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Baix Manhattan 

Des de principis del segle XX, el Baix Manhattan, ha estat un important 
centre per a les arts i les activitats d’oci. La zona de Greenwich Village és un 
centre de cultura des de la primera dècada del segle fins que al 1979 va ser 
declarat Districte Històric. Moltes galeries d’art es troben al Soho entre els 
anys 1970 i principis de 1990; avui, el Baix Manhattan ha estat la seu de 
moltes companyies de teatre alternatiu, que constitueixen el cor de l’Off-
Off-Broadway. Des del canvi de segle, el districte ha guanyat una reputació 
com el barri de moda de Nova York. 

Veurem llocs tant emblemàtics com el Rockefeller Center, el Madison 
Square Park, l’Empire State Building, el centre financer Wall Street, i les zones del Soho, Little 
Italy, Chinatown i la Zona Zero. 
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Alt Manhattan 

L’Alt Manhattan és la zona situada més al nord de la ciutat de 
Nova York, al districte de Manhattan. 

Visitarem el barri de Harlem, on veurem un autèntic cor de 
Gospel a l’Església Bautista. Coneixerem l’edifici Dakota, on va ser 
assassinat el líder dels Beatles, John Lennon, Central Park, les 
noves torres bessones de Time Warner i la catedral de Saint John 
the Divine. 

Top of the Rock 

Creat als anys 30 per John D. Rockefeller, qui somiava amb la 
seva creació per tal que tots els novaiorquesos poguessin 
gaudir de les seves merevelloses vistes i admirar les grandeses 
d’aquesta ciutat.  

L’altra cara de Nova York 

Visitarem un dels barris més simbólics de la ciutat : 
Brooklyn. És el districte que ofereix més diversitat de 
barris, cadascun amb els seus encants. 

Brooklyn Heights, que ofereix unes vistes espectaculars 
de Manhattan,  Williamsburg, on conviuen diverses 
cultures i on hi ha gran quantitat de galeries d’art i 

botigues artesanals, o Flabush i Midwood, on hi ha la major comunitat del món de jueus 
ortodoxos fora d’Israel.  

 

 

 

 

PREU DEL VIATGE  4.490,- € 

EL PREU INCLOU 
Vols *Taxes aèries * Guies i autocar privats per al nostre grup  * Hotel de 4*en règim d’allotjament i 

esmorzar en hab. doble * Mitja pensió durant tot el viatge *Conferències i acompanyament 

permanent per part del professor Manuel Forcano * Totes les visites i les entrades necessàries * 

Assegurança de viatge * Acompanyament i assessorament permanent de Cetres* 
 

Viatge organitzat per una agència degudament legalitzada. En cada cas farem referència explícita de quina agència es tracta. 

El programa pot estar subjecte a canvis sempre per raons alienes a Cetres.. El preu final pot variar depenent de la data definitiva de la reserva en funció de les 

taxes aèries. 

 

Programa de pagaments 

 

Fins el dia 28 de febrer, paga i senyal de 1.500,- € 

Fins el dia 31 de març, paga i señal de 1.500,- € 

Fins el dia 15 d’abril, resta del pagament, 1.490,- € 


