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Programa  

Dimecres 25 març . Olot-Girona-BCN-NY  
Sortida des d’Olot i Girona amb autobús direcció aeroport  BCN.  
(sortirem d’Olot a les 4h del matí, a la TEISA; a les 4h15 a Besalú parada bus dins poble, a les 4h 25 parada 
davant restaurant les Coves de Serinyà i a les 4h50 a l’Espai Gironès de Girona)  
BARCELONA-NYC JFK 08:35-12:30 H. DL-095 
Arribada a NY a les 12h.30 (tenint en compte el canvi horari) a l’aeroport JFK. Trasllat a l’hotel amb autocar.   
Primera passejada. Atenció jet-lag. Visitarem zona Flatiron.  
Podríem pujar a l’Empire  a veure com es fa de nit i situar la ciutat.  
Sopar zona Times Square.  
Amb el canvi horari estarem molt cansats i anirem a dormir aviat  

Dijous 26 març . NY. Brooklyn, Wall Street, Battery Park i  Ferry.  
Podríem anar en metro (línia blava fins a high st.) fins a   Brooklyn per descobrir l’skyline de la zona est; 
creuarem el pont de Brooklyn fins arribar a la zona de Battery Park, Walll Street, Zona Cero.  
Podem acabar el dia veient com es fa fosc (a l’hora màgica) amb el ferry de State Island que es gratuït.  
Veuríem la estàtua de la llibertat...  
Metro fins a l’hotel. Linia vermella, directe.  
Sopar a decidir zona.  
Nit. Buscar locals de moda tipus discoteca, jazz o copes.  

Divendres 27 març . NY. Midtown zona OEST.  
Rockefeller Center, Botigues carrer 57th, Cinquena Avinguda, zones del carrer 42th. 
Botigues NBA, Niketown, Prada, Vuitton, Apple... 
Visita del MOMA  i possible dinar al mateix museu. (comprovar gratis divendres de 4 a 8)
Podem acabar fent  una patinada a la pista de gel del Rockefeller.  
Qui no vulgui patinar es pot pujar al Top of de world. Bones vistes.  
Podem acabar el dia veient basket NBA (veure calendari)  o una comèdia musical o escoltar jazz.   

Dissabte 28 març .  NY. Zona Meatpacking, Chelsea i vaixell al voltant Manhattam.    
Al mati, podem esmorzar a zona Times Square i anar a fer el possible passeig de tres hores amb el Circle 
Line Sightseeing cruises. Horaris a les 11h.30 i a les 3h.  
A la tarda passeig per Chelsea i Meatpacking on abans es situaven els antics magatzems/ escorxadors de la 
carn. Actualment botigues de moda, galeries d’art i dissenyadors i artistes tenen despatxos i residencies.   
Sopar per la zona de Meatpacking.  
Zona de copes i locals de moda.  

Diumenge 29 març .  NY. Un diumenge a Central Park amb bicicleta i visita museus.  
El diumenge es un dia ideal per llogar bicis i passar el dia al Central Park. Es podria fer un dinar de pic-nic.  
Visitarem els museus mes representatius de la zona: Museu de la Ciència, Metropolitan (dilluns tanca),
Guggenheim (dijous tanca), Museu Història (no tanca) , Whitney (tanca dilluns i dimarts). (vigilar horaris 
festius)  
A la nit es podria anar a un concert al Lincoln Center.  

Dilluns 30 març .  BOSTON  
Sortida a primera hora del mati direcció Boston. Possiblement a les 7h.ens recolliran a l’hotel (a confirmar).  
Mati visitarem la zona de la universitat de Harvard: campus i edificis mes representatius. Posteriorment 
visitarem el campus de l’Institut Tecnològic de Massachussets i a la tarda passejarem per la zona central de 
Boston. Intentarem tancar la tarda al Prudential Tower que te un mirador on es pot veure una posta de sol a 
una ciutat encantadora des de les alçades.  
Ens recolliran en bus particular i ens deixaran de nou a l’hotel de NY.  

Dimarts 31 març .  NY. Midtown zona EST. 
Zona Nacions Unides, Crysler, Grand Central Station, Edifici Seagram de Mies, Fundació Ford, Park Avenue, 
Madison, Lexington...  
Nit pub d’en Woody Allen si fan concert. (segons dies...)  
Es pot plantejar sopar al Marriott, The View. (restaurant giratori). 

Dimecres 1 abril. NY. Soho, Chinatown i Nolita.  
Anirem en metro fins a la zona sud del Soho i pujarem passejant per la zona de botigues passant per 
Chinatown i Nolita. 
Nit sopar final  

Dijous 2 abril. Al mati temps lliure. Compres.  
Ens recollirà el bus sobre les 13 h ( a confirmar) per anar a l’aeroport JFK.  
JFK-BCN 17:30-07:50+1(DIA SEGUENT) DL-094 

Divendres 3 abril. Arribada a BCN a les 8h del matí aprox.  
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