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"Je krijgt in dit magazine een
volledig uitgewerkt NYC
programma. Het staat vol met
activiteiten, interessante foto-
spots, eet- en drinkadressen, tips
& tricks"

W I E  I S  V E T E X B A R T ?

 
Hoi! Ik ben Bart, een dertiger uit Vlaanderen en de
globetrotter, schrijver en fotograaf achter Vetexbart,
een travel blog gestart in 2013. Al meer dan 15 jaar ga
ik regelmatig naar New York City en volg ik de stad op
de voet. Als NYC-expert schrijft ik artikels over de Big
Apple op mijn blog, maar ook in magazines en
dagbladen. Onlangs werd de online YouTube
videoreeks Vetexbart goes USA gelanceerd.

N E W  Y O R K  C I T Y  M A G A Z I N E

Veel reisplezier!

Bart
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verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden of
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"Taxi is snelste, maar ook
duurste oplossing"

V A N  J F K  N A A R  M A N H A T T A N

HIER GEEF IK JULLIE DE SNELSTE, GOEDKOOPSTE OF
DE MEEST HANDIGE OPLOSSINGEN MEE OM VAN JFK
AIRPORT NAAR MANHATTAN TE REIZEN.

Neem een taxi, of Yellow Cab aan de uitgang van de
luchthaven. Er is een vaste prijs van JFK naar
Manhattan. Let er op dat je enkel een officiële taxi
neemt. Het is ongetwijfeld de snelste en meest
stressloze manier om in je hotel te geraken, maar
waarschijnlijk ook de duurste. Deze optie is vooral aan
te raden als je met 4 personen bent of je ’s avonds
laat aankomt op de luchthaven en snel wil slapen.
 
Kostprijs: 52,50 dollar (+ $8 dollar tol, $0,80 tax en
fooi).
 
Wie met de trein of metro naar Manhattan wil neemt
het best de Airtrain op JFK Airport. Dit treintje doet
alle terminals aan en heeft verbindingen met de metro
en Long Island Rail Road.
 
Kostprijs: 5 dollar (-5 jarigen rijden gratis).

V E R V O E R
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Wie met de metro wil reizen neemt de Airtrain tot de
metrostations Howard Beach of Jamaica. Van daaruit kan
je richting Manhattan sporen, maat let op dat je minstens
60 tot 80 minuten onderweg bent naar Midtown
Manhattan.
 
Kostprijs: 2,75 dollar voor een single ticket (+ $1 voor
MetroCard). Denk eraan dat het ticket voor de Airtrain 5
dollar kost.
 
Wie toch met het openbaar vervoer wil reizen kiest
volgens ons beter voor de trein. Dit is minder omslachtig
en sneller dan de metro. Hiervoor neem je ook eerst de
Airtrain vanuit JFK airport naar Long Island Rail Road
Jamaica Station. Op zo’n 20 minuten ben je daarna in Penn
Station in Manhattan. 
 
Kostprijs: afhankelijk van het uur en de dag 4,25 dollar tot
10 dollar. Denk eraan dat het ticket voor de Airtrain 5
dollar kost.
 
Wie zorgeloos richting hotel in Manhattan wil kan beroep
doen op één van de shuttlebussen die je best vooraf dient
te reserveren. Ideaal voor mensen die een dure taxi niet
gevuld krijgen (die bijvoorbeeld alleen reizen)en toch
zonder overstappen naar hun hotel willen gebracht
worden. Reken op 1 tot 1,5 uur omdat de shuttlebussen
ook andere mensen afzetten voor hun hotel.
 
Kostprijs: vanaf 15 dollar.
 
Er zijn verschillende autoverhuurbedrijven die aanwezig
zijn op JFK aiport. 
 
Kosten afhankelijk van duur en model.
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Vandaag gaan we Central Park, het meest iconische
park ter wereld ontdekken. 
 
Highlights in Central Park: Strawberry Fields (John
Lennon Monument), Bethesda Fountain (decor voor
tientallen blockbuster films) en Belvedere Castle.

Z O N D A G ,  D A G  1  

V O O R M I D D A G

N A M I D D A G

Ga naar de hoofdingang van Central Park aan 5th
Avenue. Op enkele meters vind je één van de Apple
Stores in New York. Wandel langs 5th Avenue voorbij
(dure) merkenwinkels als Gucci en Michael Kors en
geef je ogen de kost. Dit is een iconische straat in
New York. Ga even langs bij Trump Tower. Er is een
Starbucks binnen en kijk zeker naar de inside
‘waterval’.
 
