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NEW YORK
Avreise 25.april 2019 - 6 dager kr. 16 990,New York
Har du alltid drømt om å besøke
The Big Apple? Eller har du vært
der før og ønsker deg tilbake? Nå
har du muligheten til å oppleve
denne imponerende byen
sammen med Kjetils Bussreiser!
Du kan helt enkelt bare lene deg
tilbake så fikser vi resten - inntrykk
og opplevelser du sent vil
glemme. Visste du at det bor 8
mill mennesker i New York, de har
mer enn 178 forskjellige typer
språk og det finnes ingen runde
avrundede gater kun rette vinkler.
New York anses for å være den
tryggeste byen i hele USA. Bli
med; opplev historie, skyskrapere,
blinkende neonlys, og ikke aller
minst flotte parker og grønt
områder - New York har ALT!!

Påmeldingsfrist
14.januar

Dag for dag program:

Hotel Excelsior

Dag 1: Oslo - New-York

Excelsior hotell befinner seg på
81.gate på Upper West side av
Manhatten, hotellet ligger i en av
New Yorks mest prestisje tunge
områder med god utsikt over
Central Park

Vi møtes ved avtalt sted på Gardermoen hvor vi sjekker inn
sammen. Flyet har avreise 11.10 slik at vi burde være på
Gardermoen senest 09.00.

Central Park
Central park er den første
landskaps parken i hele USA,
parken ble utviklet i 1853 og
består av 843 acres midt på
Manhatten. Parken går over ett
område mellom Upper West side
og øst siden av Manhatten,
mellom 5. og 8. avenyen, 59. og
106 gate

På grunn av tidsforskjellen lander vi i New York allerede
klokken 13.15 samme dag. Vi går igjennom passkontrollen før
vi blir møtt av vår sjåfør som skal kjøre oss til vårt hotell på
Upper West side hvor vi skal bo de nestene dagene. Koselig
område med Central Park som nærmeste nabo. Vi sjekker inn,
slapper av litt før reiselederen tar oss med på en liten mini
sightseeing rundt hotellet. Felles middag for de som ønsker,
samt kveldsutflukt til verdenskjenteTimes Square med alle
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sine neonlys.

Dag 2: New York

Utflukter:
• Guidet rundtur med buss og

lokalguide (inkl )
• Ellis Island med båt og

9/11 - memorial center:
9/11 Memorial & Museum er
lokalisert ved World Trade
Center og er bygget for å
hedre de 2983 menneskene
som ble drept i 11.sept
angrepet 2001 og angrepet
26.februar 1993. Meget sterk
opplevelse, men absolutt en
viktig del å få med seg på ett
hvert besøk i New York.Ellis
Island er ett symbol på den
amerikanske immigrasjonen.
Her kan vi søke etter vår egen
familie historie - om du har
noen som utvandret til USA. På
veien til Ellis Island passerer vi
frihets statuen på nært hold.
• Woodbury Common Premium

Outlets: Woodbury Common
Premium Outlets ligger ca 1
times kjøretur nord for New
York og har 220 butikker
inkludert Tory Burch, Nike,
Celine, Bottega Veneta, Polo
Ralph Lauren, Michael Kors,
Burberry, Coach, The North
Face og mer. Alt har en
besparelse på 25% til 65% hver
dag. Market Hall tilbyr en rekke
spisemuligheter, gratis Wi-Fii
eller om du bare ønsker å sitte
ned litt.

På grunn av tidsforskjellen så er det nok stor mulighet for at
de fleste er tidlig oppe og klare for en ny og spennende dag
her i storbyen. Vi spiser en god frokost i den koselige
frokostsalen i 2.etg før vi møtes utenfor hotellet kl.09.00.
Idag skal vi på en guidet rundtur med buss og
skandinavisktalende guide hvor vi får oppleve de fleste delene
av New York, det vil bli mange opplevelser og noen inntrykk
vil nok ta pusten fra oss. Vi tar oss tid til en lunsjpause midt
på dagen. Vi er tilbake på hotellet ca kl.15.00. Resten av dagen
fri til egen disposisjon. For de som ønsker flere opplevelser
utover ettermiddagen så tar vi turen opp i Empire state
bygningen for å nyte panoramautsikten over New York, det vil
også bli mulighet for en tur innom shoppingsenteret Macy`s
før vi rusler tilbake til hotellet. På veien passerer vi
Rockefeller Center og går videre via Central Park og
Strawberry Field. Mulighet for felles middag

