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S T A T E L E  U N I T E  A L E  A M E R I C I I  

New York, New York! 
Statuia Libertății – Wall Street – Memorialul 9/11 – Soho – Chinatown – Little Italy – Central Park – Grand Central Station – Chrysler 

Building – Centrul Rockefeller – Broadway – Times Square – Empire State Building – Brooklyn – Washington  

 

1690  € / persoană 

6  N O P Ț I /  8  Z I L E  

 

D A T A  D E  P L E C A R E  

 6.10.2022 

 

T A R I F U L  I N C L U D E   

 6 nopți cazare la hotel 4* în  

centrul New York-ului, Manhattan 

 6 mic dejunuri  

 Transport avion cu escală 

București – New York – București  

 Taxele de aeroport și taxa de oraș 

 Transfer aeroport–hotel–aeroport 

 ½ zi tur panoramic de New York 

 Tururi pietonale ghidate conform 

descrierii  

 Ghid însoțitor din București 

pentru întreaga perioadă 

 

E X C U R S I I  O P Ț I O N A L E  

 Washington, capitala musai de 

văzut a Americii: 135 €/ persoană   

 Brooklyn: 55 €/ persoană   



T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

 Taxa și formalitățile de obținere a 

vizei de SUA: 160 $/ persoană 

 Bacșișuri la destinație pentru 

prestatorii locali (ghid local, șoferi 

autocar, bagajiști): aprox. 30 $ 

 Asigurarea medicală de călătorie 

și asigurarea storno  

 Intrările la obiectivele turistice  

 Excursiile opționale 



"New York, I Love You!" nu e doar o metaforă, e sentimentul pe care îl trăiești 

din prima clipă când pășești pe străzile celui mai cosmopolit oraș din lume. 

Abia după ce te-ai plimbat pe bulevardele cu clădiri ce zgârie norii și oameni 

din toate colțurile globului, abia după ce ai văzut Manhattan-ul sclipitor, ai 

urcat pe Empire State Building și ai savurat o cafea în Central Park, abia 

atunci simți că ai devenit cu adevărat călător. Pentru că odată ce vezi New 

York-ul, te va lăsa cu răsuflarea tăiată de atâta frumusețe și cu gândul c-ai 

văzut tot ceea ce merita cu adevărat văzut. 

 

Ce te va încânta în această călătorie 

 Reclamele luminoase și atmosfera din Times Square 

 Croaziera cu feribotul pe Râul Hudson în prejma inconfundabilului simbol al 

Americii, Statuia Libertății 

 Podul Brooklyn și orizontul Manhattan-ului vazute de pe Brooklyn Promenade 

 Vizita la o ferma amish din Pennsylvania, unde vom vedea o altă latură a vieții 

 Washington, capitala SUA, cu reperele simbol ale Administrației Americane 

 Central Park, unul dintre cele mai renumite spații verzi din lume, chiar în inima 

Manhatanului 

 

Zbor dis de dimineață din București. După amiază în aceași zi, sosim pe 

aeroportul JFK, iar după aterizare ne îndreptăm spre hotelul nostru din centrul 

New York-ului, în Manhattan. Avem timp liber din belșug la dispoziție pentru a 

ne acomoda cu noul fus orar. Întâlnire cu ghidul însoțitor pentru o introducere în 

geografia, obiceiurile și cultura metropolei. New York-ul pare că este un oraș 

construit pentru a fi străbătut la pas, mergând pe jos sau cu excelentul său sistem 

de metrou. Descoperim informații utile despre activitățile recomandate și avem 

posibilitatea de a ne împrieteni cu harta orașului.  

 

Excursii gratuite 

 Tur panoramic cu autocarul din Downtown în Uptown 

 Din confortul unei autocar și cu un ghid turistic local, care va oferi o 

perspectivă asupra a ceea ce înseamnă a trăi în New York, vom obține o imagine 

de ansamblu asupra celui mai magnific oraș din lume! Din Downtown în Uptown, 

pe un traseu care bifează unele dintre reperele orașului, vom vedea: Harlem, 

Catedrala Sf. Ioan cel Divin, Parcul Central, Centrul Lincoln, Carnegie Hall, 

Națiunile Unite, Clădirea Empire State, Union Square, Clădirea Flatiron (primul 

zgârie-nori adevărat din New York), Bulevardul Broadway (sinonim cu 

strălucire, eleganță, teatre, spectacole, piese muzicale și divertisment) și multe 

altele. Apoi vom face o incursiune pietonală prin cartierele centrale ale 

Manhatanului: Little Italy, Chinatown, Greenwich Village și SoHo, fiecare cu 

personalitatea și farmecul lor.  
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 Statuia Libertății – Batery Park – Wall Street – One World Trade Center 

