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USA – KELETI-PART I.        9 NAP / 7 ÉJSZAKA 
Boston, New York, Philadelphia, Washington  9. éve folyamatosan a Fehérvár Travel kínálatában 
 
Az „USA – Keleti-Part” körutazásunkat egy rövidebb változatban is indítjuk. A római eggyel jelzett cso portok nem mennek el a Niagarához, csak 
a Keleti-Part nagyvárosait járják be. Ennek egyrész t azért van jelent ősége, mert így kevesebb, mint feleannyi km-t kell u tazni autóbusszal, 
másrészt a Niagara benne van mindkét kanadai progra munkban is. 
 
1. nap: Boston 
Elutazás Budapestről egy európai átszállással Bostonba. Szállás Boston környékén (2 éj). 
2. nap: Boston, Plymouth 
Városnézés Bostonban, az Egyesült Államok egyik legszebb városában. Az amerikai nagyvárosok közül talán Boston emlékeztet legjobban az angol 
városokra. Joggal szokták az amerikai függetlenség bölcsőjének is nevezni, a városközpont jó pár történelmi épülete emlékeztet a függetlenségi háború 
időszakára.  
Délután szabad program Bostonban, vagy: 
Fakultatív program:  Félnapos kirándulás a bájos Plymouth városkába, ismerkedés Amerika történelmének kezdeteivel. Itt kötött ki 1620-ban az első 
angol telepeseket szállító hajó, a Mayflower. A város mellett található Plimoth Plantation skanzenegyüttes nagyszerű képet ad a korszak viszonyairól, 
bemutatva a korai telepesek és az indiánok életét is. A hatás úgy válik teljessé, hogy a rekonstruált faluban korabeli ruhákba öltözött emberek élik 
(játsszák) az egykori lakosok mindennapjait.  
A fakultatív program ára:  10.900 Ft (belépődíjjal) – garantált indulás. A fakultatív programot azon utasainknak ajánljuk, akik szeretik a történelmet. 
3. nap: Newport, New Haven 
Délelőtt utazás egy hangulatos tengerparti üdülővárosba, Newportba, mely tele van szebbnél szebb XIX. század végi kastélyokkal. Közülük a leghíresebb 
a „The Breakers”, egy pazarul berendezett, 70 szobás, neoreneszánsz stílusú kastély, melyet a magyar kötődésű Vanderbilt család építtetett. A kastély 
megtekintése után továbbutazás New York felé. Útközben New Havenben ismerkedés a világhírű Yale Egyetem történelmi épületeivel. Itt tanult többek 
között mindkét Bush és Clinton elnök is. Szállás New York környékén (2 éj). 
4. nap: New York 
Egész napos városnézés a szuperlatívuszok városában (Battery Park, Ground Zero, One World Trade Center, Wall Street, Brooklyn-híd stb.). A 
városnézés fénypontját jelenti majd egyrészt a panoráma az Empire State Building 86. emeletéről, másrészt a hajókirándulás a Szabadság-szigethez, 
ahol a város jelképe, a monumentális Szabadság-szobor áll. 
5. nap: New York 
A városnézés folytatása New Yorkban (Soho, Chinatown, Times Square, Central Park stb.), majd szabad program. Lehetőség a Central Parkban található 
Metropolitan Múzeum megtekintésére (a világ egyik leggazdagabb múzeuma), illetve további nevezetességek felkeresésére. 
A késő délutáni órákban továbbutazás délnyugati irányba, szállás Philadelphia környékén (1 éj). 
6. nap: Philadelphia, Baltimore 
Délelőtt városnézés Amerika egyik legfontosabb történelmi városában, Philadelphiában. Itt található az Independence Hall (Függetlenség Csarnoka), 
ahol 1776-ban aláírták a Függetlenségi Nyilatkozatot és megfogalmazták az Egyesült Államok alkotmányát is néhány évvel később (UNESCO 
világörökség). Délután továbbutazás a Washington környéki szállodába (2 éj). Útközben ismerkedés Baltimore modern városával, séta a hangulatos 
kikötőben.  
7. nap: Washington DC 
Egész napos városnézés az Egyesült Államok gyönyörű fővárosában: Fehér Ház, Capitolium, Lincoln-emlékmű, Vietnámi Veteránok emlékműve, 
Arlington Nemzeti Temető stb. Délután lehetőség múzeumlátogatásra, pl. a világhírű Nemzeti Légi és Űrhajózási Múzeumban (Amerika egyik 
leglátogatottabb múzeuma). 
8. nap: Mount Vernon 
Délelőtt kirándulás a Potomac folyó partján található Mount Vernonba. A XVII. század végétől ez volt a Washington család birtoka, az első amerikai 
elnök, George Washington is itt töltötte élete legnagyobb részét. A neoklasszikus stílusban épült kúriában (Amerika egyik leglátogatottabb épülete) 
érdekes kiállítás mutatja be az egykori elnök életét és munkásságát. A ház körül elterülő birtokon tett séta közben lehetőség nyílik betekinteni a gazdasági 
épületekbe, a rabszolgák, a kiszolgáló személyzet lakrészeibe, illetve ellátogatni az elnök és felesége sírjához is.  
Ezután transzfer a washingtoni repülőtérre, elutazás egy európai átszállással Budapestre. 
9. nap: 
Érkezés Budapestre a menetrend függvényében. 
 

