7-daagse Citytrip
New York en
Washington DC
September / oktober 2022
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PROGRAMMA(wijzigingen voorbehouden)
Dag 1: Amsterdam - New York
We verzamelen ons op Schiphol voor het inchecken voor de vlucht naar New York. Met
United Airlines vliegt u vanaf Amsterdam in ongeveer 7 - 8 uur naar New York in Amerika.
Na aankomst op de luchthaven van Newark reizen we per OV naar ons hotel in New York.
De komende dagen maken we uitgebreid kennis met het prachtige en immense New York.
We gaan bovenop de Top of the Rock met het beste uitzicht over New York en de Times
Square in de avond staan vandaag op het programma. Top of the Rock is het uitzichtpunt
op 259 meter hoogte van het Rockefeller Center, een verzameling gebouwen welke tussen
1929 en 1940 gebouwd zijn.

Dag 2: New York
Na het ontbijt varen we per boot naar het Vrijheidsbeeld en Ellis Island. We bezoeken het
immigrantenmuseum. Na de lunch wandelen we naar de drukbezochte locatie van de
aanslagen van 11 september 2001. Waar eerst twee WTC-torens stonden, zijn er nu twee
vijvers met alle namen van de bijna 3000 omgekomen mensen die dag. Tegen de avond
kunt u naar de observatie desk (optioneel) van de nieuwe WTC: de Freedom Tower of One
World Trade Center op 541 meter hoogte. U heeft een prachtig uitzicht over het verlichte
New York.
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Dag 3: New York
Vandaag bezoeken we het indrukwekkende
11 september Memorial. Na de lunch kunt u het VN
gebouw bezoeken. Er is een strenge controle. Of u
neemt vrije tijd om te winkelen en bezoekt u 1 van de
vele musea. Of u wandelt rond in het Central Park.

Dag 4: New York
In de ochtend kunt u het wereldberoemde Empire
State Building (optioneel) bewonderen en helemaal
naar de top gaan. Het destijds hoogste gebouw ter
wereld is in 1931 binnen 1 jaar (11 maanden)
gebouwd. Erna kunnen we de metro nemen en
maken we een wandeling over de Brooklyn Bridge
naar de overkant.
Dag 5: New York - Washington DC - New York
Vandaag staan we vroeg op om de Amtrak trein van 06.45 uur te
nemen vanaf het Pennsylvania treinstation. Het is een
comfortabele trein en brengt ons binnen 3½ uur in Washington,
de hoofdstad van de Verenigde Staten. Verwachte aankomst op
het Union Station in Washington om 10.22 uur. Deels met de
metro en lopend brengen we een bezoek en rondleiding met gids
aan de beroemde Gallaudet Universiteit, de enige universiteit
voor doven ter wereld. Na Gallaudet gaan we per metro naar de
regeringswijk van Washington, waar al die beroemde gebouwen
staan zoals het Capitool, het Witte huis, de Washington Obelisk,
the Mall met de lange rechthoekige vijver met op het eind het
standbeeld van Abraham Lincoln. Aan weerzijden van de vijver zijn er diverse
herdenkingsmonumenten zoals de Koreaanse en de
Vietnam oorlog. Dat laatste is een indrukwekkende
lange muur waarin ca. 58.000 namen staan van
gesneuvelde Amerikaanse soldaten. Alle gebouwen
en monumenten zijn goed op loopafstand
bereikbaar. Tot slot kunt u in de vele musea
bezoeken waarvan de meeste vrij toegankelijk zijn.
Na het diner, die u op de Union Station kunt
nuttigen, pakken we in de loop van de avond de
Amtrak trein en na een treinreis van 3½ uur zijn we
weer terug in New York.
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Dag 6: New York - Amsterdam
In de ochtend bent u vrij, wat dacht u van een wandeling door de wijk Brooklyn of lekker
relaxen. U kunt souvenirs of inkopen doen voor thuis. In de loop van de middag gaat u per
OV naar het Newark airport. U vertrekt per United naar Nederland. Het zal een nachtvlucht
worden, u slaapt dan aan boord en u komt in de loop van de ochtend aan op Schiphol (dag
7). We nemen afscheid van elkaar en uw USA reis zit erop!

