


In dit magazine krijg je een volledig
uitgewerkte NYC-weekplanning. Het
staat bovendien vol met allerlei leuke
activiteiten, interessante foto-spots, eet-
en drinkadressen, tips & tricks.

 

 
 

Als NYC-expert schrijft ik artikels
over de Big Apple op mijn blog, maar
ook in magazines en dagbladen.
Onlangs werd zelfs de online
YouTube videoreeks Vetexbart goes
USA gelanceerd, met een focus op de
city that never sleeps. In dit New
York City magazine kunnen jullie
kennismaken met de stad waar ik zo
van hou. Je vindt hier onder andere
een volledige en up-to-date
weekplanning terug, maar ook heel
wat tips van locals die ik er in de
loop der jaren leerde kennen. Met
uiteraard de must-do klassiekers,
maar ook -af en toe- eens weg van
de begane paden.
 
Veel lees- en reisplezier,
 
 Bart

Copyright (c) en uitgever: Bart
Melis, Vetexbart.be

Alle rechten voorbehouden. Niets
van deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in

geautomatiseerde
gegevensbestanden of openbare

vorm, in enige vorm of op
enigerlei wijze, zonder

voorafgaande schriftelijke
toestemming van de auteur.

Hoi! Ik ben Bart, een dertiger uit
Vlaanderen en de globetrotter,
schrijver en fotograaf achter
Vetexbart, een travel blog gestart in
2013. De Verenigde Staten zijn voor
mij de hemel op aarde! Het is zo’n
uitgestrekt land, met echt in iedere
uithoek voor ieder wat wils. Van de
grootste metropolen ter wereld tot
de intiemste plekjes in de meest
prachtige nationale parken. Het
meest van al ben ik een echte
liefhebber van gigantisch grote
steden. Daarom ga ik al meer dan 15
jaar erg regelmatig naar New York
City en volg ik deze stad op de voet. 
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VETEXBART | Jullie houden van the Lower East
Side, dat is duidelijk. Maar welke twee plaatsen
of dingen om te doen of zien mogen toeristen er
zeker niet overslaan?
 
Een echte New York bagel mag je niet missen,
maar er ééntje proeven van Russ and
Daughters is echt een ervaring. De zaak bestaat
al meer dan 100 jaar en is geliefd bij zowel
bezoekers als locals. Pak een kaartje aan de
vistoog, bestel een egg cream en wacht tot je
nummer wordt genoemd. Vind dan een bankje en
eet de beste bagel sandwich die je ooit zal
proeven. 
 

De Bowery Wall Mural is een ander typisch New
York City icoon. Het werd onofficieel gedoopt
door de gerenommeerde kunstenaar Keith Haring,
en is nu de thuisbasis van muurschilderingen van
gevestigde en opkomende kunstenaars uit de
hele wereld. Zo werden er al eerder werken
getoond van onder andere Banksy en Shepard
Fairey. De Bowery Wall Mural, vaak actueel en
controversieel, is altijd een stop waard.
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VETEXBART | Lower East Side is een levendige
wijk. Waarschijnlijk zijn er een heleboel lekkere
restaurants, fijne bars en trendy winkels. Waar
kunnen we jouw drie favorieten vinden?
 
Morgenstern’s Finest Ice Cream is een ijssalon
voor jong en oud. Van de schilderachtige blauwe
buitenkant tot het klassieke zwart-witte
interieur, is deze plaats ook erg in trek bij
bloggers op Instagram. Ze bieden een
ongelooflijke variëteit, zoals vijf verschillende
chocolade ijs smaken en unieke smaken zoals de
overheerlijke Green Tea Pistachio. Je kan er ook
hun creatieve brouwsels uitproberen, zoals
de Avocado Ice Cream Toast. Da’s een geroosterd
Japans wit brood bedekt met avocado-ijs,
Spaanse olijfolie en gecondenseerde melk. Voor
een unieke maaltijd kan je dan weer een bezoek
brengen aan Kopitiam, een café dat de hele dag
door uitstekende Maleisische koffie, thee en een
scala aan zoete en hartige gerechten serveert. De
koffie wordt bereid door kleine hoeveelheden
bonen in olie te frituren, en wordt vervolgens
geserveerd in plastic drankzakjes met schattige
spreuken op de bodem. Van de aangeboden
soorten is de Penang White Coffee -een regionale
delicatesse-  vaak uitverkocht. Probeer de Kaya
Toast, een warm beboterde toast die wordt
gedrenkt in coconut jam. Garfunkel’s is een
geheime speakeasy gelegen boven een
hamburger restaurant. Als je de ervaring van een
speakeasy, maar met een meer ontspannen vibe
wil, probeer dan deze gezellige en intieme
omgeving. De obers zijn attent en de mixologen
de beste van de streek. Als extraatje -van
woensdag tot en met zondag- kan je hier overdag
terecht voor afternoon tea. Een reservering is wel
verplicht.
 

VETEXBART | Toeristen gaan steeds vaker op
zoek naar het meest fotogenieke plekje tijdens
hun trip! Welke spots zijn wel erg Instagram
worthy volgens jou?
 
