OPPLEV NEW YORK
Reisen går fra fredag 26. april til søndag 5. mai 2019

Bli med vår fantastiske guide og reiseleder Nils E Aase til New York.
På denne turen bor vi midt på Manhattan med alle de store attraksjonene og severdighetene i
umiddelbar nærhet. I gangavstand fra hotellet ligger Carnegie Hall, Central Park, Broadway,
Fifth Avenue, Madison Square Garden, Radio City Music Hall, Lincoln Center, Grand Central,
Empire state building og Times Square.
Dagene er lagt opp uten spesielt program, men Nils, som bor halve året i New York og kjenner
byen ut og inn, vil i løpet av uken ta dere med rundt og vise dere byens utallige severdigheter.
Med ukespass på t-bane fraktes dere enkelt rundt.

FLYREISEN
26. april kl 19.30

Avreise fra Oslo med Norwegian direkte til New York. Ankomst JFK airport
kl 21.30. Reisetid 8 timer Tilslutning til Oslo fra andre byer

4. mai kl 22.05

Avreise fra New York JFK airport med Norwegian direkte til Oslo. Ankomst
5. mai kl 11.25. Reisetid 7t 20 min. Tilslutning til andre byer

Buss fra flyplassen til hotellet ved ankomst og avreise.
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HOTELL
Innsjekking på Heritage Hotel New York City, et 3 stjerners nyoppusset hotell beliggende
midt på Manhattan, ved 5th Avenue. Herfra er det gangavstand til mange viktige severdigheter.
Hotellet har egen frokostrestaurant. Alle rom har air-condition og gratis WiFi. Se
www.heritagehotelnyc.com

PRISER
Pris pr pers i dobbeltrom:
Tillegg for enkeltrom:

kr 16 000,kr 5 300,-

I disse prisene er følgende inkludert:
- Flyreise Oslo – New York med Norwegian dreamliner
- Måltid ombord
- Flyskatter
- 2 stk innsjekket bagasje
- 8 overnattinger inkl frokost på nevnte hotell
- Transport t/r flyplassen og hotellet v ankomst og avreise
- Ukespass på t-banen i NYC
- Norsk reiseleder og guide som er med og tilgjengelig under hele oppholdet
Påmeldingsfrist:

Senest 1. januar.
Begrenset antall plasser

Påmelding på www.reisegleder.com/newyork
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Nødvendige opplysninger ved påmelding
Navnet slik det står i passet / Passnr / Utløpsdato / fødselsdato / nasjonalitet
Nødvendige innreisedokumenter
Alle norske statsborgere trenger maskinlesbart pass. Visum er ikke nødvendig. NB!
Nødpass utstedes ikke for reise til USA
Innreisetillatelse vi ESTA - Turistskatt
Alle reisende til USA må betale 14 dollar i turistskatt. Dette gjelder reisende som kan
reise uten visum og som søker innreisetillatelse via ESTA. En godkjent ESTA-søknad
gjelder i to år, dog ikke lenger enn passets gyldighet. Søknad skjer på
http://norway.usembassy.gov/estainfo.html Gebyret betales med kredittkort.
Forsikring Reis aldri til USA uten å tegne en helårs reiseforsikring som dekker
reisegods, sykdom, ulykke etc. Kontakt ditt forsikringsselskap.
Levering
Reisedokumenter klargjøres og sendes som vedlegg til e-post eller pr post 10 dager før
avreise. Da sendes; Det endelige programmet for turen, flybilletter, deltakerliste, «verdt
å vite på turen».
Betingelser
Depositum på kr 2000 forfaller til betaling ved påmelding. Faktura sendes. Restbeløpet
forfaller til betaling 6 uker før avreise. Faktura sendes. Betalingsbetingelser; innen 10
dager. Navneendring er gratis inntil 45 dager før avreise. Etter den tid kan navnene ikke
endres.
Ved avbestilling refunderes ikke depositum. Ved avbestilling senere enn 60 dager før
avreise refunderes turprisen minus depositumet kun dersom plassen kan videreselges.
Dersom valutaen endrer seg mer enn 5% mot NOK fra pristilbud til fakturadato, tas det
forbehold om rett til å justere prisen i henhold til endringer i valutakursen.

Reisegleder er medlem av reisegarantifondet
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