NEW YORK, NEW YORK 27.3. – 1.4.2019

Unohtumaton matka "Isoon Omenaan " New Yorkiin, joka on yksi maailman mielenkiintoisimmista
matkakohteista. Astu televisiosta tuttuun maisemaa ja koe pilvenpiirtäjät, Times Squaren valomeri,
keltaiset taksit ja aktiivinen kaupunkielämä. New Yorkiin on mukava palata uudelleen, sillä sieltä löytää
aina jotain uutta. New Yorkissa on aina sesonki ja aina tapahtuu. Miljoonakaupungista löydät
parhaimmin varustetut tavaratalot, ainutlaatuisen kokoelman museoita ja nähtävyyksiä sekä upeita
urheilutapahtumia. Tervetuloa Isoon Omenaan!
Alustava matkaohjelma:
27.3. keskiviikko
Bussikuljetus Tampereelta.
Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Lähtöselvitys.
Klo 14:10
Lähtö Finnairin suoralla reittilennolla New Yorkiin.
Klo 16:55
Saavumme New Yorkin JFK:n lentoasemalle. Bussikuljetus hotelliin ja
majoittuminen.
Wyndham hotel New Yorker **** (paikallinen luokitus)

481 Eight Avenue, Midtown West, New York, NY10001
Hotelli sijaitsee erinomaisella paikalla Keski-Manhattanilla, lähellä Madison Square
Gardenia ja Penn Station -asemaa, n. 300 m päässä Macys tavaratalosta ja n. 800 m
päässä Times Square-aukiolta. Lähin metroasema Penn Station sijaitsee lähellä hotellia.
Huoneissa on kylpyhuone, hiustenkuivain, ilmastointi, tv. Hotellissa on 2 ravintolaa, baari.
https://www.newyorkerhotel.com/

28.3. torstai
Kaupunkikiertoajelu
Klo 9:00
Tapaamme oppaamme hotellissa ja lähdemme bussilla opastetulle kaupunkikierrokselle.
Reitti suuntautuu kohti Ylä-Manhattania ja sen varrelle jäävät aluksi Lincoln Center
oopperoineen ja teattereineen, vihreä Central Park tyylikkäine asuinkortteleineen,
keskeneräinen "maailman suurin goottilainen katedraali" St John the Divine. Harlem on
Yhdysvaltain suurin mustien asuttama alue, eräänlainen kaupunki kaupungissa omine
ominaispiirteineen ja sosiaalisine ongelmineen. Harlemin kultakausi oli iloinen 20-luku,
jolloin Cotton Clubissa juotiin viskiä teekupeista ja kuunneltiin jazzia. Vanhoista klubeista
on jäljellä enää Apollo-teatteri, jonka amatööri-illoista tulevat kuuluisuudet edelleen
hakevat ponnahduslautaa menestykselleen. Harlemista alkaa myös Fifth Avenue, joka
kulkunsa aikana muuttaa ulkonäköään ja ilmettään äärimmäisyydestä toiseen. Reittimme
varrelle jää Central Parkin itäreuna ja ns. Museum Mile, jolla sijaitsevat maailman
tärkeimpiin kuuluvat museot. Edelleen ns. Millionaires' Row, jota reunustavat vuosisadan
vaihteen teollisuusmagnaattien palatsit ja tyylikkäät hotellit. Jatkamme edelleen SoHon,
Greenwich Villagen, Little Italyn ja Chinatownin kautta kohti Manhattanin eteläkärkeä.
Paluu takaisin hotellille. Iltapäivä ja ilta vapaata aikaa.

29.3. perjantai
9/11 museo ja Staten Islandin lautta
Matkanjohtajan johdolla ajamme metrolla Manhattanin eteläosaan. Näemme valkoista
lintua esittävän Oclulus-hallin, joka toimii juna/metroasemana. Aseman on suunnitellut
kuuluisa espanjalainen arkkitehti Santiago Calatrava ja se on täysin valkoisen marmorin
kehystämä. Oculuksen katossa on kapeat ikkunat, joista aurinko paistaa suoraan sisään
joka syyskuun 11. päivä kello 10:28 – täsmälleen samaan kellonaikaan, kun toinen
kaksoistorni romahti vuonna 2001. Jatkamme ”Ground Zeron”, jossa 11.9.2001 saakka
kohosivat World Trade Centerin kaksoistornit. Nyt paikalla sijaitsee vaikuttava 9/11
memorial-muistomerkki. Kaksoistornien perustusten paikalle on sijoitettu kaksi laajaa
vesiallasta ja niiden pronssiseen paneeliin on kirjoitettu kaikkien iskussa menehtyneiden
nimet. Muistomerkin vieressä maan alla sijaitsee 9/11 -museo. Kaksoistornien pilareiden
lisäksi nähtävillä on mm. palomiesten kypäriä, tuhoutunut puhelinkoppi, palanut
ambulanssi. Museossa on kaksi näyttelyä. Toisessa esitellään syyskuun 11. päivän
tapahtumia aamusta iltaan. Toinen näyttely on omistettu uhrien muistolle.
Jatkamme matkaa Wall Streetille, joka on edelleen finanssimaailman tärkein katu
pankkeineen, pörsseineen ja vakuutusyhtiöiden päärakennuksineen. Suuntaamme
Manhattanin eteläkärkeen Battery Parkiin, josta näemme jo uljaan Vapauden patsaan.
Vapauden Patsaan näkee parhaiten Staten Islandin työmatkalautalta. Ilmainen lautta
lähtee Manhattanin eteläkärjestä ja ajaa menomatkalla Vapauden patsaan ohi. Tämä 93
metrinen maailmanperintökohde, Statue of Liberty on Ranskan lahja Yhdysvalloille vuonna
1886. Retki tehdään julkisella liikenteellä. Iltapäivä on vapaata.
Illalla mahdollisuus musikaaliin tai konsertteihin.