Supermoon Bakehouse is een Instagram hit. In
hun moderne showroom voor banketbakkerswerk
staan enkele voorbeelden van hun dagelijks
aanbod in de roze, granieten toonbank. Kies één
van hun Instagram-vriendelijke desserts zoals de
gevulde donuts, tweemaal gebakken croissants
en cruffins (een croissant-muffin hybride).
Gebruik vervolgens de stapels hologramdozen
tegen de muur of het neonbordje met de
tekst Bite Me NYC als achtergrond en klik op
publiceer. Mr. Purple bevindt zich op de 15e
verdieping van het Indigo Hotel en is dé
trendy rooftop bestemming van de Lower East
Side. Hier kan je prachtige foto’s maken van de
skyline van New York City voor je Instagram-feed,
maar vergeet niet om van tevoren te reserveren
of ga tijdens de daluren om lange wachttijden te
voorkomen. Kabisera Kape is een kleine
koffiespot in de buurt die alleen de lokale
bevolking kent. Elke centimeter van de
binnenruimte is bedekt met levendige,
cartoonachtige kunstwerken van de
internationaal bekende popartiest Peter Marco,
die zijn werk ooit omschreef als visual Prozac. Het
is bijna onmogelijk om een slechte foto te maken
in deze vrolijke koffiebar. Let er goed op de leuze
boven de koffiebonen: To know where we’re going,
we must know where we’ve bean.

madhattersnyc .com/  &  @madhattersnyc
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W A N D E L E N  O V E R  D E  H I G H  L I N E

EEN VAN DE MEEST BIJZONDERE ‘URBAN’ WANDELROUTES TER
WERELD IS ZONDER ENIGE TWIJFEL DE HIGH LINE IN NEW YORK.

V E R R A S S E N D  P A R K

Op een oude treinrails die de stad doorkruist is een
adembenemend park aangelegd dat loopt van Meatpacking
District tot de Hudson Yards. Onderweg geniet je van een
prachtig uitzicht op Manhattan en de Hudson. Van begin tot
eind is de route ongeveer 2,3 kilometer lang.
 
De spoorweg door de stad werd in 1934 geopend en jarenlang
gebruikt om vooral vlees en gevogelte van Meatpacking
District naar andere delen van New York te vervoeren. Omdat
in de loop van de vorige eeuw het vervoer steeds meer over
de weg begon plaats te vinden, raakte de treinrails langzaam
maar zeker buiten gebruik. In 1980 reed de laatste trein haar
route, waarna de rails in verval raakte. Lange tijd waren er
plannen om de treinrails te slopen, totdat de stad in 2003
met het idee kwam om een 150 miljoen dollar kostend park
aan te leggen. In 2009 opende men het eerste deel van het
park en in 2014 werd de derde en laatste fase voltooid.
 
Wanneer je alles te weten wilt komen over de gevarieerde
flora in het park en de rijke historie van de voormalige
spoorweg, dan kun je deelnemen aan een georganiseerde
wandeltour. De tour duurt ongeveer twee uur en de gids
verhaalt onder andere over de West Side Cowboys en vertelt
je alles over de geschiedenis van de treinrails, het ontstaan
van het park en de bijzondere vegetatie. De wandeling eindigt
bij de White Star Pier, waar de overlevenden van de Titanic-
ramp aan land kwamen.
 
De High Line is het hele jaar door geopend. In de winter sluit
het park echter rond 19 uur terwijl je in de zomermaanden tot
laat in de avond kunt genieten van het groen en de gezellige
atmosfeer. Van eind maart tot eind oktober is het park op zijn
mooist omdat om beurten de verschillende planten in bloei
staan. 
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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
airport. 
 
Kosten afhankelijk van duur en model.

Jen Davis/NYC & Company Tagger Yancey IV/NYC & Company
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C E N T R A L  P A R K :  H E T  G R O E N E  H A R T  V A N

N E W  Y O R K

HET IS DE PLEK OM EVEN TOT RUST TE KOMEN IN NEW YORK,
EEN GROENE OASE MIDDEN IN EEN WERELDSTAD: WE HEBBEN
HET NATUURLIJK OVER CENTRAL PARK

G R O E N E  L O N G

De meeste mensen die een bezoek brengen aan New York
besluiten op enig moment te genieten van het groen in
Central Park en jaarlijks trekt het enorme stadspark meer dan
25 miljoen bezoekers. Maar waar moet je zijn in dit
uitgestrekte park met een oppervlak van meer dan 341
hectare?
 
Een van de meest idyllische plekken in Central Park is het
Harlem Meer (ook in het Engels gebruikt men dit Nederlandse
woord). Dit water in het noordoosten van het park heeft een
omtrek van 1,2 kilometer en biedt de mogelijkheid tot
verschillende soorten activiteiten. Zo kun je er bijvoorbeeld
vissen aan de meanderende oevers van het meer of een
bootje huren en het water verkennen. Daarnaast kun je in de
buurt een verfrissende duik nemen in de Lasker Rink and Pool
en als het water ’s winters bevroren is, kun je hier ook
schaatsen.
 