– Memorialul 9/11 – High Line 

 Astăzi surprindem vibrația aparte din Districtului Financiar, epicentrul 

finanțelor lumii. După micul dejun, vizităm Lower Manhattan, cea mai istorică și 

mai veche parte a orașului. Apoi, ne urcăm la bordul unui feribotul care ne va 

duce către Statuia Libertății, cel mai cunoscut reper din New York, posibil și din 

lume. Pe traseu, ne vom bucura de o vedere de aproape, asupra Statuii Libertății, 

ocazie să facem poze cu care să ne mândrim când revenim în țară. La întoarcere, 

într-un tur pietonal, descoperim Battery Park. Aici, după câțiva pași, ajungem la 

clădirea World Trade Center, unde putem vedea cum toată zona a fost 

revitalizată și reconstruită după evenimentele din 11 septembrie 2001. Vizităm 

Memorialul 9/11, locul unde se ridicau în trecut Turnurile Gemene, care 

încorporeză amprentele turnurilor căzute, inaugurat la 10 ani după atacuri. 

Astăzi, strălucitorul One World Trade Center, cea mai înaltă clădire din emisfera 

vestică, se ridică în mijlocul perimetrului, iar memorialul din jurul său oferă un 

loc liniștit de reflecție și omagiu.  

 Pe seară puteți opta pentru o plimbare pe cont propriu pe inovatoarea 

promenadă High Line. Un triumf răsunător al reînnoirii urbane, High Line este 

fără îndoială, cel mai mândru testament al New York-ului pentru efervescența 

continuă de a transforma vestigiile cicatrizante din trecutul industrial al orașului 

în spații plăcute. Odată un traseu de tren elevat, care șerpuia între abatoare și 

locuințe sărăcăcioase, High Line este astăzi o bijuterie de spațiu verde, care a 

acționat ca un adevărat magnet imobiliar, atrăgând în cartier arhitecți din lumea 

întreagă pentru a crea reședințe minunate.  

 

 Central Park – Grand Central Station – Chrysler Building – Centrul 

Rockefeller – Biblioteca Publică – Fifth Avenue – Times Square  

 Luăm metroul și petrecem dimineața explorând minunile Central Park-ului. 

Cercetăm Zabar’s, celebru printre newyorkezi și un adevărat rai pentru iubitorii 

de delicatese, de unde putem lua provizii pentru un picnic în parc. Admirăm pe 

exterior clădirea Muzeului Guggenheim, proiectată de Frank Lloyd Wright, 

Muzeul Metropolitan de Artă și multe minuni arhitectonice de pe Fifth Avenue. 

După amiază este momentul să descoperim alte repere inovatoare ale orașului: 

Centrul Rockefeller (piesa centrală a Manhattanului), Catedrala Sf. Patrick, 

Biblioteca Publică, Chrysler Building (cel mai frumos zgârie-nori dintre toate, un 

ac argintiu în stil Art deco, finalizat în 1930) și Grand Central Station. La apus ne 

bucurăm de reclamele luminoase și atmosfera din Times Square, “intersecția 

lumii”. La terminarea turului, puteți opta să încheiați ziua cu o panoramă 

perfectă a orașului, cu toate luminile sale strălucitoare, de la ultimul etaj din 

Empire State Building sau al clădirii Rockefeller Center (vizită pe cont propriu). 

 

Excursii opționale 

 Brooklyn: 55 €/ persoană   

 Astăzi vom explora de la bordul unui autocar cartierul Brooklyn. Dacă 

Brooklyn ar fi un oraș de sine stătător, ar fi al patrulea ca mărime din SUA, cu o 

populație de peste 2,6 milioane de oameni. Sunt foarte multe de văzut aici, de la 

cartiere cu case din cărămidă și parcuri frumos amenajate până la galerii de artă 

și un parc de distracții la malul Oceanului Atlantic. Vom cutreiera cartierele 

Williamsburg și Crown Heights, care găzduiesc una dintre cele mai mari 

comunități evreiești hasidice din afara Israelului, alături de o comunitate de 

tineri excentrici, din generația nouă. După această incursiune culturală unică, ne 

îndreptăm către Coney Island, faimoasa insulă care este o destinație de suflet 

pentru new-yorkezi care caută distracție și relaxare la malul mării. Vom continua 

explorarea Brooklyn-ului cu o plimbare prin Brooklyn Heights. Brooklyn Heights 

N O T E  E X C U R S I I  

O P Ț I O N A L E  

 Tarifele excursiilor opționale 

includ transportul cu autocarul pe 

traseul indicat și ghidajul.  

 În cazul în care nu este altfel 

menționat, excursiile opționale 

nu includ vizite interioare ale 

obiectivelor, plimbări cu trăsura, 

degustări sau mese de prânz.

 Tarifele excursiilor opționale sunt 

valabile în momentul publicării 

programului, dar pot suferi 

modificari independente de 

agenția de turism. 

