mieszczące zbiory sztuki od staroŜytności do współczesności. Dla
chętnych zwiedzanie nie mniej słynnego - Guggenheim Museum. Przejazd autobusem pod luksusowy Plaza
Hotel i spacer 5 aleją wśród najelegantszych sklepów świata, pod katedrę Św.Patryka. Zwiedzenie kompleksu
Rockefeller Center ze słynna ślizgawką miedzy wieŜowcami. Powrót w okolice hotelu. Nocleg.
4 DZIEŃ
Dla chętnych którzy interesują się sztuką nowoczesną zwiedzanie "MOMA" - Muzeum Sztuki Nowoczesnej,
dla pozostałych w tym czasie program alternatywny. Przejazd na dolny Manhattan zwiedzanie: Chinatown
gdzie zobaczymy kawałek Azji i zjemy obiad w chińskiej restauracji, dalej przejdziemy do Little Italy kurczącej się dzielnicy włoskiej. W Greenwich Village zobaczymy dzielnicę artystów i modnych klubów
przypominającą nieco krakowski Kazimierz. Przejazd pod gmach Organizacji Narodów Zjednoczonych - i
zwiedzanie ( jeśli nie będzie sesji). Empire State Building - najsłynniejszy wieŜowiec Nowego Jorku
zwiedzimy w dniu w którym widoczność będzie pozwalała na widok z wieŜowca. Przejazd do Greenpoint polskiej dzielnicy (moŜemy tam zjeść obiad w polskiej restauracji). Nocleg.
5 DZIEŃ
Harlem Dzielnica afro-amerykańska, wizyta w jednym z kościołów ( dla chętnych moŜliwość uczestnictwa w
tradycyjnej mszy społeczności Harlemu, połączonej z koncertem muzyki Gospel . Spacer ulicami Harlemu. Po
południu przejazd na Brooklyn i spacer bulwarami z których roztaczają się wspaniałe widoki na dolny
Manhattan, Powrót w okolice hotelu, spacer Broadwayem
6 DZIEŃ
Dzień przeznaczony na zakupy w najlepszych sklepach Manhattanu, przejazd do New Jersey jednego z
duŜych centrów handlowych.
7 DZIEŃ
Czas wolny, indywidualnie: spacer po Central Parku, pozostałe muzea, pozostałe zakupy. Wylot do Polski.
8 DZIEŃ
Przylot do Warszawy.

UWAGA - moŜliwość indywidualnego przedłuŜenia pobytu o kilka dni bez dodatkowej dopłaty do biletu
lotniczego.

* W powyŜszym programie mogą nastąpić drobne korekty oraz zmiany kolejnosci zwiedzania zaleŜne od
czynników zewnętrznych (pogoda, sytuacja polityczna itp.) pozostające w gestii pilota.
W CENIE WYCIECZKI ZAPEWNIAMY:
- przelot samolotem Warszawa - Nowy Jork – Warszawa (z przesiadką lub bezpośrednio);
- ubezpieczenie NW, KL do 50 000 euro;
- 6 noclegów w hotelu pokoje z WC, AC TV . Cena od osoby w zaleŜności od pokoju:
- cena 4950 zł : pokoje 4 osobowe - (dwa podwójne duŜe łóŜka -opcja tylko dla rodziny lub
znajomych)
- cena 5500 zł pokoje 3 osobowe - (dwa podwójne duŜe łóŜka -opcja tylko dla rodziny lub
znajomych)
- cena 6200 zł: pokoje 2 osobowe
- cena 6950 zł: pokoje jednoosobowe
- opieka polskiego pilota;
- podatek VAT.
WE WŁASNYM ZAKRESIE:
- minimalna kwota zabezpieczająca (wstępy, posiłki, kartę na metro, taxi) - min. 300 USD.
DODATKOWE INFORMACJE:
- szczepienie nie są obowiązkowe lecz zalecane: Ŝółtaczka A i B, błonica, tęŜec.
- szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu omawiane są w biurze, e-mailem
supertramp@supertramp.pl lub na spotkaniu z pilotem ok. 7 dni przed wyjazdem.

* * * POZWÓL PORWAĆ SIĘ WICHROM PRZYGODY * * *