30.3. lauantai
Vapaapäivä tai retki Fricksin taidemuseoon ja Top of the Rockiin
Tänään on mahdollista lähteä matkanjohtajan mukana lisämaksulliselle retkelle Fricks
Collection taidemuseoon. Ajamme metrolla Manhattanin keskiosaan, josta on muutaman
korttelin kävelymatka kivihiili- ja teräsmiljonääri Henry Clay Fricksin (1849 – 1919)
entisessä palatsissa sijaitsevaan The Frick Collectioniin. Talo rakennettiin vuosina 1913-14
amerikkalaisen arkkitehdin Thomas Hastingsin piirustusten mukaan ja suunnittelija halusi
jäljitellä eurooppalaista 1700-luvun asuntoarkkitehtuuria. Frick testamenttasi talon ja
keräämänsä taideteokset perustamalleen säätiölle. Teokset pyritään pitämään esillä niin,
että vierailija tuntisi edelleenkin olevansa Fricksin perheen yksityiskodissa. Tutustuminen
talon taideteoksiin omaan tahtiin. Fricks museolta jatkamme metrolla Rockefeller
Centeriin, historialliseen maamerkkiin, joka on kuuluisa mm. talvikauden luistinradastaan
ja massiivisesta joulukuusestaan. Top of the Rockin näköalatasanne on yksi suosituimpia
turistinähtävyyksiä. Näköalatasanne sijaitsee Rockefeller Centerin 70. kerroksessa ja
sieltä aukeaa New Yorkin parhaimpia näkymiä, toisella puolella avautuu Central Parkpuisto ja toisella 103-kerroksinen Empire State Building. Retken aikana aikaa
omakustanteiseen lounaaseen. Paluu metrolla takaisin hotelliin. Retken hinta 70 €/hlö.
Retki varataan ja maksetaan jo Suomessa. Edellyttää vähintään 10 henkilöä.
Illalla mahdollisuus musikaaliin tai konsertteihin.
31.3. sunnuntai
Vapaa päivä ja Empire State Building
Päivä aikaa tutustua omatoimisesti New Yorkiin, vaikkapa katsella näyteikkunoita,
tunnelmoida ihmisvilinässä ja tehdä tuliaisostoksia. Matkanjohtaja neuvoo kartan kanssa,
miten eri nähtävyyksiin parhaiten pääsee.
Mielenkiintoisia käyntikohteita ovat mm. The Metropolitan Museum of Art (Met),

