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In dit ebook krijg je een volledig
uitgewerkte NYC 3-dagen
planning. Het staat vol met
allerlei leuke activiteiten,
interessante fotospots, eet- en
drinkadressen, tips & tricks.

 

 
 

Als NYC-expert schrijf 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. 
 
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 zonder

aankoopbewijs 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 regelmatig naar New York
City en volg ik deze stad op de
voet. 
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Z O R G  D A T  J E  M E T  A L L E S  I N  O R D E  B E N T

WIE DE VERENIGDE STATEN WIL BEZOEKEN MOET ER VOOR
ZORGEN DAT ER VOOR HET VERTREK ENKELE
NOODZAKELIJKE STAPPEN GEVOLGD WORDEN.

H O E  P L A N N E N ?

De voorbereidingen die bij het plannen van een reis naar de Verenigde
Staten van Amerika nodig zijn verschillen met een uitstapje binnen
Europa. Zo moet je dus alvorens je New York bezoekt in orde zijn met
wat papierwerk. 
 
Internationale reispas
Voor een reis naar de Verenigde Staten moet je in het bezit zijn van
een geldige internationale reispas. Dit is voor alle duidelijkheid niet je
identiteitskaart, maar wel het bordeauxkleurige boekje dat wordt
afgeleverd door je gemeente. Zorg er voor dat je minstens een drietal
weken voor je vertrek je reispas aanvraagt in het gemeente- of
stadhuis waar je woont.
 
Voor last minute vertrekken is er ook een spoedprocedure nodig, maar
die is vele malen duurder.
 
ESTA
Belgen en Nederlanders die de VS binnenkomen dienen online een
ESTA-aanvraag in te dienen. Dit moet minstens 72 uur voor de afreis
gebeuren. Heb je geen geldige en goedgekeurde ESTA? Dan kom je
het land niet in. Het document kost 14 dollar en is enkel af te rekenen
met een kredietkaart. Je ESTA is bovendien twee jaar geldig en kan
meerdere keren gebruikt worden. Wie het land binnenkomt met een
ESTA geeft duidelijk aan een toerist te zijn. Heb je andere plannen in
de VS dan moet er een passend visum aangevraagd worden.
 
Hier vraag je officieel je ESTA aan.

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html;jsessionid=jtka1VDPPhYWqpj3VofF5ULQ53fWCa_iEMuZgXjmBNIPzdsd12V1!-125198846?execution=e1s1
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BUITEN DE VERPLICHTE PAPERASSEN ZIJN ER NOG ENKELE
DINGEN WAAR JE ZEKER REKENING MEE MOET HOUDEN ALS
JE NAAR DE VERENIGDE STATEN REIST.

H O U  O O K  H I E R

R E K E N I N G  M E E . . .

Verzekering
Een ongeluk komt soms snel om de hoek loeren, ook op vakantie.
Ziekenhuiskosten kunnen in de VS gigantisch hoog oplopen. Zorg er
daarom zeker voor dat je een goede reisverzekering met een degelijke
dekkingslimiet afsluit. Het kost je dan misschien wel enkele euro's per
dag, maar het is echt wel onmisbaar.
 
Bank
Wil je graag gebruik maken van je normale bankkaart (geen
kredietkaart), laat deze dan voor vertrek deblokkeren voor reizen
buiten de Europese Unie. Bij de meeste banken kan je dat ook zelf
doen via je mobile banking app. Denk er wel aan dat je niet overal in
New York terecht kan met een gewone (Maestro) bankkaart. Neem
minstens één kredietkaart mee zoals VISA of Mastercard want deze is
echt wel een vereiste in Amerika. Je hebt ze bijvoorbeeld nodig als
borg in je hotel, bij het huren van een fiets of op restaurant.
 
Bagage
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 koffer niet moeten openbreken. Neem je medicatie? Ga dan na of
je medicijnen toegelaten zijn in Amerika. Zorg er ook voor dat de
verschillende pilletjes steeds in de originele verpakking zitten.
 
Hier koop je een TSA slot.
 
WIFI
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. Ben
je van plan om vaak te internetten of je smartphone? Koop dan een
lokale simkaart. Dat kan al direct op de luchthaven. Of gebruik de
gratis wifi in hotels, op pleinen of in koffiebars.
 
