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Si vius o treballes als Estats Units i vols passar un cap 
de setmana a Nova York acompanyat de les històries dels 
superherois de Marvel, aquest pla és perfecte per a tu. 
Et proposem un cap de setmana de fantasia, acció i verti-
gen. Tres dies que en els que participaràs de les aventures 
dels teus superherois preferits Recorreràs els racons 
més emblemàtics pels que transcorren les històries dels 4 
fantàstics, spiderman i ironman. Et podràs submergir en 
la realitat dels còmics com si estesis vivint en persona les 
aventures protagonitzades per aquests personatges.



ELS FANTÀSTICS

Divendres 
amb...

T’agradaria visitar el centre d’operacions 
dels 4 Fantàstics? l’edifici Baxter, un grata-
cels situat al centre de Manhattan. ELL SÓN A 

la part superior, a partir del pis 34.  
Tot i els atacs que van rebre els 4 fantàstics 

per part dels seus enemics, SEGUEIX DE PEU.
Si visites l’edifici Baxter i aixeques la mirada 
et semblarà veure volar als personatges en 
la seva nau experimental. I tot just et des-

pertis de la fantasia, et trobaràs a només 10 
minuts caminant de Times Square.

El mític pont de Brooklyn és un dels escenaris on té lloc una de les escenes 
de més acció dels 4 fantàstics. És on va tenir lloc l’episodi del accident 
de tràfic on La Cosa (la mítica criatura de pedra)  va parar a un home 
suïcida amb l’ajuda dels seus companys. ALS CÒMICS PERÒ, ÉS A ELL A QUI HAN 
D’ATURAR... després d’aquesta batalla torna a l’hotel, demà
                              t’espera un altre gran dia!

I què hi ha millor que 
seure a Times Square i re-
cordar la batalla dels 4 
Fantàstics contra l’Alien 
Brood? Una lluita que 
va servir per salvar a 
Manhattan i a tot el món 
de la invasió alienígena. 
Després, agafa la línia 
N per passar al següent 
episodi que tindrà lloc al 
pont de brooklyn.

T’espera un cap de setmana plegat d’aventures i emocions. 
Per començar, avui passaràs el dia de la mà dels 4 fantàstics. 
T’endinsaràs en els seus comics i gairebé et sentiràs un d’ells. 



Dissabte 
amb... SPIDERMAN

En sortir de l’hotel agafa la 
línia E de metro a la parada 5 
av/53 St i baixa a Forest Hills 

- 71 Av. Ara et trobes a Queens, 
un barri obrer i humil on Peter 

Parker va crèixer criat pels 
seus tiets. La casa de la tieta 

May es troba a 69th Road in Fo-
rest Hills, al costat d’on vivia 
Mary Jane Watson, el seu amor 

platònic.

     Al següent punt hi has 
d’arribar amb autobús. Estigues 
atent i que no se t’escapi com li 
solia a passar a en Peter! Has 
d’agafar la línia Q23 a Austin 

St/70 Rd i baixar a 108 St/49 Av, 
on hi ha el NY Hall of Science. 
En aquest museu va començar 
la història de Spiderman, quan 
l’aranya el va picar. Participa 
al centre interactiu de ciència i 

tecnologia i posa’t a la seva pell 
convertin-te en un intel·lectual 

com ell.

En Peter s’ha fet gran i ja 
va a la universitat. Ens 

traslladem al centre amb 
la línia 7 de metro, de 111 

St a  74 St – Broadway. Fes 
transbord i ves de Roose-
velt Av. Jackson Heights a 

West 4 Street – Washington 
Square. Prop d’aquesta 

plaça hi ha la fictícia Empi-
re State University.

Caminants pots arribar al 
Flatiron Building, on hi ha la 
redacció del Daily Bugle. En 

aquest edifici tan emblemàtic 
en Peter va aconseguir la seva 
primera feina com a fotògraf 

venent imatges de Spider-
man. Si n’hi portes alguna a J. 
Jonah Jameson, segur que t’ho 

agraeix.

Per acabar, passeja per 
la 5th Avenue i puja a 
l’Empire State, des d’on 
podràs veure NY sencer 
amb vista de Spiderman. 

Avui prepara’t per desafiar les alçades d’edifici en 
edifici i recorrer la vida de Peter Parker des de la 
seva infantesa fins que es va convertir en un su-
perheroi. A cada parada reviuràs les escenes més 

mítiques de Spiderman. I no oblidis mai el consell de 
l’oncle Ben: un gran poder comporta una gran

 responsabilitat!



Diumenge 
amb...

