
New York, Washington D.C. og
Philadelphia med tog

New York, Washington D.C. og
Philadelphia med tog

11.598,-
Fra-pris pr. person i kr.

8 dage

Ring 65 65 65 65 salg@benns.dk www.benns.dk

da

Denne fantasiske storbyrejse kombinerer tre af USA's vigtigste
og historiske metropoler, hvor I let rejser fra centrum til centrum
med direkte tog.
Rejsen starter i verdensbyen New York, hvor I vil opleve byens
mange kulturelle forskelligheder. Herfra går turen videre med tog
gennem det østamerikanske landskab til hovedstaden
Washington D.C. med dens berømte museer, imponerende
mindesmærker og præsidentens bolig, Det Hvide Hus. På vej
tilbage til New York, gør I stop i den tidligere hovedstad
Philadelphia for en nat, hvor I vil gå tilbage i den amerikanske
historie og opleve historien om landets uafhængighed med
England.

De lysende reklamesøjler på Times Square

One World Trade Center på Ground Zero i New York

Monumenterne på National Mall i Washington D.C.

Det Hvide Hus i Washington D.C.

Independence Hall og Liberty Bell i Philadelphia



Dagsprogram

da
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark - Ankomst til
New York
I flyver fra Danmark til New York på USA's østkyst, hvor
I ankommer om eftermiddagen. Herefter finder I vej til
jeres hotel på Manhattan, hvor I skal bo de næste 3
nætter. Brug aftenen på at gå på opdagelse i området
omkring hotellet.

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet
Indkvartering: Radisson Hotel New York Midtown-Fifth
Avenue eller tilsvarende

Dag 2-3: New York
I har to hele dage i New York til at udforske de mange
forskellige områder, seværdigheder og attraktioner som

denne verdensmetropol har at byde på. Manhattan i sig
selv byder på stor forskelle, som bedst opleves på en
gåtur langs Broadway fra Central Park midt på
Manhattan via teaterkvarteret rundt om Times Square,
shoppingområdet og Empire State Building omkring 34th
Street, de små hyggelige gader i Greenwich Village, Soho,
Little Italy, Chinatown til I når finansdistriktet med Wall
Street, New York Børs og One World Trade Tower på
Ground Zero.

New York er byen, der byder på noget nyt lige meget
hvor mange gange man rejser tilbage for at opleve den.
De mange fine pladser, caféer og restauranter er med til
at definere New Yorks charmerende rolle som
verdensmetropol.

Spændende seværdigheder i New York

Times Square
Frihedsgudinden
Union Square

/nordamerika/usa/new-york


De imponerende reklamesøjler på Times Square i New York
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Rockefeller Building
Chrysler Building
Empire State Building
One World Trade Tower
Wall Street
New York Børs
The Battery Park
FN's hovedkvarter
Central Park
Shopping på Fifth Avenue
Greenwich Village
Brooklyn Bridge

Har I lyst på flere oplevelser i New York?

Oplever I New York for første gang kan vi varmt anbefale
at tage på en rundtur til byens største seværdigheder.
Enter fra gadeplan eller med båd rundt om Manhattan
eller i en kombination af begge.

Føler I jer bekendt med New York og har lyst til at
komme dybere ned i oplevelsen af denne fantastiske
metropol, kan vi anbefale en guidet tur uden for
Manhattan til f.eks Booklyn, som kan opleves på en
original Brooklyn Pizza Tour, hvor I kommer rundt til de
største seværdigheder af denne populære bydel med
pizza til frokost og de bedste udsigter til Manhattans
fotogene skyline.

Indkvartering: Radisson Hotel New York Midtown-Fifth

Avenue eller tilsvarende

Dag 4: New
York-Washington D.C.
I dag skal I på den første af 3 togture mellem de 3
metropoler. Dagens togstrækning er den længste på 3½
time. Find vej til Penn Station på Manhattan og gå
ombord på toget, der tager jeg med på en rejse ud af
Manhattans tunneller og gennem forstæderne i
nabostaten Pensylvania, inden det forsætter gennem det
østamerikanske landbrugslandskab til landets hovedstad
Washington D.C., hvor det stopper på Union Station.

Find vej til jeres hotel, som vi specielt har valgt til denne
tur med en beliggenhed i kort gåafstand til togstationen
og i gåafstand til byens største seværdigheder.

Aktiviteter inkluderet: Togrejse New York-Washington
D.C.
Indkvartering: Phoenix Park Hotel eller tilsvarende

Dag 5: Washington D.C.
I har hele dagen til at gå på opdagelse i denne kulturelle
og moderne hovedstad. De største seværdigheder i
Washington D.C. er koncentreret omkring den store park

/nordamerika/usa/washington-dc


Manhattans facinerende skyline
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National Mall. I den ene ende af den lange park finder I
nogle af USA's og verdens mest berømte museer og
regeringsbygningen på Capitol Hill. Midt i parken står
obelisken Washington Monument og Det Hvide Hus,
mens den vestlige ende af parken huser mindesmærker
for de største amerikanske præsidenter og de største
krige, som USA har deltaget i.