Een ander hoogtepunt in Central Park is Belvedere Castle. Dit
in 1865 gebouwde kasteel fungeert als meetstation en biedt
vanaf zijn balkons prachtig uitzicht op verschillende
bezienswaardigheden in het park, zoals het Delacorte
Theater, the Great Lawn en Turtle Pond. Met een beetje geluk
zie je vanaf een van de uitzichtpunten zelfs een valk of een
visarend naar beneden duiken. Binnen in het kasteel kun je
diverse historische artefacten bewonderen.
 
Verder kun je in Central Park bijvoorbeeld de aardbeientuin
bezoeken en in het voorjaar kleurt het park roze door de
kersenbloesems. Ook het American Museum of National
History heeft een plekje aan de rand van het park. In Central
Park Zoo kun je een collectie met de mooiste dieren
bewonderen en het hele jaar door worden er in Central Park
leuke festivals en evenementen georganiseerd.
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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.
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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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W A T  V A L T  E R  A L L E M A A L  T E  B E L E V E N

R O N D O M  D E  N I E U W E  H U D S O N  Y A R D S ?

HUDSON YARDS IS EEN VAN DE JONGSTE WIJKEN VAN NEW YORK.
EEN DEEL VAN DEZE HYPERMODERNE WIJK IS NOG IN AANBOUW,
MAAR HET EERSTE GEDEELTE IS DIT JAAR VOLTOOID.

T H E  V E S S E L

Hudson Yards wordt gekenmerkt door glazen wolkenkrabbers
met appartementen, hotels en winkelcentra. Daartussen vind
je groene parken, gezellige pleinen en weelderige
binnentuinen. Bovendien zijn enkele van de hipste
restaurants en bars van de stad gevestigd in dit nieuwe
gedeelte van Manhattan.
 
Hudson Yards is gebouwd op een plateau boven een
uitgestrekt spoorwegterrein. Je vindt het complex in
Manhattan op de hoogte van 30th Street. Een van de meest
bijzondere bezienswaardigheden is een bouwwerk genaamd
The Vessel. Dit gebouw in de vorm van een bijenkorf bestaat
uit een netwerk van trappen en verbindende platforms. In
totaal kun je in deze bijzondere combinatie van gebouw en
kunstwerk 15 verdiepingen bedwingen. Het bouwwerk telt
154 trappen met maar liefst 2500 treden.
 
In totaal vind je in Hudson Yards meer dan 100 verschillende
winkels, restaurants, cafés en bars. Zo herbergt het
gebouwencomplex een zeven verdiepingen tellend
winkelcentrum waar merken als Rolex en Cartier, maar ook
H&M een vestiging hebben.
 
Wie wil genieten van het meest spectaculaire uitzicht moet
helaas nog even wachten. Volgend jaar wordt een outdoor-
observatiedek geopend op de 100e verdieping van 30 Hudson
Yards. Het uitkijkpunt wordt niet alleen het hoogste van heel
New York, maar van het hele westelijk halfrond. Na de
opening in 2020 kun je er genieten van vergezichten over
Brooklyn, Queens en New Jersey.
 
Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen op hun beurt hun
hart ophalen in het nieuwe centrum voor uitvoerende kunsten
genaamd The Shed. Dit verplaatsbare en uitbreidbare gebouw
werd afgelopen maand officieel geopend en herbergt theaters
en exposities van wereldfaam. Op dit moment kun je er
bijvoorbeeld genieten van de voorstelling Norma Jeane Baker
of Troy van Anne Carson.



19  

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.
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V O O R  L A U R E N  I S  A S T O R I A

D E  N E W  Y O R K S E  H O T S P O T

LAUREN TIPT AL EEN HELE TIJD NEW YORKSE MUST-DO'S VIA
HAAR REISBLOG GIRL IN GOTHAM CITY. ZE VERHUISDE NAAR NEW
YORK IN 2015 NADAT ZE DRIE JAAR IN ITALIË WOONDE.

L O C A L S
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VETEXBART | Je woont nu al een tijdje in Astoria.
Welke plaatsen of dingen om te doen of zien
mogen toeristen er zeker niet overslaan?
 
Ga zeker eens langs in één van mijn favoriete
New Yorkse musea. In het Museum of the Moving
Image in Astoria zijn vaak speciale
tentoonstellingen te zien. Maar ook hun vaste
collectie is de moeite waard. Je kan er achter de
schermen kijken hoe films worden gemaakt en er
zijn zelfs geluidscabines waar je eigen clips kan
opnemen. Wie één van de meest cultureel diverse
buurten van New York wil ontdekken kan een
wandeling maken 

in de Steinway Street tussen Astoria Boulevard
en Broadway. Dit gedeelte van Astoria staat
bekend als Klein Egypte. Je vindt er honderden
Arabische restaurants, hookah lounges, halal
karren en banketbakkerswinkels met baklava en
koffie. Hier hoor je meer Arabisch spreken dan
Engels en zowel mannen als vrouwen lopen hier
rond in hun traditionele kleding. Voor het
outdoor type is een bezoek aan het Astoria Park
zeker aan te raden. Het Park zit genesteld tussen
de Hell’s Gate Bridge en de RFK Bridge langs de
East River. Ik heb hier op zondagen massa’s
boeken gelezen, picknicks gehouden, gespeeld
met de hond en genoten van het spectaculaire
uitzicht over het centrum van Manhattan. In de
zomer houden ze er zelfs een openluchtfilm ’s
nachts.
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VETEXBART | Astoria is een levendige,
voornamelijk Griekse wijk. Waarschijnlijk zijn er
een heleboel lekkere restaurants, fijne bars en
trendy winkels. Waar kunnen we jouw favorieten
vinden?
 