Elektriciteit
Iets wat vaak over het hoofd wordt gezien door mensen die voor het
eerst naar de States reizen zijn adapters voor elektrische apparaten.
De stroom in de VS is 110v en niet 220v zoals bij ons. 
 
Hier kan je er eentje online kopen die goed werkt.

https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=36721&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Ftravelmore-tsa-kofferslot-4-cijferig-1-stuk-reisslot-reis-cijferslot-cijferhangslot-hangslot-hangslotje-bagageslotjes-slot-voor-bagage-usa-slotjes-zwart%2F9200000079023972%2F%3FsuggestionType%3Dbrowse%26bltgh%3Dm5xrr2GxPBKNmK7THsNHdw.1.14.ProductTitle&name=tsa
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=36721&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Ftravelmore-reisstekker-type-a-adapter-stekker-wereldstekker-reisadapter-traveladapter-amerikaanse-stekker-reizen-usa-stekker-universele-stekker-amerika-vakantie-compact%2F9200000079024114%2F%3FsuggestionType%3Dtypedsearch%26bltgh%3Dqs-djluUfET2wrqTvPVPbw.1.4.ProductImage&name=adaptor


  

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

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. ZE NEMEN JE MEE NAAR DE
WIJK LOWER EAST SIDE IN STADSDEEL MANHATTAN.

L O C A L S
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VETEXBART | Jullie houden van de Lower East
Side, dat is duidelijk op jullie social media
kanalen. Maar welke plaatsen mogen toeristen er
zeker niet overslaan?
 
Een echte New York bagel die mag je natuurlijk
niet missen. En er ééntje proeven van Russ and
Daughters is echt een ervaring. De zaak bestaat
al meer dan 100 jaar en is geliefd bij zowel
internationale bezoekers als de locals. Pak er een
kaartje aan de vistoog, bestel een egg cream en
wacht tot je nummer wordt genoemd. Zoek
daarna een bankje uit en eet de beste bagel
sandwich die je ooit zal tegenkomen. 

 

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 eerder al werken
getoond van onder andere Banksy en Shepard
Fairey. De Bowery Wall Mural, vaak actueel en
controversieel, is altijd een stop waard.

 

Russ & Daughters | 179 E Houston St, New York

Bowery Wall Mural | 76 E Houston St, New York
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VETEXBART | Lower East Side is een levendige
wijk. Waarschijnlijk zijn er ook een heleboel
lekkere restaurants, fijne bars en trendy winkels.
Waar kunnen we jullie favorieten vinden?
 
Morgenstern’s Finest Ice Cream is een ijssalon
voor jong en oud. Door het schilderachtige
blauwe buitenkant tot het klassieke zwart-witte
interieur, is deze plaats ook erg in trek bij
bloggers op Instagram. Ze bieden er een
ongelooflijke variëteit aan, 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 jullie?
 
Supermoon Bakehouse is een echte Instagram hit.
In hun moderne showroom voor
banketbakkerswerk staan enkele voorbeelden van
hun dagelijks aanbod te blinken in de roze,
granieten toonbank. Kies één van hun Instagram-
vriendelijke desserts zoals de gevulde donuts,
tweemaal gebakken croissants en cruffins (een
croissant-muffin). 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 15de
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 feed of stories,
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
internationale 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

Morgenstern’s Finest | 2 Rivington St, NY
Kopitiam | 151 E Broadway, NY
Garfunkel’s | 67 Clinton Street, 2de verdiep NY
Supermoon Bakehouse | 120 Rivington St, NY 
Mr. Purple | 180 Orchard St, 15de verdiep, NY
Kabisera Kape | 151 Allen St, NY 
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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 EEN OVERZICHT VAN DE SNELSTE,
GOEDKOOPSTE OF DE MEEST HANDIGE OPLOSSINGEN OM VAN
JOHN F. KENNEEDY AIRPORT NAAR MANHATTAN TE REIZEN.