 Grupul minim pentru a organiza 

excursiile opționale este de 20 

persoane.  

 Excursiile opționale se achită din 

țară, online sau în agenție. 

 

C O N D I Ț I I  Ș I  A C T E  V I Z Ă  

 Este necesar pașaport valabil 

minim 6 luni de la data terminării 

călătoriei cu viza aplicată. 

 Pentru turiștii care nu dețin viza 

de SUA pe pașaport, se va aplica 

pentru viză turistică de grup, 

eliberată de Ambasada SUA din 

București. În acest caz, fiecare 

turist trebuie să achite o taxă 

solicitare viză, în valoare de $160. 

 Taxa de viză nu este rambursabilă 

şi nici nu poate fi transferată 

către o altă persoană. Taxa de 

viză se va achita indiferent dacă 

viza este sau nu eliberată. 

 Prezența personală la Ambasada 

SUA București este necesară, în 

vederea susținerii unui interviu, la 

data/ ora comunicate de agenție, 

pentru turiștii care nu dețin viza. 

 Documente suplimentare vor fi 

solicitate de către agenție în 

vederea obținerii vizei de SUA, 

inclusiv o fotografie digitală 

făcută în ultimele şase luni. 

Termenul limită de încriere și 

transmitere a documentelor 

pentru viza de grup este cu 

aproximativ o lună înainte de 

data de plecare.După acestă dată, 

se poate solicita eliberarea vizei 

în regim de urgenţă, caz în care 

turistul trebuie să-şi depună 

cererea individual și să 

programeze interviul individual. 
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B I N E  D E  Ș T I U T  

 Este necesară prezența la 

aeroport cu 3 ore mai devreme 

față de orele de plecare anunțate. 

 Fiecare pasager are inclus maxim 

un bagaj de cală, cu o greutate de 

până la 20 kg și un bagaj de mână 

care nu poate depăși 7 kg. 

 Agenția de turism nu este 

responsabilă de eventualele 

modificări ale zilelor sau orarului 

zborurilor, operate de companiile 

aeriene și nici pentru eventualele 

modificări ale programului 

survenite datorită acestora. 

 Deși se fac toate eforturile pentru 

a opera tururile cum sunt 

prezentate, în unele ocazii 

(condiții meteo nefavorabile, 

drumuri blocate, etc.), poate fi 

necesar să facem modificări la 

traseu sau ordinea obiectivelor 

din itinerar, fără a se afecta 

structura generală a programului. 

 Autoritățile locale își rezervă 

dreptul de a refuza intrarea pe 

teritoriul statului a persoanelor 

care nu prezintă suficientă 

încredere. Agenția nu poate fi 

făcută răspunzătoare pentru 

astfel de situații. 

 Minorii care călătoresc neînsoțiți 

de ambii părinți sau doar cu unul 

dintre părinți, trebuie să prezinte 

autorităților vamale acordul 

ambilor părinți sau al celui care 

nu-i însoțește, autentificat la 

notariat. Adultul care-i însoţeşte, 

în cazul în care acesta nu este 

unul dintre părinţi, trebuie să 

prezinte și cazierul judiciar. 

 Grupul minim pentru a organiza 

programul este de 20 persoane.  

 Plata se face în euro sau lei (curs 

BNR din ziua respectivă + 2%). 

 Tarifele pot suferi modificări în 

funcție de fluctuațiile taxelor sau 

ale petrolului, impuse de 

compania aeriană. 

 Vaccinurile acceptate și 

autorizate la intrarea în SUA sunt: 

Janssen/J&J (o singură doză) și 

Pfizer-BioNTech, Moderna, 

AstraZeneca (câte două doze). 

Pentru condițiile actualizate de 

călătorie accesați www.mae.ro. 

 

este o zonă atrăgătoare cu case din piatră roșiatică, din sec. XIX și străzi pitorești, 

îndrăgite de scriitori și pictori. Aici vom deveni martorii unor imagini incredibile 

oferite de orizontul Manhattan-ului și peisajul urban din Brooklyn. Apoi ne 

îndreptăm spre Brooklyn Bridge Park, de unde Manhattanul și Statuia Libertății 

sunt numai bune de fotografiat. În cele din urmă, ne vom întoarce în Manhattan 

la hotelul nostru de peste East River, traversând pietonal, istoricul Pod Brooklyn 

și admirând silueta legendară a orizontului New York-ului, dominat de acest 

exemplu fascinant de inginerie a sec. XIX. 

 

 Washington, capitala musai de văzut a Americii: 135 €/ persoană   

        “Rise and shine”, cum spun americanii, pentru că azi mergem la Washington 

DC! A veni în America fără să vezi Washington-ul este ca și cum ai mânca tort de 

ciocolată cu bezea, dar fără să aibă bezea: e tot bun, dar nu e același lucru. 