Dat is een ontzettend moeilijke opgave, want
Astoria heeft ontelbare lekkere plekken. Denk
maar aan The Shady Lady, Seva, Ample Hills
Creamery, New York City Bagel and Coffee House
en Kinship Coffee. Maar ik mag er maar drie
kiezen, dus ga ik voor Queens Comfort, El Mero
Mero Mero, en Artopolis Bakery. Queens
Comfort is anders dan alle andere restaurants
waar u ooit geweest bent. Alvorens je deze jaren
’80-bedazzled diner binnen kan stappen moet je
rekening houden met lange wachtrijen. Kies voor
de eggs benedicts of de Cap’n Crunch crusted
chicken and waffles en sluit er af met een stukje
van de Donut Diva’s famous rainbow cookie
crumb cake. Wil je het graag iets pittiger? Ga dan
naar Astoria’s (ik durf zelf te stellen New Yorks)
beste Mexicaanse restaurant, El Mero Mero Mero.
Mijn vriend en ik zijn hier ondertussen vaste
gasten. De guacamole, huisgemaakte chips, de
margaritas gemaakt met zelfgemaakte tequila,
taquitos dorados, en chilaquiles verdes zijn om
duimen en vingers af te likken. De schotels zijn
daarenboven ook nog eens super fotogeniek. Voor
de zoetebekken is er tenslotte Artopolis Bakery,
een prachtige winkel met traditionele Griekse
gebakjes. De bakkerij is wijd en zijd bekend om
z’n decadente baklava. 
 
VETEXBART | Toeristen gaan steeds vaker op
zoek naar het meest fotogenieke plekje tijdens
hun trip! Welke spots in Astoria zijn wel erg
Instagram worthy volgens jou?
 

De beste plaatsen voor foto’s zijn gemakkelijk te
benoemen. Wellington Court Mural Project lijkt
een beetje op het Bushwick Collective, maar is
naar mijn mening meer organisch. Beide zijn een
deel van de wijkblokken waarin grote
hoeveelheden lege muren in nieuwe, edgy
graffiti-ontwerpen van lokale straatartiesten zijn
gehuld. Wellington Court is iets minder
toeristisch (er zijn bijvoorbeeld geen
wandeltochten zoals die in Bushwick), wat het
authentieke gevoel eerder doet opleven. Als je op
zoek bent naar een graffitischot van leer en
lippenstift, dan is dit de plek. Het is ook gunstig
gelegen op weg naar het nabijgelegen Socrates
Sculpture Park, waar je geweldige headshots kunt
maken bij het water met de Manhattan skyline op
de achtergrond, of met een van de vele steeds
veranderende sculpturale installaties van lokale
kunstenaars. Bonuspunten als je naar
het Noguchi Museum vlakbij gaat. Voor degenen
onder jullie die je vrienden jaloers willen maken
met epische foodshots en Insta-worthy brunch
foto’s, ga je naar het Astoria restaurant van de
locals, The Bonnie. Hun schattige en kleurrijke
cocktails, charmant serviesgoed en heerlijke
gerechten zoals avocadotoast en
seizoensgebonden salades maken de perfecte
foto voor the gram.

girlingothamcity.com &  @girlingothamcity
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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).
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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.

Julienne Schaer/NYC & Company



JULY IV
MDCCLXXVI
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Vertrek erg vroeg met de metro naar Queens voor een prachtige
wandeling. Het Socrates Sculpture Park is een gratis outdoor
museum in de wijk Astoria, vergelijkbaar met het Antwerpse
Middelheimpark.
 
Mijn favoriet! Wandel naar het verbluffende American Museum
of the Moving Image. Er zijn enorm veel coole
bezienswaardigheden uit verschillende bekende films en series.
Maar je vindt er ook 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. Ze is eigenlijk een stuk
minder toeristisch dan die in Manhattan. Rep je naar Prince
Street nabij 38th en 39th Avenue want daar zijn heel wat
lekkere Aziatische zaakjes terug te vinden.
 
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. Cheers!

Ga voor een prachtige sunset naar het Astoria Park. De lap
groen is gelegen aan de East River en geeft je een fenomenaal
uitzicht op Upper Manhattan en de Queensboro en Hellgate
Bridges.

A V O N D



  

L Y N N  &  J U S T I N  T I P P E N

D E  L O W E R  E A S T  S I D E

LOCALS LYNN EN JUSTIN VAN FOODWEBSITE MAD
HATTERS NYC TONEN JE GRAAG HUN
LIEVELINGSPLEKJES IN DE WIJK LOWER EAST SIDE IN
STADSDEEL MANHATTAN.