Begeef je te voet naar het nabij gelegen Rockefeller
Center voor een unieke Top of the Rock ervaring. Met
één van de 60 liften ga je naar de 70ste verdieping
voor een ongelooflijk panoramisch uitzicht over de
stad en Central Park.  Een betere plek voor toffe
foto's op je Instagram tijdlijn ga je zelden vinden.



C E N T R A L  P A R K
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Jullie rammelen ongetwijfeld van de honger. Tijd
voor een stevig diner én een portie entertainment in
één. 
 
Ga naar Ellen's Stardust Diner op Times Square. Naar
Ellen’s Stardust ga je in de eerste plaats om er van
de geweldige sfeer en ambiance te genieten die er
hangt van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. 
 
Vanaf de eerste stap die je in het restaurant binnen
zet waan je je onmiddellijk in het decor van één of
andere Broadway musical. Er zijn overal zingende
obers en de serveersters klimmen op de tafels om -
Grease Lightning gewijs- er het beste van zichzelf te
geven. Om de beurt wisselen ze elkaar af en zingen
ze diverse bekende musicalsongs.

A V O N D

T I P

Tip: al eens ooit cupcakes uit een automaat gehaald?
Dichtbij de Apple store is dit mogelijk bij de
overheerlijke Sprinkles Cupcakes (780 Lexington
Avenue).
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Trek je wandelschoenen aan voor een sportieve dag.
Neem de metro richting Chelsea voor een
spectaculaire wandeling over de High Line. 
 
Dat is een langgerekt park van meer dan 2 kilometer
lang. Het zweeft enkele meters boven de grond en is
aangelegd op een in onbruik geraakte spoorlijn.

M A A N D A G ,  D A G  2

V O O R M I D D A G

N A M I D D A G

Ga naar Hudson Yards, het sinds 2019 geopende
kunstwerk/park met The Vessel als pronkstuk. Inkom
is gratis, maar tickets moeten gereserveerd worden.
 
Wandel verder naar de plek waar voor 2001 het
World Trade Center stond. Bezoek de
indrukwekkende herdenkingsplaats en sta even stil
bij de historische gebeurtenissen die zich hier
afspeelden. Dit kan met een  gids, maar moet je
vooraf boeken.
 
Optie: Bezoek One World Trade Center. Het hoogste
gebouw van de VS (betalend). Indrukwekkend!
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Een bezoek aan New York is niet compleet zonder te
wandelen op Brooklyn Bridge, de gigant die
figureerde in honderden films en tv-series. 
 
De brug is ongeveer 2 kilometer lang dus reken op
een klein uur (inclusief fotomomentjes).
 
Vanaf Manhattan: Neem metro 4,5 of 6 naar Brooklyn
Bridge/City Hall of de J/Z metro naar Chambers St.
De ingang van de brug vind je aan de overkant van
de straat. Twijfel je? Dan volg je gewoon de stroom
van de toeristen.

A V O N D

T I P

Ga voor een laat ontbijt of vroege lunch langs
bij Chelsea Market. In deze oude Oreo cookies
fabriek vind je verschillende hippe eettentjes en
delicatessenzaken.



B R O O K L Y N  B R I D G E
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Ga ontbijten bij Le Pain Quotidien. Deze keten is
Belgisch, maar heeft ook in New York enkele winkels.
 
Vandaag ontdekken we New York vanop het water.
De Staten Island Ferry is helemaal gratis en vaart
tussen Manhattan en Staten Island. Dat doet hij heel
regelmatig, iedere dag van de week en 24 op 24. Een
enkele reis duurt ongeveer een half uur. Je krijgt zo
een mooi beeld van het Vrijheidsbeeld. Stap uit en
keer onmiddellijk terug naar Manhattan.
 
Neem metrolijn 1 of R naar station South Ferry.
Naam terminal: Whitehall Ferry Terminal.

D I N S D A G ,  D A G  3

V O O R M I D D A G

N A M I D D A G

Neem de metro. We gaan shoppen! Macy’s is één van
de grootste warenhuizen van de VS en het grootste
van New York. Hier kan je gerust enkele uren
vertoeven. 
 