Dag 3: New York
Etter en god natt søvn er vi igjen klare for å oppleve mer av
denne fascinerende byen. I utgangspunktet er dagen fri til
egne sysler, men reiselederen inviterer til en heldags med
mange opplevelser; Båttur rundt Frihets statuen og ut til Ellis
Island, Wall Street, 9/11 memorial museum og topptur i World
Trade Center for å nevne noe.
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Dag 4: New York
Vi storkoser oss her i «The Big
Apple» og møter den nye
dagen med ett smil:) Noen har
kanskje allerede funnet ut hva
de skal bruke dagen til.
Reiselederen er klar for en ny
utflukt for de som ønsker å
være med. På reiselederens
program står det Woodbury
Common Premium Outlets. Vi
leier en egen buss som henter
oss på utsiden av hotellet, vi
kjører over brua til New Jersey
og kjører en times tid langs
Hudson River før vi kommer
frem til den store outlet
landsbyen. Her har alle merker
hvert sitt hus/bygning, en
opplevelse bare å ha sett
dette, men også en gyllen
mulighet til å gjøre rimelig
shopping. Forteller du de
hjemme at du skal til New York
så er det nok en mulighet for
at du får med deg en
handleliste over ting de «bare
må ha» Vi vender kursen
tilbake til vårt hotell på tidlig
ettermiddag. Vi finner en
koselig restaurant for de som
ønsker felles middag, eller hva
med et Broadway show muligheten er mange.

Dag 5: New York
I dag har vi noen timer til å nyte av byens enorme tilbud av
museer, parker, butikker med mer. Reiselederen hjelper dere
gjerne med råd og tips, eller om dere vil kan dere starte dagen
sammen med reiselederen ved å besøke en Gospel Konsert i
Harlem på morgenen. Kanskje fortsetter vi til Chelsea
Marked og videre via The High Line, mulighetene er mange.
Vi må jo heller ikke glemme vår fantastiske nabo til hotellet;
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Central Park som er en uforglemmelig landskapspark her
midt i storbyen. New Yorkerne benytter ofte parken til
joggeturer, konserter , tur med hest og vogn, piknik og mye
annet. Du skal heller ikke bli overrasket om du «snubler» over
en kjendis eller to. Vi spiser en sen lunsj før det er på tide å
begi seg mot flyplassen. Ombord på flyet serveres det middag
og vi rekker å sove noen timer før vi lander hjemme i Norge.

Reisefakta:
Inkludert:
* Flyreise Oslo - New York t/r
* 4 overnattinger med del i
dobbeltrom på Excelsior
Hotel
* Transfer flyplass - hotell t/r
* Lokale skatter
* Guidet rundtur i New York
med egen buss og
skandinavisktalende
lokalguide ( ca 6 timer )
* 5 frokost
* Reiseleder
Tillegg:
Enkeltrom kr. 4990,Esta/Reiseautorisasjon kr.150,Diverse utflukter
Reisevaluta: Dollar. Debet- og/
eller kredittkort
Web: www.excelsiorhotelny.com

Dag 6: Oslo - Østlandet
Vi ankommer Gardermoen etter en spennende og innholdsrik
reise. Vi henter vår bagasje før vi går gjennom tollkontrollen.
Vi samles på utsiden og tar farvel for denne gang med alle våre
nye reisevenner.
Vel hjem!

Mrk: På denne turen vil reiselederen legge opp til flere
opplevelsesrike utflukter og felles måltider, f.eks båt tur ut
til Ellis Island, entre til 11.september
museet etc. Mer info og pris om dette vil
bli sendt de påmeldte over nyttår

