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zbiórka na lotnisku z pilotem salonwakacji.pl 
wylot do Nowego Jorku
prywatny transfer do hotelu
zakwaterowanie w hotelu na Manhatanie 
czas wolny

NOWY JORK STOLICA ŚWIATA

Jedno z największych miast na świecie. Tygiel kulturowy, drapacze chmur,
nowojorski zgiełk i niepowtarzalny klimat - na każdym kroku spotkamy miejsca
wprost ze znanych produkcji filmowych.  Nowy Jork to miasto z niesamowitą
energią, historią, która już była, ale także z tą która powtaje na naszych
oczach.
Wyjście do klubu jazzowego i wieczór ze szklaneczką dobrej whisky, czy też
niezapomniane show na Broadwayu, a może zakupy ? 
Nie będziecie się z nami nudzić. Miejsca must see jak: Statua Wolności -
podziwiać będziemy podczas rejsu, sącząc szampana;  Empire State Building,
Most Brookliński, Nowy Jork Central Park, zabytkowe dzielnice i liczne
światowej sławy muzea.
Od Manhattanu przez Brooklyn, Queens i Bronx - wszędzie trafimy na 
 instytucje poświęcone wszelkiego rodzaju sztuce, kulturze i nauce.

DZIEŃ 1 / 08.11.2023 / ŚRODA



śniadanie w hotelu
poruszamy się metrem
09:30 spotkanie  z przewodnikiem w lobby hotelu 
Roosevelt Island Tramway
spacer z pilotem po najbardziej eleganckiej ulicy miasta – Fifth Avenue (Piąta
Aleja). Znajdują się tutaj świątynie mody i salony biżuterii (Cartier, Gucci, Louis
Vuitton, Saks Fifth Avenue, Tiffany & Co.). 
Rockefeller Center
przejazd do przystani na rejs wokół Manhattanu – trwa 90 minut. Podczas rejsu
możemy zobaczyć Statuę Wolności, Manhattan po Zachodniej i Wschodniej
stronie oraz mosty – BMW – czyli Brooklyn Bridge, Manhattan oraz
Wiliamsburg. Rejs z lunchem i prosecco.
Central Park
wizyta na historycznym Harlemie. Teatr Apollo zbudowano w 1914 r., a sławę
zyskał przede wszystkim dzięki organizowanym w środowe wieczory Nocom
Amatorów (Amateur Night). Na te występy zjeżdżają turyści z całego świata i nic
w tym dziwnego. Pierwszy konkurs wygrała Ella Fitzgerald, a na scenie Apollo
grały takie sławy jak Duke Ellington, Jimi Hendrix, Gladys Knight, Billie Holiday,
Steve Wonder czy Michael Jackson (najpierw w zespole The Jackson Five, a
później osobno). Teatr mieści się pod adresem 253 W 125th St.
East Village z Klimatem Nowego Jorku
Waszyngton Square z nowojorski łukiem Triumfalnym
zakończenie dnia w okoliach Midtown
czas wolny
dla chętnych wieczorne wyjście na spektakl (dodatkowo płatne). Broadway to
ulica w Nowym Jorku i jeden z najważniejszych ośrodków sztuki teatralnej na
świecie. 
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DZIEŃ 2 / 09.11.2023 / CZWARTEK / NOWY JORK 