Vest for National Mall på den anden side af floden finder
I Arlington kirkegården, hvor mange faldne soldater
ligger begravet. Det er også her i finder den evigeflamme,
der står tændt og bevogtet ved den ukendte soldats grav.

Spændende seværdigheder i Washington D.C.

Capitol Hill
Det Hvide Hus
Lincoln Memorial
Jefferson Memorial
National Gallery of Art
Chinatown
Arlington National Cemetery
Vietnam Veterans Memorial

Oplever I Washington D.C. for første gang, kan vi
anbefale en byrundtur på cykel. Området med National
Memorial er ideél at opleve på cykel, hvor I færdes rundt
på parkens bredde stier i et roligt tempo anført af jeres
guide.

Er I allerede bekendt med Washington D.C. og har lyst til
at opleve mere, kan det anbefales at tage en tur til
bydelen Georgetown, hvor I finder hyggelige gader med
spændende caféer og fine restauranter.

Indkvartering: Phoenix Park Hotel eller tilsvarende

Dag 6: Washington
D.C.-Philadelphia
I tjekker ud fra jeres hotel i Washington D.C. og går
tilbage til Union Station, for at tage næste togstrækning
til den tidligere hovedstad Philadelphia. Turen tager ca. 2
timer, og I ankommer til Gray 30th Street Station,
hvorfra I finder vej til jeres hotel. Vi anbefaler at I tager
en taxa.

Hotellet, som vi her foreslår, ligger i den historiske bydel i
gåafstand til de største seværdigheder.

Philadelphia var landets hovedstad før Washington D.C.
og det opleves i den historiske bydel, hvor I finder
Independence Hall, hvor USA's første præsident, George
Washington, underskrev uafhængighedserklæringen og
den store jernklokke Liberty Bell ringede for
amerikanernes frihed. I dag er det et historisk museum,
og den berømte klokke er udstillet i en glasbygning i
parken udenfor.



Brooklyns hyggelige gader
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Ikke lang fra Independence Hall finder I Betsy Ross
House, hvor Betsy Ross syede USA's første flag.

I den historiske bydel finder I også den gamle og
hyggelige gade, Elfreth's Alley, der beregnes som USA's
ældste gade grundlagt i 1703. Gadens 32 huse er bygget i
tidsrummet 1703-1836, og i dag huser husene med nr.
124 og 126 Elfreth's Alley Museum.

Spændende seværdigheder i Washington D.C.

Independence Hall
Liberty Bell
Betsy Ross House
Elfreth's Alley
Philadelphia Museum of Art
Washington Monument Fontain
Benjamin Franklin Grave

Aktiviteter inkluderet: Togrejse Washington
D.C.-Philadelphia
Indkvartering: Wyndham Philadelphia Historic District
eller tilsvarende

Dag 7: Philadelphia |
Hjemrejse fra New York

I har helt frem til midt på eftermiddagen til opleve det
sidste af Philadelphia, inden I for sidste gang på turen
sætter jer til rette i toget, for at tage den ca. 2 timer lange
togtur til lufthavnen i New York. Her går I ombord på
flyet, der flyver jer hjem til Danmark.

Aktiviteter inkluderet: Togrejse
Philadelphia-Lufthavnen i New York

Dag 8: Ankomst til
Danmark
I dag ankommer I til Danmark efter en fantastisk
storbyferie med tog mellem 3 af USA's kendte
metropoler.



Priser og afgange

da

salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

Rejseperiode April-juni  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
11.598,00 DKK

Rejseperiode Juli-august  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
14.998,00 DKK

Rejseperiode September-oktober  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
15.298,00 DKK

Ved rejse i påske må der forventes en højere pris. Kontakt os for nærmere information.



Hvad er inkluderet i prisen?
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Fly Danmark-New York t/r

Skatter og afgifter

3nætter på Manhattan i New York

Tog fra New York til Washington D.C.

2nætter på hotel i Washington D.C.

Tog fra Washington D.C. til Philadelphia

1nat på hotel i Philadelphia

Tog fra Philadelphia til lufthavnen i New York

Afgift til Pakkerejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Forplejning

Drikkepenge

Visum/indrejsetilladelse til USA (læs mere her)

Vaccinationer (kontakt egen læge)

tel:65656565
https://www.benns.dk/nordamerika/usa/new-york-washington-d-c-philadelphia-med-tog-95741?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nordamerika/usa/new-york-washington-d-c-philadelphia-med-tog-95741%3E
http://www.benns.dk/vigtig-information