Typisch Amerikaans (voorbeelden)

Pancake

Red Velvet Cake

Budweiser Bier

Hamburger

Whoopie Pie

Gallo wijn
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NEW YORK en WASHINGTON DC

SLUITING
INSCHRIJVING:
2022

€ 1495,- * P.P. OP BASIS VAN EEN 2-PERSOONSKAMER

(* onder voorbehoud van prijswijzigingen en beschikbaarheid accommodatie)

INBEGREPEN
▪ Vlucht vanaf Amsterdam - New York (Newark Airport) v.v. met United Airlines
▪ Luchthavenbelastingen
▪ Brandstof- en veiligheidstoeslagen
▪ Transfer per OV van het vliegveld Newark - hotel v.v.
▪ 5 nachten in een middenklasse hotel in New York
▪ Standaard 2 persoonskamer met aparte bedden
▪ Trein per Amtrak van New York naar Washington DC v.v.
▪ Entrees bezienswaardigheden: Top of the Rock (mooiste uitzicht New York),
boottocht en entree Vrijheidsbeeld & Ellis Island, 11 september WTC Memorial
▪ 1 ervaren tolk NGT en 1 ervaren tolk NGT & ASL (Amerikaanse Gebaren Taal)
▪ Rondleidingen New York met uw reisbegeleider/gids van Wesemann Travel
▪ Rondleiding met ASL gids Gallaudet Universiteit Washington DC
▪ Rondleiding langs alle belangrijke gebouwen en memorials Washington DC
NIET INBEGREPEN
▪ Lunch en diner (we geven tips voor goedkope eetcafés en restaurants)
▪ Entrée One WTC Observatory Deck en/of Empire State Building (niet verplicht)
▪ Gebruik Hop On Hop Off bus (niet verplicht)
▪ ESTA reistoestemming USA aanvragen via Wesemann Travel
€
35,▪ Reis- en ongevallenverzekering
€
35,▪ Combi reis- en annuleringsverzekering
€
150,-

Graag bij boeking aangeven of u een reis- en annuleringsverzekering wilt afsluiten bij
ons? Vooral een annulering moet direct bij de boeking afgesloten worden.
Graag ook aangeven of u ESTA via ons wilt aanvragen of dat u voor uzelf regelt?
BETALING REISSOM
▪ Aanbetaling: € 295,- per persoon direct bij inschrijving
▪ Restbetaling: € 1200,- per persoon vóór 1 juli 2022 a.s.
Betaling in termijnen mogelijk
▪ 2e termijn:
€ 300,- per persoon vóór 1 april 2022
▪ 3e termijn:
€ 300,- per persoon vóór 1 mei 2022
e
▪ 4 termijn
€ 300,- per persoon vóór 1 juni 2022
▪ 5e termijn
€ 300,- per persoon vóór 1 juli 2022
De volledige reissom (incl. vliegticket) dient vóór 1 juli 2022 voldaan te worden. IBAN nr.
NL52 INGB 0008 7708 91 t.n.v. Wesemann Travel o.v.v. City Trip USA 2022
Reisvoorwaarden
Op deze reis zijn de algemene reisvoorwaarden van de ANVR van toepassing en de
boekingsvoorwaarden van de vliegmaatschappij.
Vluchtschema (onder voorbehoud)
Heenreis:
Amsterdam (Schiphol) - New York

09.15 uur - 11.35 uur

Terugreis:

18.50 uur - 07.15 uur

New York - Amsterdam (Schiphol)
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Aantal deelnemers per groep
Minimumaantal deelnemers voor het doorgaan van deze reis: 10 (incl. 2 tolken en
1 reisbegeleider)
Reisprogramma
Deze specifieke reis is bij een reisbureau ingekocht en uitgevoerd door Wesemann Travel.
Tolken
Per groep van 10 personen gaan er 2 tolken mee op reis.
Uw tolken zijn mevrouw Alice Zwaal (NGT) en de heer Gerdinand Wagenaar (NGT en ASL)

Reisbegeleiding
Uw reisbegeleider is de heer Tobias de Ronde.

Nader informatie in welke hotel de deelnemers zullen verblijven volgt.
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