Loop nog even langs het gezellige Bryant Park. Er is
overal wifi en er staat een schaatsbaan in de winter.
Ook de New York Library is de moeite en is vlakbij.
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Dineren bij Bryant Park Grill. Parisian style grill
restaurant achter de New York Library.
 
of
 
Wandel naar Alta, het beste tapasrestaurant van New
York.

A V O N D

T I P

Tip: Als toerist heeft u recht op een Macy’s Visitor
Savings Pass. Deze shoppingpas geeft u 10% korting
op een deel van de collectie. Haal hem af in het
Visitor Center.
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Vandaag bezoeken we het eilandje Roosevelt
Island in de East River, vlak voor Manhattan. Op het
eiland zelf is niet veel bedrijvigheid, maar de tocht
er naar toe met een kabelbaan is wel spectaculair en
kost maar de prijs van een metroticket (2,75 dollar
pp). Vanop het eiland heb je erg mooie views over
Manhattan.
 
Metro/kabelbaan: Tramway Plaza in de Upper East
Side van Manhattan naar Roosevelt Island.

W O E N S D A G ,  D A G  4

V O O R M I D D A G

N A M I D D A G

Time Square time! Dit gigantische plein -de echte
New Yorkers haten het- met zijn mega-
reclamepanelen moet je echt een keertje gezien
hebben. 
 
Ga op de rode trappen staan voor de perfecte selfie
en ga binnen bij de enige echte M&M's World. 
 
Tijd voor een drankje! Om de hoek van Times Square
is er een bekend Belgisch café: BXL maar je kan ook
kiezen voor het iconische Hard Rock Café. In beide
zaken kan je ook iets eten.
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Om te bekomen van de drukte van Time Square kan
je eventueel een musical of show plannen. 
 
De meeste musicals vinden plaats in de namiddag en
rond 20u

A V O N D

T I P

Op Roosevelt Island rijden rode bussen gratis rond
het eiland. Je kan opstappen aan de eindhalte van de
kabellift.

R O O S E V E L T  I S L A N D
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Deze voormiddag houden we voolopig vrij. Misschien
kom je in aanloop naar je reis nog iets tegen dat
jullie per se willen doen of zien. Dan kunnen we dat
later hier inplannen.

D O N D E R D A G ,  D A G  5

V O O R M I D D A G

N A M I D D A G

13u!
 
Ga naar Brooklyn voor een leuke dag in teken van
kunst: streetart. Ga met Grafftours op zoek naar de
mooiste murals (20 dollar) in streetart walhalla
Bushwick. De tour duurt een kleine 2 uur en moet
vooraf gereserveerd worden.
 
Inspanningen vragen om een beloning! De
beste ijsjes vind je in de Brooklyn Ice Cream Factory.
 
Geniet van de allermooiste uitzichten met de
Manhattan skyline op de achtergrond. Ga voor de
beste views naar Brooklyn Bridge Park en slenter
langs de Brooklyn Heights Promenade. Je ziet er
prachtige brownstone houses en maakt er de mooiste
foto's.
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Grimaldi’s Pizza in Brooklyn. Wordt gezien als de
bakermat van de New Yorkse pizza. Michelle Obama
is alvast fan van de steenovenpizza’s.
 
of
 
Als je van Mexicaans houdt is Grand Electrica, de
place to be in Brooklyn. Erg trendy zaakje, maar wel
beetje lawaaierig

A V O N D

T I P

Tip: een iconische foto-spot is het Washington
straatje in DUMBO. Je ziet de foto met de Manhattan
bridge op de achtergrond overal opduiken.
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Ga ontbijten bij het iconische The Standard Grill,
onder de Hign Line en spot celebs. Loop daarna even
langs de high-end shops zoals die van de Belgische
Diane Von Furstenberg.
 
Voorzie de voormiddag en eventueel een stuk van de
namiddag -als er nog wat geld overschiet- om
te shoppen. Dit kan bijvoorbeeld in de trendy wijk
SoHo. Maar andere plaatsen zijn ook mogelijk. Zo is
ook de nabijgelegen wijk NoLiTa erg in trek bij hippe
shopsters.
 
Waar: gebied tussen Houston Street, Canal Street,
Sixth Avenue en Lafayette Street.

