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Få byer kan som New York skabe den perfekte ramme om den
ultimative storbyferie. Her er simpelthen alt!
Gå på opdagelse i nogle af New Yorks mange forskellige områder, der hver har deres særpræg med masser af spændende
butikker, smarte restauranter og trendy caféer. Den himmelstræbende skyline, den hektiske trafik og det kolossale menneskemylder kan tage pusten fra de fleste. Men trænger I til
at slappe af, er der mange åndehuller såsom Central Park,
Washington Square, High Line og Hudson River Esplanade.

New York

er nem at finde rundt i og egner sig rigtig godt til at opleve til fods. Når fødderne gør oprør, kan I
eventuelt snuppe en af det velkendte Yellow Cab eller bruge den velfungerende Metro, der har et
fint rutenet, der gør det nemt og hurtigt at tilbagelægge længere strækninger.
Det er efterhånden ved at være sikkert at cykle rundt på Manhattan, da der er blevet anlagt rigtig
mange kilometer cykelsti de seneste par år. Som turist i New York går man mange kilometer, så
hvorfor ikke gør en del af sightseeingen på cykel.

Gadenettet

der også kaldes the grid, er bygget op med gader (streets) og avenuer vinkelret på hinanden. Eneste
undtagelse er Broadway, der løber på tværs af byen. Der er 12 avenuer i nord-sydgående retning
og ca. 200 streets i øst-vestlig retning. Ud fra adressen, f.eks. 212 East 42nd Street, kan man se,
om man skal til den østlige eller vestlige del af byen. 5th Avenue er skillelinie mellem East og
West-adresser.
I den sydlige og ældste del af byen er gaderne dog, som vi kender dem fra Europa.
Begrebet 1 block bliver ofte benyttet, og det er afstanden mellem 2 avenuer / 2 streets.

Pas og ESTA

Alle rejsende, både voksne og børn, skal være i besiddelse af et maskinlæsbart pas samt eletronisk
indrejseformular/ESTA (pris pr. person US$ 14), hvilket giver visumfri indrejse til USA for ophold
under 90 dages varighed.
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
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Times Square
Mylderet ved Times Sqare er
uoverskueligt, men efter en del
af pladsen er blevet spærret
af, er det nu lettere at komme
omkring. Se live nyheder på megaskærme, gå en tur i den kæmpestore Toys ’r Us, se den nøgne
cowboy give et nummer og find
et teaterstykke at se i aften.

Brooklyn Bridge
En gåtur over Brooklyn Bridge
er en ægte new-yorker-oplevelse. Oplev joggere, hundeluftere og motionscyklister i skønt
samspil med New Yorks skyline. Tag evt. metroen til Brooklyn og gå tilbage til Manhattan
derfra - så har I hele New York
lige foran jer hele vejen.
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Chinatown
I Chinatown finder man butikker Lincoln
ude- Tunnel
lukkende med kinesiske varer, og her
er der også rig mulighed for at få et
ægte kinesisk måltid mad til en god
pris. De fleste skilte på hovedgaden
Canal Street er på kinesisk - også
McDonald’s. I modsætning til Little
Italy har Chinatown holdt sig langt
mere autentisk - hvorimod Little Italy
er næsten forsvundet fra gadebilledet.

Central Park
Parken er enorm og ligger
omgivet af eksklusive skyskrabere. Stierne bruges flittigt af
new yorkerne, hvor specielt
den 10 km lange hovedsti langs
parkens udkant er populær
blandt løbere og cyklister. Det
er selvfølgelig muligt at leje
cykler, og det romatiske par
kan leje en båd på ”The Lake”.

Museo Del Barrio

86th St.

Henry Hudson Parkway

TriBeCa
TriBeCa (Triangle Below Canal St.),
hvis beliggenhed med gåafstand til
Wall Street betyder, at mange yngre
finansfolk har slået sig ned her.

Upper East Side
Langs østsiden af åndehullet
Central Park ligger det fashionable Upper East Side, hvor
mange af byens rige, gamle familier har boet i generationer.
Området modsat parken, Upper West Side, er ikke mindre
attraktivt, og her holder mange
kendte kunstnere til.

Uptown

Cathedral Parkway

Meatpacking District
Det nye område i New York er Meatpacking District, hvor det vrimler med
det seneste inden for trends, mode,
caféer, restauranter og nattelivets
in-steder. Meatpacking District bliver
forbundet med det lidt mere kommercielle og folkelige Chelsea af den
2,33 km lange bypark ”High Line” højt
beliggende på de gamle godsbane
skinner. http://www.thehighline.org/

Ground Zero - 9/11 Memorial
Besøg det nationale mindesmærke
for terrorangrebet på World Trade
Center den 11. september 2001.
Mindesmærket 9/11 Memorial
er anlagt, hvor de to tårne førhen
stod. Det er gratis at komme
ind, og der kan bestilles tid på
http://www.911memorial.org/.