Utazás:  Menetrend szerinti repülőjáratokkal, a helyszínen légkondicionált autóbusszal. 
Megjegyzés: A szeptember 23-i csoportot az Air France légitársaság 6,5 órás átszállási idővel tudta csak visszaigazolni hazaúton, ezért a Fehérvár 
Travel költségén egy párizsi sétát szervezünk az érdeklődőknek, hogy ne unalmas várakozással teljen az idő. A hosszú csatlakozási idő nem ideális, de 
ugyanakkor előnye is van: a csoport egy esetleges járatkésés esetén is biztosan eléri a csatlakozó járatot.  

Szállás:  7 éjszaka középkategóriájú szállodákban, kétágyas, fürdőszobás szobákban. 

Ellátás:  7 amerikai reggeli. Ebédet vagy vacsorát a részvételi díj nem tartalmaz. (A szállodák környékén, illetve a megtekintett nevezetességek közelében 
többféle étkezési lehetőség van, a kiválasztásban az idegenvezető természetesen segítséget nyújt.) 

Időpontok Részvételi díjak 
2018. aug. 22 – 30. 455.000 Ft + reptéri ill. (120.000 Ft) 
2018. szept. 23 – okt. 01. 439.000 Ft + reptéri ill. (111.300 Ft) 

A reptéri illeték összege nagy eséllyel véglegesnek tekinthető (részletek a 4. oldalon). 

A részvételi díj tartalmazza  a repülőjegyeket, a helyi autóbuszt, a 7 éjszakai szállást, a 7 reggelit, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, 
a Fehérvár Travel idegenvezetőjét Budapesttől Budapestig valamint a következő belépőjegyeket: „The Breakers” kastély Newportban, Empire State 
Building panoráma-kilátó és Szabadság-sziget hajókirándulás New Yorkban, Mount Vernon Washington mellett.  
(Egyes nevezetességek ingyen látogathatóak, például New Havenben a Yale Egyetem, Washingtonban a Légi és Űrhajózási Múzeum valamint az 
Arlington Nemzeti Temető.) 

A helyszínen borravalót illik adni a gépkocsivezetőnek. A helyiek ezt gyakorlatilag kötelezőnek tekintik. Utasonként összesen kb. 20 dollárra kell 
számítani. 

Egyágyas felár:  174.000 Ft 

3. fő kedvezménye:   111.100 Ft 

Megjegyzés: Az amerikai szállodákban nincs három különálló ággyal rendelkező háromágyas szoba. Három fő számára egy két darab franciaággyal 
felszerelt szobát tudnak biztosítani. 

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás:  450 Ft/nap (ld. 9. oldal) 

Beutazási engedély vagy vízum szükséges!  

További hasznos tudnivalók a 24-27. oldalon.  