Je kan makkelijk een taxi, of Yellow Cab aan de uitgang van de
luchthaven nemen. Er is een vaste prijs van JFK naar
Manhattan. Let er wel op dat je enkel een officiële taxi neemt.
Het is ongetwijfeld de snelste en meest stressloze manier om in
je hotel of Airbnb 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.
 
Huur zoals Vetexbart probleemloos een All-in auto bij Sunny Cars. 
 
De kosten zijn afhankelijk van duur en model.

Jen Davis/NYC & Company Tagger Yancey IV/NYC & Company

https://www.sunnycars.be/huureenauto/?tt=21133_12_227118_tipsamerika
https://www.sunnycars.be/huureenauto/?tt=21133_12_227118_tipsamerika
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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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We starten de eerste dag direct met een bezoek aan één van de meest iconische parken ter wereld:
Central Park.
 
Startpunt: neem de metro naar 59 St - Columbus Circle.
 
Te voet of met de fiets
Central Park beslaat een enorme oppervlakte en is daarom het best te ontdekken vanop de fiets.
Zeker in de zomer is dit de beste oplossing om zoveel mogelijk van het park te zien. Wie echter niet
van fietsen houdt kan een deel van Central Park natuurlijk ook te voet verkennen. Trek voor een
bezoek aan het park toch minstens zo'n 2 à 3 uur uit. Hier huur je voor enkel euro's een fiets.
 
Hoogtepunten in Central Park zijn onder meer Strawberry Fields (John Lennon Monument), Bethesda
Fountain (decor voor tientallen blockbuster films) en Belvedere Castle, maar ook het Metropolitain
Museum en Central Park Zoo.
 
Wie in de winter in Central Park is kan een kijkje gaan nemen op of naast de ijsbaan. In de zomer
zijn er dan weer allerlei voorstellingen, bijvoorbeeld rond The Mall.
 
Extra informatie over Central Park vind je op pagina 14.

D A G  1  

V O O R M I D D A G

N A M I D D A G

Als je eerste kennismaking met Central Park erop zit ga je naar de hoofdingang van Central Park aan
5th Avenue. Je ziet het statige hotel The Plaza aan het Grand Army Plaza, dat voor het eerst zijn
deuren opengooide in 1907. Hier logeerden tal van beroemdheden zoals The Beatles en Frank
Sinatra. Het hotel is ook te zien in heel wat blockbusters: denk maar aan Home Alone en Crocodile
Dundee.
 
Aan de overkant vind je één van de New Yorkse Apple Stores. Wandel langs 5th Avenue voorbij
glimmende (dure) merkenwinkels als Gucci en Louis Vuitton en geef je ogen de kost. Dit is een
iconische straat in New York. Ga ook even langs bij Trump Tower. Er is een Starbucks binnen in het
gebouw, maar werp zeker een blik op de inside ‘waterval’.
 
Wandel vervolgens een tiental minuten verder tot aan Saint Patricks Cathedral. Bewonder er de twee
orgels die samen bestaan uit bijna 10.000 pijpen en het prachtige roosvenster. De entree is hier
gratis.
 
(LEES VERDER OP PAGINA 17)

https://www.getyourguide.nl/new-york-l59/fietsen-huren-in-central-park-t155676/
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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).

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. Tickets voor deze activiteit kan je best vooraf bestellen om de wachtrij aan de kassa
over te slaan. Dat kan je hier.
 
Ben je bekomen van de prachtige vergezichten? Wandel dan zo'n 800 meter verder naar het meest
iconische plein ter wereld: Times Square. 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.
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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.
 
Startpunt: Ga naar het begin van het park, Gansevoort St & Washington St en neem de trappen of de
lift.
 
De High Line 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. De lijn loopt van het Meatpacking
District tot midden in de wijk Chelsea en is geïnspireerd op het Franse Promenade Plantée.
 
Op je traject kom je heel wat kunstwerkjes tegen, maar ook bloemen en planten. Wie goed rondkijkt
zal ook enkele street art murals zien opduiken in het straatbeeld. Zoek zeker naar de gigantische,
kleurrijke werken van Kobra met onder andere Gandi en Moeder Theresa in de hoofdrollen.
 
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.
 
