
New York, Washington D.C. &
Philadelphia med tog

New York, Washington D.C. &
Philadelphia med tog

16 198,-
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8 dager
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Denne fantastiske storbyferien kombinerer tre av USAs viktigste
og historiske metropoler, som dere nyter fra sentrum til sentrum
avslappet og direkte med tog. Turen starter i smeltedigelen og
verdensmetropolen New York og her vil dere oppleve byens
mange kulturelle perler. Nyt det fantastiske teatermiljøet, de
hyggelige boligområdene, de fantastiske spisestedene og det
økonomiske sentrum. Herfra går turen videre til tog gjennom det
tiltalende landskapet på østkysten av USA til hovedstaden
Washington D.C. med dens berømte museer, imponerende
arkitektur og ikke minst Det Hvite Hus.
På vei tilbake til New York stopper dere i den tidligere
hovedstaden Philadelphia hvor dere skal tilbringe en natt. Her går
dere tilbake i den amerikanske historie og dere får oppleve
historien om landets uavhengighet fra England. En både historisk
og kulturell reise venter dere i 'Guds eget land'.

De lysende reklamesøyler på Times Square

One World Trade Center på Ground Zero i New York

Monumentene på National Mall i Washington D.C.

Det Hvite Hus i Washington D.C.

Independence Hall og Liberty Bell i Philadelphia



Dagsprogram
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Dag 1: Avreise Norge -
Ankomst til New York
Dere flyr fra Norge til New York på USAs østkyst hvor
dere lander i løpet av ettermiddagen. Fra flyplassen drar
dere til hotellet deres på Manhattan, hvor dere skal bo de
neste tre nettene. Vi kan anbefale å bruke kvelden på å
gå på oppdagelse i området rundt hotellet.

Måltider inkludert: Mat på flyet
Innkvarterin: Radisson Hotel New York Midtown - Fifth
Avenue eller tilsvarende

Dag 2 - 3: New York
Dere har to hele dager i New York til å utforske de
forskjellige områdene, de utallige severdighetene og
attraksjonene som denne verdensmetropolen har å by
på, på egenhånd.

New York
New York har en uimotståelig tiltrekningskraft og et
fantastisk kulturelt mangfold, og for new yorkerne finnes
det ikke noe vakrere sted i verden. Skyskraperne står tett
i tett på Manhattan, i et kvadratisk oppbygd gatesystem,
med nummererte gater på tvers, og avenyer på langs. Det
hele brytes av den enorme Central Park midt på
Manhattan.

Det meste skjer sør for Central Park, helt ned til
sørspissen i forretningsområdet med Wall Street og
Ground Zero. "Hovedveien" som går gjennom Manhattan
er Broadway, den strekker seg gjennom Theatre District
og Times Square. En gåtur langs Broadway gir dere et
godt innblikk i New Yorks mange forskjellige områder,
hvor kulturer fra hele verden lever fredelig side om side.
Det er lett å komme seg rundt i New York, det
imponerende Subway systemet kan ta dere rundt til alle
byens kriker og kroker. Linje A kjører fra nord til sør på
Manhattan og stopper ved alle de store attraksjonene,
som Times Square, Ground Zero, Financial District m.m.
Man går heller ikke sulten til sengs i New York, spesielt i
området ved Greenwick/Soho/Tribeca er det et stort
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Independence Hall i Philadelphia
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utvalg av herlige restauranter.

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner:

Broadway show
Gå en tur i Central Park
Se Frihetsgudinnen
Nyt utsikten fra Empire State Building
Ground Zero
Times Square
Shopping på Fifth Avenue
Båttur rundt Manhattan
Gå over Brooklyn Bridge
FN bygningen

Ønsker dere organiserte utflukter er det en rekke ting å
gjøre. Her kan vi bl.a. anbefale å bli med på rundtur med
guide, slik at dere kan dykke ekstra ned i byens utallige
attraksjoner, både på gateplan eller med båt rundt om
Manhattan eller som en kombinasjon. For dere som har
vært flere ganger i New York kan vi anbefale en guidet
tur utenfor Manhattan som i f.eks. Brooklyn. Her kan vi
bl.a. anbefale den guidede turen Original Brooklyn Pizza
Tour, hvor dere kommer til de største severdigheter i
denne bydelen, nyter fantastiske pizzaer så vel som de
beste utsiktene til Manhattans fotogene skyline.

Innkvartering: Radisson Hotel New York Midtown-Fifth
Avenue eller tilsvarende

Dag 4: New York -
Washington D.C.
I dag skal dere på den første av tre togturer mellom de
tre metropolene. Dagens togstrekning er den lengste på
på 3½ time. Dere finner selv veien til Penn Station på
Manhattan og går om bord på toget som tar dere med på
en ut av Manhattans tuneller og gjennom de sjarmerende
forstedene i nabostaten Pennsylvania. Turen går videre
gjennom det østamerikanske jordbrukslandskapet og
helt til landets hovedstad, Washington D.C., hvor dere
ankommer Union Station.