Central Parkin eläintarha, High Line-puisto, joka on rakennettu vanhan junaradan tilalle
Manhattanin länsipuolella tai Grand Central Terminalin rautatieasema. Aseman pääsalin
Main Concoursen kattoa koristaa kaunis tähdistö ja asemalta löytyy mm. salainen laituri,
jota presidentti Franklin D. Roosevelt käytti paetessaan toimittajia. Grand Central on
muutakin kuin rautatieasema, sillä siellä on mm. ravintoloita, kauppoja ja ruokatori.
Tuliaisostoksia voi ostaa mm. kuuluisasta Macy’s tavaratalosta, josta varmasti löytyy
jokaiselle jotakin. Century 21 on outlet-myymälä, jossa myydään merkkivaatteita edullisin
hinnoin. Time Square on täynnä kauppoja ja ravintoloita, jotka houkuttelevat
tarjouksillaan.
Illalla lähdemme yhdessä Empire State Building -pilvenpiirtäjälle. Art Deco -tyylinen
rakennus on yksi New Yorkin tunnetuimmista maamerkeistä. Nousemme hisseillä 86.
kerroksen näköalatasanteelle, josta avautuu uskomaton näky Manhattanin ja lähialueiden
valomereen. New York ei tunnetusti nuku koskaan ja eläväinen kaupunki on näkemisen
arvoinen iltavalaistuksessa. Vierailun jälkeen paluu takaisin hotelliin. Iltaretki
tehdään jalkaisin, hotellilta on n. 15 min. kävelymatka.
1.4. maanantai
Brooklyn
Huoneiden luovutus.
Klo 09:00
Otamme matkatavarat mukaan ja lähdemme bussilla opastetulle kierrokselle Brooklyniin.
Ajamme pitkin Brooklyn Bridge -siltaa, joka on yksi New Yorkin kuvatuimpia kohteita.
Brooklyn on värikkäin New Yorkin viidestä kaupunginosasta 2,5 miljoonalla asukkaallaan.
1600-luvulla Brooklynin asuttivat ensin hollantilaiset ja sen jälkeen britit. 1800-luvulla
Brooklynistä kehittyi maailman ensimmäinen moderni esikaupunki ja siellä on
samanlainen ruutukaava kuin Manhattanilla. Täältä löytyy sekä omakotitaloja että kerrosja rivitaloja ja se on etnisesti hyvin monimuotoinen. Täältä löytyy myös yksi Yhdysvaltain
suurimmista museoista Brooklyn Museum ja NBA-koripallojoukkue Brooklyn Nets.
Kierroksemme päättyy lentoasemalle n. klo 13:30.
Klo 15:55
Lähtö Finnairin suoralla reittilennolla.
Klo 07:00
Saapuminen Helsinkiin (2.4.).
Paluukuljetus Tampereelle.

Hinta:

vähintään 25 matkustajaa
1.690 €/henkilö kahden hengen parivuoteellisessa huoneessa alk. Helsingistä
1.725 €/henkilö kahden hengen parivuoteellisessa huoneessa alk. Tampereelta
1.735 €/henkilö kahden hengen huone, erilliset vuoteet alk. Helsingistä
1.770 €/henkilö kahden hengen huone, erilliset vuoteet alk. Tampereelta
Yhden hengen huoneen lisämaksu 645 euroa.

Hintaan sisältyy:
- Finnairin reittilennot turistiluokassa Helsinki – New York – Helsinki
- 23 kg ruumaan menevä matkatavara sekä 8 kg käsimatkatavaraa
- verot ja viranomaismaksut
- lentokenttäkuljetukset kohteessa
- 5 yön majoitus hotelli Wyndham New Yorker hotellissa
- langaton internet-yhteys hotellissa ja hotellin kuntosalin käyttö
- laukunkanto hotellissa (max. 2 laukkua/asiakas)
- opastettu kaupunkikiertoajelu, suomenkielinen opas
- opastettu lähtöpäivän retki Brooklyniin, suomenkielinen opastus
- koko matkan ajan voimassa oleva Metro Card
- sisäänpääsymaksut: Empire State Building, 9/11 museo
- suomenkielisen matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan
- meno-paluubussikuljetus Tampereelta
Hintaan ei sisälly:
- Aamiainen. Amerikkalainen aamiainen lisämaksusta 75 euroa/ 5 aamiaista.
- lisämaksullinen retki Fricks -museoon ja Top of the Rockiin. 70 euroa/hlö sis.
sisäänpääsyt Fricks museoon ja Top of the Rockiin. Edellyttää vähintään 10 henkilöä.
- ruokajuomat
- juomarahat
- ESTA -maahantulolupa n. 14 USD
- matkavakuutus **suositellaan**

Varaamme saatavuuden mukaan lippuja Metropolitan-oopperaan, musikaaleihin
ja urheilutapahtumiin.
Matkaohjelma sitoumuksetta. Matkan hinta edellyttää minimiosallistujamäärän. Matka edellyttää
normaalia liikuntakykyä. Hinta on laskettu 8.8.2018 valuuttakurssien mukaan ja se tarkistetaan
kuluttajaviranomaisten ohjeiden mukaan 6 viikkoa ennen lähtöä.
Matkalla tulee olla mukana voimassa oleva koneellisesti luettava passi, joka on voimassa 6 kk matkan
päättymisen jälkeen. 12.1.2009 alkaen USA:han matkustavan tulee anoa matkustuslupa sähköisesti.
Jokaisen tulee täyttää ESTA (Electronic System for Travel Authorisation) hakemus internetissä. Voitte
halutessanne valtuuttaa matkatoimiston täyttämään ESTA-lomakkeen internetissä puolestanne.

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy
Pasilanraitio 9, 5. krs, 00240 Helsinki
Kehräsaari A 212, Tampere
info@resviaria.com
www.resviaria.com
Puh. 0440 477 070