 

D A G  2

V O O R M I D D A G

N A M I D D A G

Wil je ontbijten of misschien wel een snelle lunch eten? Dan kan je voor, tijdens of na je wandeling
langsgaan bij Chelsea Market. In deze oude Oreo cookies fabriek vind je verschillende hippe eettentjes
en delicatessenzaken (75 9th Avenue).
 
Als je High Line wandeling erop zit na zo'n 2,3 kilometer kan je aan in Hudson Yards, één van de
nieuwste wijken in Manhattan. Een deeltje is nog in aanbouw, maar het grootste stuk is ondertussen
klaar. Zo ook New Yorks nieuwste monument: 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. 
 
Let wel op: je kan The Vessel helemaal gratis bezoeken, maar je moet wel vooraf online je ticket
boeken.
 
Na de inspanning, tijd voor wat ontspanning. In totaal vind je in Hudson Yards (recht tegenover The
Vessel) 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 'goedkopere merken' zoals H&M een vestiging hebben. (LEES VERDER OP PAGINA 21)
 
Extra informatie over The Vessel vind je op pagina 20.
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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 100ste 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.
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Heb je ondertussen honger gekregen? Ga dan 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. Voor de zekerheid kan je best je plaats vooraf reserveren.
 
Wie later nog aan een cocktail wil nippen terwijl hij een fantastisch uitzicht krijgt, kan naar de
Westlight rooftop gaan. Daarvoor neem je best een taxi of Uber. 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. De entree is gratis, maar de cocktails zijn er vrij prijzig (15 à
20 dollar). Je kan deze rooftop ook bezoeken zonder er iets te drinken.
 
 

A V O N D

Hoog tijd voor een andere New Yorkse hotspot: Brooklyn Bridge. 
 
Wandel daarvoor van The Vessel in zo'n 15 minuten naar Penn(sylvania) Station. Neem de metro
naar het begin van Brooklyn Bridge: stap af aan bijvoorbeeld Fulton Street Station of Chambers
Street Station.
 
Een bezoek aan New York is niet compleet zonder te wandelen op Brooklyn Bridge, de gigant die
figureerde in honderden films en tv-series.
 
Voor wie er aan moest twijfelen, de brug heeft geen openingsuren en is 24/24 en 7/7 over te steken.
Brooklyn Bridge is een kleine 2 kilometer lang. Dat wil zeggen dat je toch zeker 30 minuten nodig
hebt om de rivier te voet over te steken. Hou er rekening mee dat het erg druk kan zijn en dat het
wandelpad niet heel breed is. Je kan dus maar zo snel gaan als je voorgangers. Ongetwijfeld wil je
ook massa’s prachtige plaatjes schieten tijdens de wandeling. Daarom reken je best op een tocht van
ongeveer 45 minuten tot 1 uur voor de echte die hards.
 
Je mag ook fietsen op Brooklyn Bridge! Er zijn speciale bike lanes net naast de voetgangerspaden
(pedestrian lanes). Wat je ook doet, kom als wandelaar NIET op het fietspad. De New Yorkers zoeven
er voorbij en rijden je zonder aarzelen
omver.
 
Inspanningen vragen om een beloning! De beste ijsjes vind je in de Brooklyn Ice Cream Factory.
Geniet daarna van de allermooiste uitzichten met de Manhattan skyline op de achtergrond. Ga voor
de beste views naar Brooklyn Bridge Park, vergeet het iconische straatje in DUMBO niet en slenter
langs de Brooklyn Heights Promenade. Je ziet er prachtige brownstone houses en maakt er de
mooiste foto's.
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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 HET OPENBAAR
VERVOER 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). De handige weekpassen (33 dollar) kan je enkel kopen aan de kiosk, niet aan de automaat.
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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.
 
Startpunt: Neem metrolijn 1 of R naar station South Ferry. Ga naar de Whitehall Ferry Terminal.
 
De Staten Island Ferry heeft een roemruchte geschiedenis die teruggaat tot 1817 en de pont is een
van de laatst overgebleven lijnen van een ooit uitgebreid ferry-netwerk in New York. Voor de eerste
bruggen gebouwd werden, was het zelfs de enige manier om van en naar Manhattan te reizen.
 