V R I J D A G ,  D A G  6

V O O R M I D D A G

N A M I D D A G

Ga naar Columbus Park. Je zit hier in het hart
van Chinatown. Ideaal voor een snelle, late noodle
lunch. Kuier door de straten. 
 
Mott Street begint aan Chatham Square en is samen
met Canal Street één van de onofficiële hoofdstraten
van de wijk. Hier vind je ook de meeste restaurants
(meer dan 200 in heel Chinatown) en heel wat
typische souvenirwinkeltjes terug.
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Het MoMa museum is gratis te bezoeken op vrijdag
van 16u tot 20u

A V O N D

T I P

Wist je dat er niet 1, maar minstens 6 Chinatowns
zijn in NYC? Ze zijn allemaal een bezoekje meer dan
waard.
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New York City is niet goedkoop,
maar als je goed uitkijkt hoeft
een bezoek aan de stad je niet
per se bankroet te maken.

G R A T I S  I N  N E W  Y O R K  C I T Y

IK VERTEL JULLIE HIER MIJN 10 MUST-DO DINGEN IN
NEW YORK CITY, DIE STUK VOOR STUK HELEMAAL
GRATIS ZIJN.

M U S T  D O ' S

1. Ga naar de wijk Chelsea en spring even binnen bij de
verschillende kunstgallerijen.
 
2. Wist je dat je helemaal gratis kan kajakken (20
minuten) in de Hudson Rivier?
 
3. Ga in het publiek van een televisieshow (The Daily
Show, Good Morning America, …) zitten! Een echte
aanrader en meestal helemaal gratis.
 
4. Ook foodmarkets zijn super! Mijn favorieten in
Manhattan: Gansevoort Market (52 Gansevoort Street),
Gotham West Market (600 11th Avenue) en uiteraard
Chelsea Market (75 9th Avenue).
 
5. Neem een kijkje in het New Yorkse modemuseum FIT.
De tentoonstellingen zijn helemaal gratis.
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6. Verken de Grand Central buurt in zo’n 90
minuten helemaal gratis met gids! Iedere vrijdag van het
jaar om klokslag 12u30 starten ze. Er is geen reservatie
nodig, je moet gewoon opdagen.
 
7. In de wijk Astoria vind je het Socrates Sculpture
Park een outdoor museum (gratis toegang). Er vinden vaak
activiteiten plaats.
 
8. Ga op visite bij de jongens van de Brooklyn Brewery en
zie de oude magazijnen en pakhuizen van de Brooklyn
Northside. In het weekend zijn er gratis tours, de biertjes
zal je uiteraard moeten betalen.
 
9. Ook de Brooklyn Botanical Garden is een bezoek waard.
Ga op dinsdag (hele dag) of zaterdag (10u tot 12u) en de
toegang is gratis (ook tijdens alle weekdagen in de
winter)!
 
10. The Bronx Museum of Arts is volledig gratis te
bezoeken! Met vooral hedendaagse kunst uit verschillende
culturen die ook in de wijk terug te vinden zijn. Eén van
de gezelligste kunstmusea van New York als je het mij
vraagt.
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Vertrek vroeg met de metro naar Queens voor een
wandeling. Het Socrates Sculpture Park een gratis
outdoor museum in de wijk Astoria, vergelijkbaar met
het Antwerpse Middelheimpark.
 
Mijn favoriet! Wandel naar het prachtige American
Museum of the Moving Image. Enorm veel coole
bezienswaardigheden uit films en series. Toffe
exhibities

O F F  T H E  B E A T E N  P A T H :   D A G J E  I N  Q U E E N S

V O O R M I D D A G

N A M I D D A G

Voor een late lunch ga je naar de wijk Flushing. Hier
vind je die andere New Yorkse Chinatown terug. Die
is een stuk minder toeristisch dan die in Manhattan.
Prince Street nabij 38th en 39th Avenue telt heel wat
lekkere Aziatische zaakjes.
 
Wie van bier houdt moet bij de jongens van
Rockeway Brewery zijn of in een van de vele
biergardens in Queens, zoals de bekende Bohemian
Hall.

Ga voor een prachtige sunset naar het Astoria Park.
Het is gelegen aan de East River en geeft een
prachtig uitzicht op Upper Manhattan en de
Queensboro en Hellgate Bridges.

