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FØRJULSKOS I NEW YORK
Avreise 16.november - 5 dager kr. 13 990,-

Christmas
Spectacular:
Imponerende juleshow fylt
med fargerike og musikalske
overraskelser. Juleshowet ble
vist første gang i 1993 og har
etter dette blitt en ekte
juletradisjon i New York!
Enestående! Fantastisk!

Hotel Cassa
Flott, nybygd og luksuriøst 4
stjerners boutique hotell ved
Times Square. Gå avstand
også til 5 th Avenue,
Broadway, The Lincoln Center
og ellers i nærhet til
landemerker, attraksjoner og
butikker. Fra hotellets tak
terrasse får vi en enestående
utsikt!

New York
Uansett om du er førstegangs
reisende til New York eller du
har vært der mange ganger så
slutter aldri dene byen å
imponere sine besøkende - for
vår del opplever vi nye ting
hver eneste gang. Byen har en
unik blanding av museer,
teatre, restauranter, shopping
og attraksjoner - ikke rart New
York har fått navnet « Byen
som aldri sover»

Christmas Spectacular

Dag for dag program:
Dag 1: Oslo - New York
Vi møtes ved avtalt sted på Gardermoen hvor vi sjekker inn
sammen. Flyet har avreise kl. 11.10 slik at vi burde være på
Gardermoen senest kl. 09.00. På grunn av tidsforskjellen
lander vi i New York allerede kl. 13.15 samme dag. Vi går
gjennom passkontrollen før vi blir møtt av vår sjåfør som skal
kjøre oss til vårt fine hotell ved Times Square hvor vi skal bo
de nestene dagene. Vi sjekker inn, slapper av litt før
reiselederen tar oss med på en liten mini sightseeing rundt
hotellet. Felles middag for de som ønsker.

Dag 2 - 4 New York
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På grunn av tidsforskjellen så er det nok stor mulighet for at
de fleste er tidlig oppe og klare for spennende dager her i
storbyen. Frokost hver morgen før vi møter en ny dag med ett
smil.Noen har kanskje allerede funnet ut hva de skal bruke
dagene til. Reiselederen er klar for nye opplevelser hver dag
for de som ønsker å være med.
En ting er uansett helt garantert! Vi skal storkose oss her i
«The Big Apple». Og for de av Dere som har vært med oss hit
tidligere så er det andre opplevelser og synsinntrykk på denne
turen; for å nevne noe: Radio City og Christmas Spectacular
( billettene var ikke klare i skrivende stund slik at disse
kommer i tillegg ), Pier 42 med tur til Brooklyn, besøk i
sjømannskirken for en jule vaﬀel, en tur i Central Park for å
oppleve historien rundt hunden Balto og dens norske eier som
fikk hele USA til å holde pusten med mer

Reisefakta:
• Flyreise Oslo - New York t/r

med SAS

På ettermiddagen dag 4 tar vi plass i vår ventende buss og
vender snuten mot New Jersey og Newark flyplassen for
hjemreise. Også på returen benytter vi oss av SAS med direkte
nattfly tilbake til Norge

• Flyskatter

Dag 5: Oslo - Hjemstedet

• 3 hotell overnattinger med del i

Vi ankommer Gardermoen etter en spennende og innholdsrik
reise.Vi henter vår bagasje før vi går gjennom tollkontrollen.
Vi samles på ut- siden og tar farvel for denne gang med alle
våre nye reisevenner.

dobbeltrom på flotte hotel
Cassa ( 4 - stjerners )
• Transfer flyplass - hotell t/r
• Lokale skatter
• 4 frokost
• Mat på flyet t/r
• Reiseleder

Tillegg:
Enkeltrom kr. 3990,Esta/Reiseautorisasjon kr 150,Billetter til Christmas Spectacular
Pier 42 med båttur
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