7th Ave.

Greenwich Village
Mest kendt er nok Greenwich Village,
der er et livligt og charmerende område med flere rigtig gode spille- og
spisesteder.

8th Ave.

Columbia
University

Lennox Ave.

SOHO
I SoHo (South of Houston St.) slog
mange kunstnere sig tidligere ned i
tomme fabriksbygninger. I dag er den
fattige kunstner erstattet af hippie
restauranter, moderne gallerier og
modebutikker for både amerikanske
og udlandske mærker.
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Brooklyn
Fra Brooklyn områderne Brooklyn Heights og DUMBO (Down
Under the Manhattan Bridge
Overpas) er der en fantastisk
udsigt til New York skyline. I
Williamsburg bor ortodokse
jøder side om side med unge,
der har en forkærlighed for vintagebutikker, hyggelige caféer
og den lokale grønthandler.
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Statue of Liberty and Ellis Island
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High Line New York

Dream Downtown *****

Dream Downtown

355 West 16th Street
New York, NY 10011

Dette utroligt luksuriøse og fantasifulde hotel er beliggende mellem trendy Meatpacking
District og charmende Chelsea. Dream Downtown er en perfekt blanding af chic-cool
attitude og moderne elegance. Fra hotellets lounge på taget har I en fremragende udsigt
til New York skyline, og i hotellets restauranter kan I nyde et fantastisk måltid i stilfulde
omgivelser. Værelsernes indretning skal opleves!
Dream Downtown

Dream Downtown
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Dream Downtown

Lejligheder:

I New York er det muligt at leje hotel-lejligheder og private lejligheder med plads til
den større familie eller en gruppe venner. Lejlighederne er som oftest beliggende på
Manhattan – kontakt dit rejsebureau for flere informationer.

Radio City Apartment **+

Radio City Apartment

142 West 49th Street
New York, NY 10019

Radio City Apartment er beliggende i hjertet af Midtown Manhattan tæt på bla. Rockefeller Center, butikkerne på Fifth Avenue, Times Square og hele teaterkvarteret. Lejlighederne er perfekte for gruppen af venner eller familien, der ønsker et godt og centralt
udgangspunkt for at opleve Manhattans uendelige muligheder.
Radio City Apartment

Beacon ***+

Beacon

2130 Broadway At 75th Street
New York, NY 10023
Hotel Beacon er et indbydende og charmerende hotel, der ligger midt i det trendy Upper
West Side, hvor der er en fin blanding af beboelse, butikker og restauranter. Spadsereturen til Times Square tager ca. 30 min., men blot få minutter med metro. Hotellet har 250
pænt møblerede værelser af fin størrelse og fuldt udstyret tekøkken.
Beacon

Cosmopolitan Tribeca ***

Cosmopolitan Tribeca

95 West Broadway
New York, NY 10007

Ikke langt fra Wall Street, Soho, Chinatown, Little Italy og Greenwich Village finder I
dette rigtigt gode turistklassehotel i området kendt som Tribeca. Restauranter og butikker findes i stort udvalg lige uden for døren. Hotellet er enkelt med gode værelser, der er
pænt indrettede.
Cosmopolitan Tribeca
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sightseeing & på Egen hånd
Der sker altid noget i New York. Om man er til gratiskoncerter,
film i det fri, markeder, udstillinger eller diverse festivaler, er
det altid en god idé at undersøge, hvad der sker i New York,
når I er i byen. Dette gøres bedst på hjemmesiden http://www.nycgo.com/.
For reservation af sightseeing kan du kontakte dit rejsebureau
for priser og tur muligheder.

New York set fra oven

Tag en tur med helikopter og få en enestående oplevelse af New
York i fugleperspektiv. Husk kamera - vær klar til take-off og se fantastiske New York fra oven.
Nyd udsigten fra enten Empire State Building eller Rockefeller
Center. Begge bygninger giver en fremragende udsigt over New York
fra oven, om end er sidstnævnte at foretrække. Køen til elevatoren er
væsentlig kortere (der kan bestilles tid) og fra ’Top of the Rock’, som
udsigtsetagen på Rockefeller Center hedder, er der en helt fri panoramaudsigt over Central Park. Og i sydlig retning får man hele downtown
med den karakteristiske Empire State Building i forgrunden.

New York set fra vandsiden

Hvis I ønsker at se Manhattan fra vandet, kan det gøres gratis fra
Staten Island Færgen, der sejler fra Battery Park på Manhattan til
Staten Island og retur. En ca. 10 km lang sejltur med en flot udsigt til
Frihedsgudinden, Ellis Island, New Yorks havn og New York skyline.
Hvis man ønsker at komme lidt tættere på Frihedsgudinden og/eller
stå af på Liberty Island og Ellis Island for at besøge museet, findes
der flere selskaber, der tilbyder diverse ture af varierende længde og
indhold.