śniadanie w hotelu
09:30 zbiórka z przewodnikiem w lobby hotelu.
przejazd na Grand Central – perłę amerykańskiej architektury początku XX
wieku. To pierwszy budynek wpisany na listę zabytków w Nowym Jorku, jest
to najsłynniejszy dworzec kolejowy USA.
Chrysler Building
spacer do Biblioteki Nowojorskiej i zwiedzanie pięknych pomieszczeń – w
tym Rose Room (największe pomieszczenie bez ścian działowych w
aglomeracji Nowego Jorku).
Bryant Park
wizyta na Hudson Yard – w tym wjazd na najpiękniejszy taras widokowy w
Nowym Jorku – The EDGE ze szklaną podłogą.
The Vessel – najdroższej rzeźby świata oraz spacer po ogrodach na elewacji –
Chelsea High Line. Nowojorski projekt pod nazwą „High Line Park” powstał
w 2009 roku i bardzo szybko zyskał aprobatę wśród władz miasta. Obecnie
jest to jedno z najbardziej hipsterskich miejsc w NY nazywane przez
nowojorczyków  „Miejską Oazą” (Urban Oasis).
czas na lunch ( we własnym zakresie )
spacer po klimatycznej West Village, Greenwich Village oraz wizyta na
jednym z kultowych parków w Nowym Jorku. W pobliżu znajduje się „ulica
jazzowa”. Jest tu kilka znanych lokali np. Blue Note-Jazz Capital of the World.
Soho. Jest to miejsce pełne luksusowych butików i galerii handlowych. Nie
bez powodu dla wielu osób Soho i dzielnica mody to tożsame pojęcia.
Okolica ta wyróżnia się swoim wyglądem. Charakterystycznymi cechami
Soho są brukowane uliczki i budynki z żeliwnymi fasadami, które doskonale
pasują do klimatu dzielnicy. Dzisiaj Soho kojarzone jest głównie z
luksusowymi butikami projektantów mody w Nowym Jorku, jednak okolica
ta nie zawsze tak wyglądała.
spacer przez dzielnicę chińską (Chinatown) i włoską (Little Italy). Dla
chętnych czas na aromatyczne espresso i włoskie lody w klimatycznej
włoskiej kawiarni. Postój pod najbardziej znanym drapaczem chmur (443 m)
w Nowym Jorku – Empire State Building. 
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DZIEŃ 3 /  / 10.11.2023 /PIĄTEK/ NOWY JORK/  
KWINTENSENCJA MANHATANU
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dzień zakończymy spacerem podziwiając widok z Mostu Brooklińskiego na
migoczący w wieczornych światłach Nowy Jork i dojdziemy do South Street
Seaport, które jest odrestaurowaną okolicą wokół starego portu Nowego
Jorku. Znajduje się tutaj wiele sklepów i restauracji oraz taras z widokiem na
cieśninę East River. Oferta restauracji jest bardzo szeroka od hamburgerów
począwszy na meksykańskiej i japońskiej kuchni skończywszy więc chętne
osoby mogą tu zostać na kolację. Czas wolny

  

   



śniadanie w hotelu
09:30 zbiórka w lobby z przewodnikiem 
Times Square. Jeden z najpopularniejszych placów świata.
World Trade Center Memorial – miejsce pamięci ofiar zamachów z 11
września 2001. W miejscu, gdzie znajdowały się wieże World Trade Center,
wzniesiono pomnik, który zajmuje połowę obszaru liczącego około 64 000
m². 
Oculus (z zewnątrz) – jest to hub komunikacyjny oraz eleganckie centrum
handlowe pod jednym dachem. Jest to jedna z nowych ikon Nowego Jorku,
dzięki niesamowitej architekturze.
Winter Garden. Jest to galeria z wyjściem na zatoczkę w której parkują
jachty na wynajem. Tam też nagrywano Wilka z Wall Street ( 2 sceny). Przed
budynkiem jest główna aleja spacerowa w Nowym Jorku. 
Battery Park, położony jest w najbardziej wysuniętej na południe części
Manhattanu, skąd skierujemy się do Bowling Green, które według tradycji
jest miejscem, gdzie w roku 1626 holenderscy osadnicy dokonali zakupu/
dobili targu u Indian z plemienia Algonquin i kupili od nich wyspę
Manhattan za przedmioty codziennego użytku o wartości 24 dolarów.
czas na lunch ( we własnym zakresie )
Broadway ,Trinity Church ,Wall Street.
historyczna Wall Street z budynkiem giełdy – New York Stock Exchange
Sea Port. jest to najstarsza część Nowego Jorku z widokiem na Most
Brooklynski 
Woolworth Building, City Park  z zegarem Nowego Jorku. Jeden z
najstarszych i najsłynniejszych drapaczy chmur w Nowym Jorku. Po ponad
100 latach od wzniesienia wciąż jest jednym z 50 najwyższych budynków w
USA, jak również znajduje się w dwudziestce najwyższych nowojorskich
wieżowców.
czas wolny 