A V O N D
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Neem de metro naar Coney Island. Eigenlijk is dit een
zomerse bestemming (strand), maar er is in de buurt
heel wat te doen in de winter en lente. Hou er wel
rekening mee dat het amusementspark gesloten in
van september tot mei.
 
Via Manhattan ben je ongeveer 70 à 80 minuten
onderweg.

O F F  T H E  B E A T E N  P A T H :   C O N E Y  I S L A N D

V O O R M I D D A G

N A M I D D A G

Het mooiste en bekendste aquarium ligt in New York.
Ga naar NY Aquarium en bezoek één de dagelijkse
dierenshows of geplande exhibities.
 
Nathans Hotdog is een icoon in New York! Het is hier
dat ieder jaar een heus wereldrecord gebroken wordt:
om te meeste hotdogs eten.
 
Wandel van Coney Island naar Brighton Beach via de
bekende promenade. Daar vind je een grote
Russische enclave. Je kan hier urenlang
rondslenteren in de wijk.

Neem de metro terug nabij Brighton Beach.

A V O N D
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"De New York metro is by far de
beste en goedkoopste manier om je
te verplaatsen in the Big Apple.
Zeker als de afstanden te groot zijn
om ze te voet af te leggen."

T I P S  O M  D E  M E T R O  T E  N E M E N

VOOR NEW YORK NEWBIES KAN HET NEMEN VAN
DE TRAIN EEN BEETJE OVERDONDEREND ZIJN.
DAAROM ZET IK ENKELE BASICS OP EEN RIJTJE.

V E R V O E R

De metro nemen in The City That Never Sleeps kan -
uiteraard- 24 uur per dag, 7 dagen per week en iedere dag
van het jaar. 
 
Wil je Manhattan (en met uitbreiding alle stadsdelen)
ontdekken met het openbaar vervoer moet je zelfs niet erg
diep in je buidel tasten. Een ticket kost je slechts 2,75
dollar. Daarmee kan je overal in de stad en zo vaak als je
wil overstappen op andere metrolijnen. Zolang je de
veiligheidspoortjes maar niet verlaat. Binnen de twee uren
kan je met een MetroCard ook overstappen van de metro
naar de bus of vice versa. 
 
Blijf je minstens 4 dagen, dan doe je er waarschijnlijk goed
aan om een ongelimiteerd 7 dagen pasje te kopen (31
dollar). De aankoop van de kaart zelf kost je 1 dollar. Wil je
de kaart later opnieuw opladen dan bewaar je ze dus best.
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Weet waar je precies bent en waar je naartoe wil
 
Maak een checklist! Het is belangrijk om vooraf goed te
bedenken waar je het best de subway in gaat en waar je
het makkelijkst opnieuw afstapt. Hou ook rekening met
mogelijke overstappen en weet welke richting je uit moet.
Google Maps kan je hierbij helpen, maar ook diverse
Subway apps kunnen handig zijn.
 
Begrijp het Manhattan stratensysteem
 
Je kan echt heel makkelijk met de metro door Manhattan
sporen, maar er is één echte voorwaarde! Je moet weten
dat Avenues (verticaal) van noord naar zuid lopen en
de Streets (horizontaal) van oost naar west. Wil je naar het
noorden -van waar je ook staat- dan moet je Uptown. Wil je
naar het zuiden dan ga je Downtown.
 
Leer voor je vertrek even de namen en de ligging van
de Avenues uit het hoofd of neem een plannetje mee.
 
We beginnen in het oosten van Manhattan: First Av, Second
Av, Third Av, Lexington Av, Park Av, Madison Av, Fifth Av,
Sixth Av (aka Avenue of the Americas), Seventh Av, Eighth
Av (aka Central Park West), Ninth Av (aka Columbus), 10th
Av (aka Amsterdam), 11th Av (aka West End) en West Side
Highway.

W E E T J E S

De metro’s worden door New Yorkers trains genoemd. Vergis je dus niet.
Metro’s in New York zijn express of local. Express trains skippen sommige haltes
en zijn vaak sneller dan de lokale ‘boemel’ trains.
Een MetroCard kopen kan in de verschillende stations aan de automaten (cash en
betaalkaarten) of aan een kiosk (cash).



V E T E X B A R T

G O E S  

U S A

A B O N N E E R  J E  O P  M I J N  Y O U T U B E  K A N A A L