CITYPASS

I New York er der uendelig mange attraktioner og muligheder, så for at
få råd til det hele, kan det godt betale sig at investere i et rabatkuponhæfte, for at få mest ud af jeres New York-tur.
Et eksempel på et rabatkuponhæfte er New York CityPASS, der giver
adgang til 6 af New Yorks berømte seværdigheder:
• Empire State Building Experience
• American Museum of Natural History
• The Metropolitan Museum of Art
• Guggenheim Museum ELLER Top of the Rock i Rockefeller Center
• The Statue of Liberty og Ellis Island ELLER Circle Line Sightseeing
Cruises at 42nd Street
• 9/11 Memorial & Museum ELLER Intrepid Sea, Air & Space Museum
Se og oplev mere i New York og undgå de fleste lange køer ved billetlugerne! New York CityPass er gyldig i 9 dage.
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Bus Sightseeing

Stig ombord på Hop-on–hop-off dobbeltdækkerbussen og tag på tur rundt
til alle New Yorks seværdigheder. I kan hoppe af og på så mange gange,
I ønsker. Fra pladserne på 1. etage i bussen er der er frit udsyn. For de
gangbesværede er der pladser i ”gadeniveau”. Guiderne på bussen fortæller - ofte på festlig vis - om alt, hvad I ser på jeres vej.

New York Søndags-Gospel:

Bydelen Harlem er legendarisk og absolut et besøg værd. På en
guidet tur kan I komme med til en medrivende gospel-gudstjeneste
i Harlem og hør om denne berømte/ berygtede bydel og dens spændende historie. På vej hertil kommer I forbi mange af New Yorks
berømte bygningsværker og får et godt indtryk af byen. I skal også
på en gåtur med guide rundt i Harlem.

Shopping:

Shopping i New York er en kunstart. Få steder i verden er udbudet
af forretninger så stort. Her er alt – fra det ekstremt eksklusive til
det gode tilbud i den lille butik rundt om hjørnet. Stormagasiner er
der masser af. De mest kendte er Saks Fifth Avenue, Bloomingdale’s
og Macy’s, men prøv at kigge indenfor i de knap så kendte, hvor
priserne til gengæld er betydelig lavere.

New York TV & Movie Sites:

Er du vild med serier og film? Så tag på sightseeingtur og se, hvor
Venner, Will & Grace, Law & Order, Spiderman, Cosby, Saturday
Night Live (SNL) og andre klassikere er optaget.

Sex and the City - SATC:

Serien Sex and the City om Miranda, Carrie, Charlotte og Samanthas
gøren og laden i New York har sin helt egen tur, hvor I kommer rundt,
der hvor de fire shopper, drikker, spiser og sladrer.

Manhattan og Brooklyn på cykel

Det er efterhånden sikkert at cykle rundt på Manhattan og Brooklyn.
Der er blevet anlagt rigtig mange kilometer cykelsti de seneste par
år. Som turist i New York går man mange kilometer, så hvorfor ikke
gør en del af sightseeingen på cykel. Det kan gøres på egen hånd
i Central Park og/eller langs vandet på sydspidsen af Manhanttan.
I New York tilbydes flere forskellige guidede cykelsightseeingture,
hvor I får et indgående og nærværende indtryk af New York og new
yorkerne, for her kan vi gøre stop og holde ind, hvor det passer guiden.

På Museum

Museerne i New York er i absolut særklasse. I har mulighed for at
se nogle af verdens mest berømte museer, for eksempel det iøjenfaldende Guggenheim med kunstværker fra det 19. og 20. århundrede,
Metropolitan Museum of Art, der er verdens tredjestørste kunstmuseum og National Design Museum, der alle ligger meget bekvemt
på 5th Avenues ”Museum Mile”, Upper East Side. I må heller ikke
undlade et besøg i det helt nyrenoverede MoMA (Museum of Modern Art) på 11 West 53rd Street.

Rundt i New York

New York er nem at finde rundt i og egner sig rigtig godt til at opleve
til fods. Når fødderne gør oprør, kan I eventuelt snuppe en af det
velkendte Yellow Cab – det er faktisk billigt at køre med taxi i New
York. New Yorks Metro er velfungerende med et fint rutenet, der gør
det nemt og hurtigt at tilbagelægge længere strækninger. En hel del
renovering har fundet sted, og mange af stationerne er fint udsmykkede med smukke kakkelmotiver.
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Stort udvalg af individuelle rejser
til andre destinationer...
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