L O C A L S

V I N C E N T  N E E M T  J E  M E E

N A A R  F L U S H I N G ,  Q U E E N S

VINCENT IS GEBOREN EN GETOGEN IN BROOKLYN, MAAR HIJ
VERHUISDE OP JONGE LEEFTIJD NAAR QUEENS. BIJNA ZIJN HELE
LEVEN WOONDE HIJ IN NEW YORK.

L O C A L S
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VETEXBART | Je woont in Flushing, een wijk in Queens die we
vooral kennen van het tennistornooi US Open. Welke plaatsen
of dingen om te doen of zien mogen toeristen er in de buurt
zeker niet overslaan?
 
Als je op zoek bent naar het beste Aziatische eten in heel New
York City, dan moet je gewoon de wijk Flushing bezoeken. Het
zit er vol Aziatische immigranten die hun tradities, culturen en
recepten uit hun thuisstad meenamen. Zo weet je dat je
maaltijd altijd authentiek en heerlijk zal zijn. Stop zeker
bij Main Street en laat je verrassen door de heerlijke geuren
en geluiden. Je kan hier gemakkelijk komen door met de 7
train naar de laatste halte te gaan en het metrostation uit te
lopen. Je wordt zo midden in het centrum gedropt. Sta even
stil en zie hoe de drukte van de mensen, auto’s en bussen je
voorbij komen, maar zorg ervoor dat je niet in de weg loop. De
thuisbasis van de enige echte overgebleven klassieke
biertuin in heel New York City is dan weer Astoria.
De Bohemian Hall heeft mooie bomen, picknicktafels en vooral
veel bier. Genoeg alcohol binnen? Waarom zou je dan niet wat
Grieks eten oppikken op weg naar huis? Astoria staat bekend
als de Griekse hoofdstad van New York City.  Heb je zin in een
drankje met een prachtig uitzicht? Bayside is een van de
weinige plaatsen in Queens met bars op het dak. Pak een
cocktail en geniet van de heerlijke lauwe zon en de blauwe
lucht. Als je een beetje honger hebt, loop dan gewoon naar
beneden in de straat en je wordt verwelkomd door een
overvloed aan smakelijke en betaalbare restaurants.
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VETEXBART | Je zei het al: er zijn een heleboel
lekkere restaurants en fijne bars in Flushing.
Waar kunnen we jouw drie favorieten vinden?
 
Als je dol bent op dumplings dan zal je ook grote
fan zijn van de soup dumplings van Kung Fu Xiao
Long Bao. Ze serveren er de meest verrukkelijke
en delicate dumplings in Flushing. Stel je de
prachtige textuur en smaken van handgemaakte
gestoomde dumplings voor met warme hartige
soep en gehakt varkensvlees. Ze zijn absoluut
goddelijk en ik kan je garanderen dat je er meer
dan één van zal leeglepelen. Als er één ding is
waar we het allemaal over eens zijn, is het het
feit dat er maar weinig dingen beter zijn dan
zelfgemaakt eten. Mama Lee is een van de
weinige restaurants waarvan het eten echt van
eigen bodem komt. Als je verlangt naar
authentieke en traditionele Taiwanese gerechten,
zorg er dan voor dat je hier langskomt en
even hallo zegt tegen Mama Lee. Als je dan weer
dacht dat Amerikaanse gebakken kip al heerlijk
was (Kentucky of Nashville style) dan heb ik een
tip voor je. Mad for Chicken beheerst de kunst
van de Koreaanse gebakken kip perfect. Hoewel
uw bestelling enige tijd in beslag neemt om voor
te bereiden, is het zeker de moeite waard om te
wachten.
 
VETEXBART | Toeristen gaan steeds vaker op
zoek naar het meest fotogenieke plekje tijdens
hun trip! Welke spots zijn wel erg Instagram
worthy volgens jou?
 

Spot Dessert is gespecialiseerd in Aziatische
desserts, variërend van Matcha Lava
cake tot Sesam Pudding. De crème de la crème
voor unieke Instagram shots zou echter The
Harvest moeten zijn. Dit brouwsel wordt
geserveerd in een plantenpot en lijkt precies op
een plant, met zand, stengels en bladeren. Maar
maak je geen zorgen, want de laagjes bessen,
zachte cheesecake, kruimels, frambozensorbet en
zwarte rozenmelk thee smaken heerlijk.  New
York City is niet de eerste plaats die in je opkomt
als je denkt aan mooie groene plekjes met een
brug op de achtergrond. White Stone Bridge is
nochtans één van de vele schilderachtige
gebieden in Queens die precies dat beeld
vastlegt. Breng overdag een bezoekje aan de brug
om dat prachtige natuurschilderij te fotograferen.
Of bezoek het ’s nachts en ontdek de fonkelende
lichtjes. Shine bright, like a diamond!  Heb je
ooit een foto willen maken met een enorme
wereldbol? Nou, dan is dit je kans. Je kan een
mooie foto van de UniSphere bij Flushing
Meadow Park maken, inclusief verfrissende
waterstralen die vanaf de grond wegschieten. Het
leuke is dat er niet al te veel mensen zijn. Zorg
er wel voor dat je camera niet nat wordt.