IRON MAN

L’edifici on l’Ironman amb la resta 
de Vengadores dissenyaven els seus 

plans heroics és l’edifici Frick Collec-
tion. Es tracta d’una mansió ubicada 
en un carrer que surt de la cinquena 
avinguda i amb vistes a Central Park. 
Es tracta d’una mansió real on tots 
els lectors de Marvel tenen una cita 

obligada.

Arriba el final d’aquest viatge, però 
encara us espera un dia ben inténs amb 
el mític Ironman (Tony Stark). Caldrà 
sortir de l’hotel ben d’hora i passejar 
per la Park Avenue durant 20 minuts 
fins arribar al centre d’operacions de 
los Vengadores. 

I no podia faltar una visita a Central Park. l’enorme parc de Nova York on Ironman i el seu equip entrenaven 
per a preparar les millors aventures heroiques. Passeja pel central park, relaxa’t i gaudeix del últim dia amb aquest itinerari. Tot seguit agafa la línia 

6 del metro, baixa a  68 St Hunter College per arribar a l’edifici MetLIFE

Pot ser si et diem Stark Tower 
et sona més. I és que a  través de 
l’edifici MetLIFE et podràs trans-

portar a l’Stark Tower. És la 
residència Stark i la segona base 

d’opreacions dels Vengadors.
I ara toca despertar-nos, sortir 

dels còmics i dirigir-nos un 
altre cop a l’aeroport. Aquí acaba 

aquest FANTÀSTIC cap de 
setmana!



 
1.Edifici Baxter
2.Times Square
3.Pont de Brooklyn
4.Casa tieta May
5.NY Hall of Science
6.Washington Square
7.Flatiron Building
8.Empire State
9.Frick Collection i 
Central Park
10.Edifici Metlife

1. Joe’s Pizza
2. Burger Joint
3. Tony’s di Napoli
4. Fuku+
5. Shake shack

 
1.Sephora Inn
2.Lex Hotel NYC
3.The Premier Hotel 
NY

1. Midtown Comics 
2. Forbidden Planet 
3. Jim Hanley’s 
Universe

manhattan

QUEENS



TRANSPORT MENJAR

CÒMICS

hotels

Us presentem una ruta que dema-
na diversos desplaçaments i amb 
bastant freqüència. Per aquesta 
raó us recomanem comprar la 
targeta integrada de metro i 
bus, ja que tot i que al bus es 

pot pagar en efectiu, per viatjar 
amb metro és imprescindible la 
targeta MetroCard que permet 
fer transbords entre metro i 

bus durant 120 minuts.

La targeta MetroCard té un 
preu d’1 $ i dues opcions d’ús:

-  Opció de la recàrrega: cada 
viatge té un cost de 3 $ i a par-
tir d’una recàrrega de 5,50$ es 

fa un descompte de l’11%. 
- La segona opció és comprar 
una targeta MetroCard uni-

personal de 7 dies amb viatges 
il·limitats. El cost d’aquesta 
ascendeix a 31 $. Tot i que a 

aquesta ruta no té una durada 
d’una setmana, aquesta opció 
us sortirà més econòmica a 
partir del 10è trajecte amb 

transport públic.

La targeta MetroCard es pot ad-
quirir a qualsevol estació de metro, 
oficina de turisme i algunes botigues 

d’articles generals.

Durant el recorregut que us pre-
sentem hem utilitzat com a hotel de 
referència l’hotel Sephora inn ** 
1500 Broadway.
Però tenim hotels per a tots els 
gustos dintre de la mateixa zona 
residencial:

Lex Hotel NYC *** 67 Lexington Ave-
nue

The Premier Hotel NY **** 133 W 
44th Street

Segur que aquesta ruta t’ha despe-
rat les ganes de rellegir les millors 
escenes dels teus herois preferits. Et 
deixem una llista de les millors boti-

gues de Manhattan. 
 
Midtown Comics. 459 Lexington Avenue

Forbidden Planet. 832 Broadway

Jim Hanley’s Universe. 32 E 32nd Street

Joe’s Pizza. 7 Carmine St Nueva York, NY . A més de 
ser famós per les seves delicioses pizzes és on Peter 

treballava com a repartidor.

Burger Joint. 33 West 8h St.
Gaudeix de les seves famoses cheesburgers en 

millor ambient de Manhattan. 

Tony’s di Napoli. 147 West 43rd St. 
No et perdis els plats variats i de grans quan-
titats en un dels restaurants més freqüentats 

de NY.

Fuku+ 15 West 56th St.
Si et ve de gust menjar asiàtic aquí es combina la 

cuina tradicional amb la innovació. 

Shake shack 691 8th Ave
No marxis sense tastar una hamburguesa 
en un dels establiments més populars de 

la ciutat.