DZIEŃ 4/ 11.11.2023 /SOBOTA/  NOWY JORK / BIG CITY LIVE
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główne sklepy, które mają swoją siedzibę w tym centrum handlowym to na
przykład: Best Buy, Burlington, Zara, Lowe's, Macy's oraz Primark. Kolejnym
miejscem na udane zakupy w Nowym Jorku jest Queens Center Mall, przy
Queens Boulevard. Queens Center jest obecnie największym centrum
handlowym w Queens w NY.
autobus do outletów Woodbury Ponad 220 renomowanych sklepów
odzieżowych, w tym Adidas, Burberry, Brooks Brothers, Coach, Donna
Karan, Dolce & Gabbana, Dooney & Bourke, Ecco, Frette, Armani Exchange,
Gucci, J. Crew, Jimmy Choo, Juicy Couture, Lacoste, Polo Ralph Lauren,
Timberland, Tom Ford, Tory Burch and Samsonite Luggage. Woodbury
Common zaprojektowany jest na wzór wsi ze sklepami i restauracjami
wewnątrz, małą kolejką i terenami do spacerów. Na klientów codziennie
czekają zniżki od 25% do 65%!

Metropolitan Museum of Art 
Muzeum of Modern Art
Muzeum Guggenheima 
Whitney Museum of American Art

Dla osób które nie chcą jechać na zakupy  propozycje na zwiedzanie:
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DZIEŃ 5 - 6  / 12 - 13.11.2023 /NIEDZIELA / PONIEDZIAŁEK 
NOWY JORK / ZAKUPOWE SZALEŃSTWO / CZAS WOLNY 

DZIEŃ 7/ 14.11.2023/ WTOREK/ NOWY JORK 

śniadanie w hotelu
wykwaterowanie w hotelu 
prywatny transfer na lotnisko
powrót do Polski

hotel 4* ze śniadaniami:  10850 PLN + 160 USD / os.

planowany przelot na trasie Poznań - Amsterdam - Nowy Jork 
6 noclegów w wybranej wersji hotelu ze śniadaniem
transfer z lotniska do hotelu, z hotelu na lotnisko
rejs po Manhatanie z branchem i prosecco
podstawowe ubezpieczenie KL z COVID 19 - KL: 40.000 € 
opiekę przewodnika ( 3 dni zwiedzania )
opiekę pilota salonwakacji.pl 24 H

 

CENA W POKOJU 2 os.

Cena obejmuje: 



bagaż podręczny 12 kg/ os.
bagaż główny 23 kg / os.

Instnieje możliwość lotu z Warszawy, Katowic, Berlina. Wówczas Klient
indiwidualnie dolatuje do Nowego Jorku i spotyka się z grupą.
Klient może też zminić standard hotelu na wyższy.

wydatków własnych
zwyczajowych napiwków 
korzystania z punktów usługowych (pralnia, fotograf, SPA itp.),
rozszerzonego ubezpieczenia podróżnego (koszty leczenia, następstwa
wypadków, choroby przewlekłe, zdarzenia pod wpływem alkoholu itp.)
ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wyjazdu na wypadek nagłych zdarzeń
losowych (zwrot 100 %)  - ALLIANZ - ok.  5% ceny imprezy
opłaty wizoeej ESTA ( ok. 21 $ ),
biletów wstępu, wjazdów na punkty widokowe, przejazdów komunikacją
miejską. Koszt to 160 USD / os. - płatne przy podpisywaniu umowy.