Aktiviteter inkludert: Togreise New York - Washington
D.C.
Innkvartering: Phoenix Park Hotel eller tilsvarende

Dag 5: Washington D.C.
Nyt en god frokost og bruk dagen på å oppdage og
oppleve denne kulturelle og moderne hovedstaden,
Washington DC. De største severdighetene er
konsentrert omkring den store parken National Mall. I
den ene enden av den lange parken finner dere de mest
berømte museene og regjeringsbygningen på Capitol Hill.
Midt i parken står obelisken Washington Monument og
Det Hvite Hus. Den vestlige enden av parken huser
minnesmerket for de største amerikanske presidentene



Manhattans fascinerende skyline
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og de største krigene som USA har deltatt i. Vest for
National Mall, på den andre siden av elven, finner dere
Arlington kirkegården hvor mange falne amerikanske
soldater ligger. Her står også en evighetsflamme til
minne om alle som er falt og som ligger i ukjente graver.

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner:

Det Hvite Hus
The Capitol
Spasertur ved National Mall
Smithsonian National Museum of Natural History
World War II Memorial
Lincoln Memorial
Georgetown
Arlington National Cemetery

I Washington DC er det også gode muligheter for å
komme rundt med enten 'Hop on, Hop of' bussene eller,
for dere som ønsker å være mer aktive, en guidet
sykkeltur rundt i byen. For dere som er godt kjente i
Washington D.C. og har lyst til å oppleve mer, kan vi
anbefale å ta en tur til bydelen Georgetown, hvor dere
finner en rekke koselige hater med sjarmerende cafeer
og fine restauranter.

Innkvartering: Phoenix Park Hotel eller tilsvarende

Dag 6: Washington D.C. -
Philadelphia
Etter at dere har sjekket ut fra hotellet deres i
Washington D.C., vender dere nesen mot Union Station
og er klare til neste togreise som tar dere med til den
tidligere togstasjonen Philadelphia. Turen tar ca. to timer
og dere ankommer til Gray 30th Street Station. Vi
anbefaler å ta en taxi til hotellet som ligger i den
historiske bydelen og å i gåavstand til de største
severdigheter.

Philadelphia var landets hovedstad før Washington D.C.
og det oppleves i den historiske bydelen hvor dere finner
Independence Hall. Det var her USAs første president,
George Washington, underskrev
uavhengighetserklæringen og hvor den store
jernklokken Liberty Bell ringte for amerikanernes frihet. I
dag er det et historisk museum og den berømte klokken
er utstilt i en glassbygning i parken utenfor.

Ikke langt fra Independence Hall finner dere Betsy Ross
House, hvor Betsy Ross sydde USAs første flagg. I den
historiske bydelen finner dere også den gamle og
trivelige gaten Elfreth's Alley, som regnes som USAs
eldste gate og grunnlagt i 1703. Gatens 32 hus er bygget
i tidsrommet 1703 - 1836 og i dag huser husene med nr.
124 og 126 Elfreths Alley Museum.

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner:



Brooklyns hyggelige gater
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Independence Hall
Liberty Bell
Betsy Ross House
Elfreth's Alley
Philadelphia Museum of Art
Washington Monument Fontain
Benjamin Franklin Grave

Aktiviteter inkludert: Togreise Washington D.C. -
Philadelphia
Innkvartering: Wyndham Philadelphia Historic District
eller tilsvarende

Dag 7: Philadelphia |
Hjemreise fra New York
I dag har dere frem til midt på ettermiddagen i
Philadelphia og kan nyte det siste av byen, før dere
vender nesen mot New York og flyplassen. Det tar ca. 2
timer og her sjekker dere inn og går om bord i flyet. Dere
flyr hjem til Norge i dag og er hjemme i morgen i løpet av
dagen.

Aktiviteter inkludert: Togreise Philadelphia-Lufthavnen i
New York

Dag 8: Ankomst Norge
Dere ankommer Norge i løpet av dagen. Nå gjenstår bare
å fordøye og dele alt av opplevelser og inntrykk.



Priser og avganger
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Reiseperiode April-juni  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltrom
16 198,00 NOK

Reiseperiode Juli-august  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltrom
20 998,00 NOK

Reiseperiode September-oktober  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltrom
21 298,00 NOK

Ved reise i påsken må det forventes en høyere pris. Kontakt oss for nærmere informasjon.



Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Fly Norge - New York t/r

Skatter og avgifter

3netter på Manhattan i New York

Tog fra New York til Washington D.C.

2netter på hotell i Washington D.C.

Tog fra Washington D.C. til Philadelphia

1natt på hotell i Philadelphia

Tog fra Philadelphia til flyplassen i New York

Reiseforsikring

Måltider

Tips

Visum/innreisetillatelse til USA (les mer her)

Vaksiner (kontakt egen lege)

tel:23102380
https://www.benns.no/nord-amerika/usa/new-york-washington-d-c-philadelphia-med-tog-95763?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/usa/new-york-washington-d-c-philadelphia-med-tog-95763%3E
http://www.benns.no/viktig-informasjon