Capitala Statelor Unite este ca o carte superb ilustrată prin ale cărei pagini te 

plimbi și vezi la tot pasul cum s-a scris istoria americană: Casa Albă, Capitoliul, 

Pentagonul, muzeele incredibil de valoroase, casele președinților americani care 

au făcut din SUA ceea ce este astăzi și nu în ultimul rând arhitectura 

spectaculoasă, de la stilul neoclasic sau modern și până la cel gotic. Sunt atât de 

multe de văzut și de făcut în Washington DC, încât poate fi dificil să știi de unde 

să începi. Dar nu vă faceți griji! Ne vom asigura că profităm la maximum de ziua 

aici și vom descoperi cele mai importante obiective turistice pe care acest oraș 

remarcabil le are de oferit. Ne vom petrece ziua plimbându-ne de-a lungul Mall-

ului, pornind de la Memorialul Lincoln, unde Martin Luther King Jr. a schimbat 

istoria rostind faimoasele cuvinte: “I have a dream”. Vedem simbolului absolut al 

democrației americane, Capitoliul. Ne continuăm promenada către Monumentul 

Washington și apoi la Castelul Smithsonian. Ascultăm povești despre putere, 

intrigă, opulență, scandaluri, blesteme și asasinate politice la fiecare pas al 

plimbării. Până la sfârșitul zile, vom avea șansa de a ne fotografia în fața Casei 

Albe, desigur, fără a întrerupe programul președintelui. Apoi poți profita de timp 

liber pentru a vizita un muzeu la alegere, pentru a lua prânzul sau pentru a face o 

mulțime de fotografii înainte de a ne întoarce la New York. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mae.ro/
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Holiday Inn Manhattan, Financial District 4* 
www.hihotelmanhattan.com 

 

R E D U C E R I & S U P L I M E N T E  

 Supliment SGL: 650 euro 

 Reducere TPL: 400 euro (într-o 

cameră cu două paturi duble)  

 Copil 2-11.99 ani: 890 euro (în 

cameră cu 2 adulți)  

 Persoanele cu vârsta sub 55 ani 

care nu au însoțitor peste 55 ani: 

supliment 50 euro 

 

O B S E R V A Ț I I  

 Tariful afișat este pentru loc în 

cameră dublă.  

 Partajalele pot fi onorate. La 

solicitarea expresă a turistului, 

cazarea se poate face într-o 

cameră dublă, care va fi partajată 

cu un alt turist, ales în mod 

aleatoriu de agenția de turism, 

dintre ceilalți turiști care își 

exprimă această opțiune.  

 Dacă nu va mai exista un alt turist 

care să dorească partajarea unei 

camere duble, prezentul contract 

se va modifica prin modificarea 

prețului luând în calcul costul unei 

camere single (turistul urmând să 

achite diferența de preț). 

 Hotelul menționat în acest 

program poate fi modificat, în 

acest caz agenția oferind o 

alternativă similară. 

 Clasificarea pe stele a unităților 

de cazare este cea oficială pentru 

țara vizitată și respectă 

standardele locale.  

 Distribuirea camerelor se face la 

recepție și orice problemă legată 

de amplasarea sau aspectul 

camerei se rezolvă de către client 

direct la recepție, asistat de 

reprezentantul agenției.  

  În SUA tensiunea standard din 

rețea este de 110 V, fiind necesar 

un adaptor pentru încărcarea 

aparatelor electice europene. 

Prizele au doi pini plați.  

 New York se află pe fusul orar 

Eastern Standard Time, cu 7 ore 

mai puțin ca în România.  

 

 

 Localizare 

Holiday Inn Manhattan, Financial District este amplasat în inima orașului New 

York, în centrul Manhattanului. Atracții turistice precum Wall Street, Bursa de 

Valori, Statuia Libertății, One World Trade Center, Memorialul 9/11, Podul 

Brooklyn sunt situate la câteva minute distanță. 

 

 Facilitățile hotelului 

St. George Tavern din incinta hotelului oferă oaspeților un meniu din bucătăria 

clasică americană și un meniu cu influență asiatică, într-o atmosferă relaxantă de 

pub. Printre facilitățile oferite de Holiday Inn Financial District se numără un 

centru de fitness deschis nonstop. Este disponibil acces gratuit la internet WiFi.  

 

 Facilitățile camerelor 

Toate camerele sunt dotate cu lenjerie de lux, TV cu ecran plat cu peste 80 de 

canale, aparat de cafea, rezerve de cafea și ceai, telefon, seif, aer condiționat și o 

zonă de lucru spațioasă. Băile pun la dispoziția turiștilor uscător de păr și 

accesorii de toaletă. 
  

   

  
 

   

 

 
  
 

  

 

 

   

 

 

 

 

află mai multe pe 

https://christiantour.ro/seniorvoyage/ 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 