LEES CURIOUS FLAVOR
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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.



34 

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.
 

Jen Davis/NYC & Company



  

Tagger Yancey IV/NYC & Company

VOOR DE PRIJS VAN
EEN METROKAARTJE

KRIJG JE EEN
ONGELOOFLIJKE RIT IN

DE PLAATS
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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.



37  

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.





 

N I E T  T E  M I S S E N

S P O R T W E D S T R I J D E N

I N  N E W  Y O R K

 

S P O R T

D O O R  R E I N  V A N  D E N  B E R G H
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Basketbalwedstrijden in New York bezichtig je in dé sporttempel van de stad: Madison Square Garden.
Hier mogen dan misschien ook wekelijks de grootste muzieksterren optreden, dit heiligdom van de
basketbal staat vooral bekend als de thuisbasis van de New York Knicks. Deze evenementenhal ligt
naast Penn Station en bereik je dus gemakkelijk met het openbaar vervoer. De prijzen beginnen rond
de 95 dollar. In Brooklyn doen de Nets hun ding. Iets minder prestigieus dan Madison Square Garden
is het Barclays Center, maar moet zeker niet onderdoen qua sfeer. Daar kan je genieten van iets
goedkopere tickets, die beginnen tussen de 50 en 60 dollar voor het goedkoopste zitje.
 
seizoen: oktober tot juni
 

Echte sportliefhebbers kunnen in sportland USA hun hart meer dan ophalen. Een erg geliefkoosd uitje
tijdens een reis naar the Big Apple is dan ook vaak het bijwonen van één of andere match. Amerika
lover en American football fan Rein gidst je in dit artikel door de populairste sportwedstrijden in New
York.
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Ook in New York kan je er niet omheen. De stad
huist maar liefst twee professionele American
football teams, de New York Giants en de New
York Jets. Om een match bij te wonen moet je
echter wel naar… New Jersey. Je hoort het goed.
Beide ploegen zijn genoemd naar de stad, maar
spelen hun matchen in een andere staat. Ze delen
overigens ook, een beetje zoals Club en Cercle,
hetzelfde stadion. Van een échte rivaliteit
kunnen we hier echter niet spreken, maar het
blijft speciaal wanneer twee New Yorkse teams
elkaar recht in de ogen kijken. Ticketprijzen
variëren van ploeg en tegenstander. Bij ‘gewone’
tegenstanders, betaal je voor de goedkoopste
zitjes rond de 50 dollar. Bij topmatchen klimt dat
bedrag gemakkelijk boven de 100. Wie echte
prime seats wil hebben, moet bereid zijn rond de
500 dollar te betalen. Football is niet de
goedkoopste sport om naar te kijken, maar
eenmaal je het spel begrijpt geniet je er met
volle teugen van!
 
Seizoen: september tot januari 
 
Naast het vrijheidsbeeld, is de New York
Yankees pet misschien wel het bekendste
symbool van de stad. Voor echte nineties kids
onder ons, je weet wel, de pet van Limp
Bizkit zanger Fred Durst. Baseball is op het
eerste zicht eenvoudig. De ene ploeg werpt een
bal en de andere probeert die zo ver mogelijk te
slaan. Met die kennis ben je al héél ver als je een
wedstrijd van de Yankees wil bijwonen. De
gemiddelde ticketprijs ligt rond de 50 dollar voor
een thuiswedstrijd van de Yankees, maar voor die
prijs krijg je wel een wedstrijd van om en bij de
drie uur voorgeschoteld. 
 

Waar voor je geld dus! Ook hangt er een
gemoedelijk sfeertje bij de fans, zowel thuis- als
uitpubliek genieten samen van deze sport.
In Queens heb je de New York Mets. Hun
thuistempel, Citi Field, kan je vinden in de
wijk Flushing, van de New Yorkse borough
Queens. Hier ligt de gemiddelde ticketprijs iets
lager -30 dollar- dan bij hun New Yorkse rivalen.
 
seizoen: maart/april tot oktober/november
 
Naast basketbal, heeft ook ijshockey zijn
thuisbasis in het grandioze Madison Square
Garden. Hier spelen de New York Rangers hun
thuiswedstrijden. IJshockey is een snelle, soms
erg gewelddadige sport. Er heerst vooral een
uitgelaten en enthousiaste sfeer wanneer de
hockeypuck over het ijs glijdt. Een ticket heb je
vanaf 75 dollar.
Het tweede New Yorkse hockeyteam, dat
misschien minder faam geniet dan de Rangers
zijn de New York Islanders. Zij spelen het gros
van hun thuiswedstrijden in het Barclays Center,
net als de Brooklyn Nets, maar af en toe kijken
zij de tegenstander in de ogen in het Nassau
Veterans Memorial Coliseum in de nabij gelegen
stad Hempstead. Hier moet je toch al een stukje
voor reizen als je je in Manhattan bevindt. Af en
toe ligt de prijs van een ticket zo laag, dat je
voor nog geen tien (!) dollar de sfeer kan gaan
opsnuiven.
 
seizoen: oktober tot juni
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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. Misschien lees je wel een leuke tip in dit magazine? Dan kan
je dat later hier inplannen.
 
