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New York - Byen der aldrig sover
Oplev New York City i påsken med stedkendt dansk rejseleder

Kom med på denne fantastiske rejse til The Big Apple, New York. Du får rig mulighed til 
at opleve storbyen og alt hvad den har at byde på. Vores rejseleder kender byen og står 
klar til at hjælpe dig, med lige netop det du ønsker at se og opleve.

Vi garanterer en unik oplevelse med bl.a. et enestående ”Behind the kitchen” besøg hos 
Claus Meyer på hans restauranter på Grand Central Station, med efterfølgende frokost på 
hans Michelin restaurant Agern.

New York er berømt for sine mange underholdende og flotte parader. Èn af de største 
parader er Easter Parade. Her trækker New Yorkerne i deres fineste puds og flotteste, 
dekorede hatte og går fra Central Park til Rockerfeller Center. Det er et imponerende syn 
og en enestående oplevelse!

• Oplev byen der 
 aldrig sover
 – New York

• Du bor på hotel 
 centralt på 
 Manhattan

• Frokost på Meyer 
 på Grand Central 
 Station

• Se New York fra 
 toppen på Empire 
 State Building

• Kom tæt på 
 Frihedsgudinden fra 
 vandsiden

FLYREJSE - 8 DAGE

Afrejse Hjemkomst           Pris    
Søndag 25.03 Søndag 01.04 12.999,-

Evt. tillæg
Enkeltværelse  4.400,-
ESTA US  $ 14,-
Kontakt os for information

PanterPrisen inkluderer 
• Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
• Fly Billund - New York t/r
• 1 stk. baggage 23 kg.
• Let måltid i flyet 
• Dansk rejseleder med stort kendskab til byen
• Transfer til og fra lufthavn i New York
• 6 overnatninger på hotel centralt på Manhatten
• 1 x frokost hos Meyers Michelin restaurant Agern
• Spændende rundvisning på Grand Central Station
• Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Hotel
Hotel Pennsylvania ligger centralt på Manhattan. Alle værelser er med 
aircondition, kabel-tv, skrivebord, strygejern og hårtørrer.Times Square 
og Museum of Modern Art er mindre end 15 minutters gang fra hotellet, 
som desuden ligger tæt på Macys og Empire State Building. 
www.hotelpenn.com

Flytider
Kontakt Panter Rejser eller se www.PanterRejser.dk

BYFERIE
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New York – Program

Hvis du aldrig har været i New York før, kan byens store 
udbud af seværdigheder, attraktioner og aktiviteter være 
overvældende. Hvad skal du se og hvor skal du starte i The 
Big Apple? Vi tilbyder nu en eksklusiv tur til New York med 
stedkendt dansk rejseleder. Du får en unik oplevelse med 
bl.a. et enestående besøg hos den danske Claus Meyers 
spisested på Grand Central Station.

Der bliver også mulighed for guidede vandreture på Man-
hattan, shopping i Woodbury outlet center, deltage i Easter 

parade på 5th Avenue, besøge Ground Zero museet, 
Walls Street og meget meget mere! 
Vi sørger for, at du får mulighed for at opleve smagen af 
New York. Viser dig hvor du kan få ægte amerikansk mor-
genmad med pandekager, donuts, bagels, pastrami m.m. 
Vi viser dig de fedeste, smukkeste, sjoveste, dyreste, mest 
kendte samt ukendte shopping steder. Du kan tage op i 
højderne i Empire State Building eller sejle ud til Friheds-
gudinden på Ellis Island. 

New York er berømt for sine mange underholdende og 
flotte parader. Èn af de største parader er Easter Parade. 
Her trækker New Yorkerne i deres fineste puds og flotte-
ste, dekorerede hatte og går fra Central Park til Rocker-
feller Center. Det er et imponerende syn og en fantastisk 
oplevelse!

Din rejseleder møder dig i Billund Lufthavn, og er med dig 
fra start til slut, når du lander i Billund igen. 

Oplevelser i fællesskab

DIVERSE

I USA anvendes Dollars. 
El-adapter medbringes til brug i New York. 

Entreer (vejledende priser) fra: 
Empire State Building ......................................................$  34,-
Frihedsgudinden og Ellies Island ...................................$  19,-
9/11 Memorial Museum ..................................................$  24,-
Musical på Broadway .......................................................$  100,-
Subway Card 7 dage ........................................................$  33,-

Vær opmærksom på, at der kan komme lokale skatter 
på nævnte priser.
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