Met een tocht op deze veerpont treed je dus in de voetsporen van vele New Yorkers.
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 of hang nog even rond in Staten Island.
 
Wie langer op het water wil blijven en een echte cruise wil maken op de Hudson of East River kan
daar online tickets voor boeken ($).
 
Terug aangekomen aan de terminal gaan we Downtown Manhattan ontdekken. Begin je wandeling
aan de SeaGlass Carousel in Battery Park. Ga verder naar Bowling Green, het oudste openbare park
van New York waar je ook de bekende stier Charging Bull vindt. Wandel door naar Wall Street, waar
het financiële hart klopt van de wereld. Vanop Wall Street heb je een uitzicht op Trinity Church.
 
Iets eten of drinken kan afsluitend bijvoorbeeld in Trinity Place Restaurant, waar je in een echte
oude kluis zit. Een erg memorabele plaats.

D A G  3

V O O R M I D D A G

N A M I D D A G

Wandel een stuk door naar 9/11 Memorial. Daar kan je de aanslagen herdenken (gratis) en eventueel
de One World Tower bezoeken, New Yorks hoogste uitkijkplatform (tickets €).
 
Deze namiddag maken we tijd om een museum te bezoek, want New York heeft enkele prachtige
exemplaren. In feite kan je kiezen uit tientallen mogelijkheden, maar ik som even de drie bekendste
op. Als je echt een museumfan bent kan je eventueel enkele van bovenstaande activiteiten
schrappen om meer tijd te kunnen spenderen in het museum.

Guggenheim
Het Guggenheim Museum is één van de meest indrukwekkende musea en ook één van de onmisbare
must do’s in New York. Het museum op 5th Avenue (naast Central Park) heet voluit het Solomon R.
Guggenheim Museum en is één van de zes Guggenheim musea in de wereld. Er is vooral moderne
schilderkunst vanaf de twintigste eeuw te bewonderen. Er is een grote collectie aan Amerikaanse
popart, maar ook werken van bijvoorbeeld Picasso zijn te zien in het Guggenheim.

https://www.getyourguide.nl/new-york-l59/new-york-one-world-observatory-entreeticket-t52132/?partner_id=RJAOV3X&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle&cmp=25mustdo
https://www.getyourguide.nl/new-york-l59/guggenheim-museum-dagticket-voor-1-persoon-t55481/?partner_id=RJAOV3X&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle&cmp=25mustdo
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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

Julienne Schaer/NYC & Company

MoMa
Het meest befaamde en toonaangevende museum voor moderne kunst ter wereld is zeker het
MoMa, het Museum of Modern Art. Alle takken van de kunstladder zijn hier aanwezig. Van fotografie,
film, architectuur tot natuurlijk en voornamelijk de twintigste eeuwse schilder- en beeldhouwkunst.
Van Gogh, Monet, Andy Warhol en Picasso zijn maar enkele namen van kunstenaars die hier
tentoongesteld worden.
 
Metropolitan (The Met)
Ook dit is met zijn 2,5 miljoen kunstwerken één van de belangrijkste musea ter wereld. De collectie
van The Met telt een zeer grote diversiteit. Van Vlaamse primitieven tot manuscripten uit de
oudheid en Afrikaanse beelden. Zeker de moeite om te doen, al kom je in dit doolhof ogen tekort en
geraak je er nooit door op één dag. Het Metropolitan ligt aan de rand van Central Park.
 
Dit zijn betrouwbare websites om tickets te boeken:
Guggenheim
The Met

https://www.getyourguide.nl/new-york-l59/skip-the-line-het-metropolitan-museum-of-art-t239042/?partner_id=RJAOV3X&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle&cmp=25mustdo
https://www.getyourguide.nl/new-york-l59/guggenheim-museum-dagticket-voor-1-persoon-t55481/?partner_id=RJAOV3X&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle&cmp=25mustdo
https://www.getyourguide.nl/new-york-l59/skip-the-line-het-metropolitan-museum-of-art-t239042/?partner_id=RJAOV3X&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle&cmp=25mustdo
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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.
 

Jen Davis/NYC & Company





 

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



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.
 
Aan het nieuwe monument The Vessel vind je een luxueus
shoppingcenter Hudson Yards.
 
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.