Als alternatief kan je naar The Bronx sporen, maar dan vervalt
de namiddag programmatie. Tijd voor wat cultuur! The Bronx
Museum of Arts is een museum met hedendaagse kunst uit
verschillende culturen én helemaal gratis te bezoeken. In de
onmiddellijke buurt zie je trouwens tientallen prachtige street
art kunstwerken. Vergeet Littly Italy in Manhattan, want de
beste Italiaanse restaurants (zonder toeristen) liggen in The
Bronx aan Arthur Avenue. Smakelijk! Als je van dierentuinen
houdt is Bronx Zoo echt een aanrader. Het is de grootste
stadsdierentuin in de Verenigde Staten en huisvest zo’n 4000
dieren. Vroeger was The Bronx een echte no-go zone. Vervallen
wijken en rondhangende bendes maakten van deze regio de
zwarte vlek van de stad. De laatste jaren echter is er stevig
geïnvesteerd in deze wijk waardoor het een echte aanrader is
geworden. Stap er langs de vele antiekwinkeltjes en
gallerijtjes van beginnende kunstenaars. 

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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Ga eten bij de bekende Grimaldi’s Pizza in Brooklyn. Het
restaurant wordt gezien als de bakermat van de New Yorkse
pizza. Michelle Obama is alvast fan van de steenovenpizza’s.
 
Hou je niet van pizza (als dat al mogelijk zou zijn):
 
Dan kan je kiezen voor overheerlijk Mexicaans. Grand Electrica,
is de place to be in Brooklyn. Het is een erg trendy zaakje, maar
wel beetje lawaaierig.
 
Wie later nog aan een cocktail wil nippen terwijl hij een
fantastisch uitzicht krijgt, kan naar de Westlight rooftop gaan.
De wolkenkrabber ligt eveneens in Brooklyn. Neem de lift en
stap 22 verdiepingen later uit in een soort van glazen box op
het dak van het hotel. Vanop het dakterras van het The William
Vale Hotel krijg je werkelijk een adembenemend uitzicht op de
skyline van Manhattan. 

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.



BUSHWICK
DE HIPSTE(R) WIJK 



VOOR DE EERSTE
VETEXBART GOES USA
VIDEO-REPORTAGE
TROKKEN WE
ONLANGS NAAR DE
HIPPE EN OP DIT
MOMENT SUPER
COOLE WIJK
BUSHWICK. 
 
VOLGENS HET
MAGAZINE VOGUE WAS
BUSHWICK ENKELE
JAREN GELEDEN ZELFS
THE 7TH COOLEST
NEIGHBORHOOD ON
THIS PLANET.
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Street art in Bushwick is echt wel pretty big! Lege muren zijn er
in de wijk niet veel te vinden en waar je ook gaat of staat kom
je prachtige kunstwerken tegen van grote internationale
kunstenaars zoals Banksy of Shepard Fairy, maar ook de Gentse
ROA is er uiteraard terug te vinden. Bushwick is one of the most
photogenic neighborhoods in New York. In de wijk vind je niet
alleen muurschilderingen en graffiti, maar ook tientallen
kunstgalerijen en creatieve studio’s.

B U S H W I C K

S T R E E T  A R T

N A M I D D A G

Eén van hoogtepunten is een 2 uur durende Graffiti and Street Art Tour doorheen de
neigborhood.
Volgens insiders gaat er in Bushwick minstens één nieuwe bar open per week. De
wijk herbergt enkele van de coolste coffeebars in town.
Eet een pizza bij Roberta’s (261 Moore Street). Al jaren in de hemel geprezen, maar
ook echt superlekker. Bereid je voor op lange wachttijden en een wachtrij van enkele
tientallen meters.
Neem een kijkje in de St. Barbara’s Roman Catholic Church. Overal waar je
omhoog kijkt in Bushwick zie je de torens opduiken.
Bezoek de nabijgelegen hipster wijken Williamsburg & Greenpoint.
Waar Bushwick Williamsburg ontmoet vind je Moore Street Market. Absoluut een
bezoekje waard.

Je kan Bushwick het beste bereiken met de trein. Bijvoorbeeld
vanuit het station Essex Street in de Lower East Side in
Manhattan ben je er op zo’n 25 minuten.

W A A R ?
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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.
 
 



Kleine foto's: Christopher Postlewaite/NYC & CompanyJulienne Schaer/NYC & Company
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Het Museum of Modern Art of kortweg het MoMa museum is
gratis te bezoeken op vrijdag van 16u tot 20u.
 
Da’s natuurlijk een echt buitenkansje, maar wees wel
gewaarschuwd voor de lange wachtrijen (tip: ga vanaf 18u).
 
Het MoMa wordt aanzien als een van de meest toonaangevende
musea voor moderne en hedendaagse kunst ter wereld. Er
worden ook heel wat kunstwerken van Belgen getoond. Zo
hangen er creaties van onder andere Magritte en Tuymans.
 