Informacje o bagażu:

Uwaga:

Cena nie obejmuje:

Kolejność programu może ulec zmianie.
Prezentowana oferta, ceny i informacje nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego.   Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc
zachęcamy do rezerwacji.

UWAGA
Program może zostać zrealizowany w dowolnym terminie wybranym przez

Klienta na specjalnie zamówienie indiwidualne lub firmowe.
Zapraszamy do składania zamówień.

NOWY JORK STOLICA ŚWIATA



OBYWATELE POLSKI MAJĄ OBOWIĄZEK POSIADANIA WAŻNEJ
ESTA LUB WIZY 

ESTA nie gwarantuje otrzymania zezwolenia na wjazd do USA.
Decyzję o wydaniu pozwolenia na przekroczenie granicy USA
podejmuje inspektor imigracyjny w punkcie granicznym; 
Nawet jeśli poprzednio obywatel Rzeczpospolitej Polskiej wjechał bez
problemów do Stanów Zjednoczonych, mimo wcześniejszego
przekroczenia dozwolonego czasu pobytu w USA, nie oznacza to, że
będzie wpuszczony ponownie. W miarę udoskonalania i
powiększania baz danych stosowanych podczas kontroli wjazdowej
wzrasta prawdopodobieństwo wykrycia przez oficera imigracyjnego
wcześniejszego naruszenia przepisów; 
zatajenie informacji o poprzednim przedłużonym pobycie uważane
jest za świadome wprowadzenie w błąd i prowadzi do dożywotniej
odmowy wydania wizy; 

osoby, którym w przeszłości odmówiono wizy lub które "miały
problemy mogące wpłynąć na prawo do otrzymania wizy, takie jak
wyrok sądowy lub złamania prawa imigracyjnego USA” 
Program ruchu bezwizowego nie obejmuje też osób, które po 1
marca 2011 roku odwiedziły Koreę Północną, Iran, Irak, Libię, Somalię,
Sudan, Syrię lub Jemen. 
Program ruchu bezwizowego nie obejmuje też osób, które po 12
stycznia 2021 roku odwiedziły Kubę. 
W przypadku braku otrzymania autoryzacji ESTA można ubiegać się
o wizę w amerykańskiej ambasadzie lub konsulacie. Szczegóły
(koszty, sposób aplikacji) na stronie:
http://polish.poland.usembassy.gov/wizy/wizy-nieimigracyjne/jak-
ubiega-si-o-wiz.html 
Z posiadania ESTA zwolnione są osoby, posiadające ważną
amerykańską wizę wjazdową. Posiadający wizę B1/B2 mogą zgodnie z
prawem nadal podróżować do USA, wykorzystując tę wizę do
ostatniego dnia jej ważności – czyt. „expiry date”. 

Kto nie może starać się o autoryzację w systemie ESTA? 

   



 Zgodnie z prawem można aplikować o wjazd nawet w ostatnim dniu
ważności wizy, ale to urzędnik na granicy określa na ile dana osoba
otrzyma prawo pobytu i to jest nadrzędne od daty ważności samej
wizy. 
Czas rozpatrywania ESTY przez Urząd Imigracyjny Stanów Zjednoczonych
nie jest identyczny. Informujemy, iż biuro salonwakacji.pl nie ponosi
odpowiedzialności za zwłokę w rozpatrzeniu wniosku o ESTA, leżącą po
stronie Urzędu Imigracyjnego USA oraz za odmowę wydania ESTA,
wynikającą z przyczyn niezależnych od biura salonwakacji.pl 

W przypadku osób podróżujących na podstawie paszportu wydanego
przez kraj inny niż Polska klienci zobligowani są do sprawdzenia w
Ambasadzie Stanów Zjednoczonych przepisów celnych ich
obowiązujących. 

Każdy turysta ma obowiązek zapoznać się z przepisami celnymi i
wyjazdowymi, które można sprawdzić
nahttps://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/

   