Let op: Het museum is wegens verbouwing gesloten tussen half
juni en eind oktober 2019.

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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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



Elizabeth Bick/NYC & CompanyBrittany Petronella/NYC & Company

KEEP CALM
AND GO

SHOPPING
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W A A R  K U N  J E  H E T  B E S T  S H O P P E N  I N  N E W

Y O R K ?

WELKE STAD TER WERELD IS BETER GESCHIKT VOOR EEN
WEEKEND SHOPPEN DAN NEW YORK?

S P E N D I N G  A L L  Y O U R  $ $ $

Alle grote merken hebben vestigingen in The Big Apple en
daarnaast wemelt het van de kleine boetiekjes. Bezoek de
meest imposante warenhuizen en wandel door de met neon
verlichte straten terwijl je de etalages afspeurt op zoek naar
jouw favoriete merken. Maar waar moet je precies zijn als je
wilt winkelen in New York?
 
Een van de meest geliefde en meest charmante plekken om te
shoppen is in SoHo. In de straten rond Broadway wemelt het
van de leuke winkels. Je vindt er werkelijk van alles; van luxe
merken tot eigenzinnige boetiekjes en de bekendere
winkelketens als Forever 21 en H&M. Van al dat winkelen
raak je natuurlijk uitgeput en hongerig, dus gelukkig vind je
in de buurt ook een ruime keus aan de gezelligste cafés en
eetgelegenheden. Aan het eind van de dag kun je een
voorstelling meepikken in een van de beroemde theaters aan
Broadway.
 
Meatpacking District is een ander populair winkelgebied. Aan
het begin van de High Line zijn tal van verrassende shops
gevestigd. Waan je als een van de dames in de populaire serie
Sex and the City tijdens het winkelen in deze gezellige
straten.
 
Ongetwijfeld de meest hectische plek om te winkelen in New
York is het fameuze Herald Square. Vergaap je aan het
immense warenhuis Macy’s of bezoek de rijk uitgeruste
filialen van vrijwel alle bekende merken. Het mag hier dan
wat drukker zijn dan in de eerder genoemde winkelgebieden,
als er één plek is die New York ‘ademt’, dan is het Herald
Square. Wie juist wil winkelen in een wat rustiger omgeving
kan bijvoorbeeld gaan shoppen bij Columbus Circle. Op een
steenworp afstand van Central Park vind je hier de leukste
winkels.



CHECKLIST
REIS NAAR USA

 
De roamingkosten binnen Europa zijn dan wel afgeschaft, wie naar de VS reist moet weten dat hij het
best zijn mobiele data uit zet. Mobiele operatoren rekenen er maar liefst tot 15 euro per megabyte aan.

Koop een lokale simkaart of gebruik de gratis wifi in hotels of koffiebars.

Misschien wel het allerbelangrijkste: zorg voor een internationaal paspoort dat geldig is bij de inreis en
tijdens je verblijf in de Verenigde Staten.

Belgen en Nederlanders moeten in principe geen visum aanvragen wanneer zij de VS bezoeken voor
toerismedoeleinden, een familiebezoek, of zaken. Wel moet er een ESTA aanvraag gedaan worden. Dit

kan via de officiële website. Je moet je ESTA aanvragen niet printen en meenemen naar de luchthaven, het
is automatisch gekoppeld aan je paspoortnummer. Doe de aanvraag minstens 72 uur vooraf.

Ziekenhuiskosten kunnen in de Verenigde Staten gigantisch hoog oplopen. Zorg zeker dat je een goede
reisverzekering met een degelijke dekkingslimiet aanschaft. Dit kost je vaak maar enkele euro’s per dag

en is echt onmisbaar.

De grenscontrole zal je steeds vragen waar op het Amerikaanse grondgebied je zal verblijven. Het is
daarom belangrijk om (zeker voor de eerste dag) een hotel te boeken. Als je bij vrienden of familie logeert

hou je best hun adres bij de hand.

Wil je graag gebruik maken van je normale bankkaart (geen kredietkaart), laat deze dan voor vertrek
deblokkeren voor reizen buiten de Europese Unie. Je kan wel niet overal in New York terecht met een

gewone (Maestro) bankkaart. Neem minstens één kredietkaart mee zoals VISA of Mastercard want deze
zijn echt onmisbaar in Amerika. Je hebt ze vaak nodig als borg in je hotel.

Als je van plan bent om je koffers op slot te doen gebruik je best een TSA slot. Daarvan heeft de
Amerikaanse douane een loper zodat zij jouw gesloten koffer niet moeten openbreken.

Neem je medicatie? Ga dan na af je medicijnen toegelaten zijn in Amerika. Zorg er ook voor dat de
verschillende pilletjes steeds in de originele verpakking zitten.

Betalen in een winkel of restaurant doe je het best direct met je kredietkaart, in plaats van eerst geld uit de
muur te halen. De ATM’s (bancontact/pinautomaat) rekenen altijd (hoge) kosten aan (van 1 tot soms wel 5
dollar per transactie). Gebruik je toch de ATM? Kies dan direct voor enkele honderden dollars in plaats van

iedere dag een klein(er) bedrag.
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