FA S H I O N
CITY TRIP
:

New York

Shop
‘till you drop
in

New York

TOERISME

Bij Dean & DeLuca
kunt u heerlijke
hapjes aan de bar
krijgen, ideaal voor
een picknick.

DAG 1 ICONISCH NEW YORK

Een boottochtje naar het Vrijheidsbeeld en Ellis Island is de perfecte aftrap
voor 4 dagen New York, met goed zicht op de beroemde skyline met de
splinternieuwe Freedom Tower. Deze toren én het indrukwekkende monument 9/11 Memorial (twee enorme waterbassins op de plek waar de Twin
Towers ooit stonden) zijn een bezoek waard. En stap voor een lekkere lunch
beslist even binnen bij Bento Sushi (32 Broadway) en snuffel daarna rond in
Century 21 (22 Cortlandt Street). Dit outlet-warenhuis met flink afgeprijsde
schoenen, tassen en designer kleding is favoriet bij veel New Yorkers. Een
van de meest sfeervolle straatjes in het Financial District is Fulton Street,
met een historische sfeer en veel leuke winkels. Wandel over het statige
Wall Street en drink een cocktail met bankiers en beurshandelaren in de
befaamde bar The Dead Rabbit (30 Water Street), genoemd naar een beruchte negentiende-eeuwse Iers-Amerikaanse bende.

Windowshoppen op Fifth Avenue, uitgebreid
rondneuzen in boetiekjes in Soho, of koopjes
scoren in een outlet store. Als er ergens kan
worden geshopt, dan is dat wel in The Big Apple.
Tekst: Esther van Veen. Illustratie: Judith van den Hoek
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TOERISME

In New York toverden ze
een oude spoorlijn om tot
park, het High Line Park,
ontworpen door de
Nederlandse ondernemer
Piet Oudolf.

DAG 2 CREATIEF &
INDUSTRIEEL NEW YORK

Tip! proef eens een cronut.

Het Meatpacking District is the place to be in
Manhattan. De ultieme plek tussen de creatievelingen van NYC is Chelsea Market: een voormalige koekjesfabriek met pop-up stores, cupcakewinkels en heerlijke delicatessenzaken. Maak
een bijzondere wandeling over de Highline, een
park op een oude spoorbaan boven de weg. De
naastgelegen wijk Chelsea is bij uitstek geschikt
om te genieten van straatkunst en industriële
architectuur. Een totaal andere sfeer heerst in het
aangrenzende Greenwich Village, met elegante,
exclusieve straten. Bezoek vooral het levendige
Washington Square Park, waar straatartiesten
hun kunsten vertonen. Soho, Manhattans populairste buurt, biedt een aaneenschakeling van
boetieks, kunstgalerieën, conceptstores en trendy koffiebarretjes. De ideale wijk voor een middagje shoppen! De leukste straten zijn Broome
Street, Spring Street en Mercer Street. Proef de
populaire cronut, een kruising tussen een croissant en donut, bij Dominique Ansel Bakery (189
Spring Street). Een goed adres voor de lekkerste
vis en zeevruchten is het charmante Navy (137
Sullivan Street).

DAG 4 CHIC NEW YORK

Uitgebreid én chic ontbijten kan bij restaurant Sarabeth’s (40 Central Park
South). En daarna? Windowshoppen op Fifth Avenue! Ook zonder een dikke
portemonnee is een bezoek aan de mooiste winkels van de stad, waaronder
Tiffany & Co., Bergdorf Goodman en de legendarische speelgoedwinkel FAO
Schwarz, een feestje voor de zintuigen. Maak nog even een fietstocht door
Central Park op een door de hele stad verkrijgbare citybike (vanaf $ 9,95 per
dag). In een romantische bui? Huur dan een roeiboot bij The Loeb Boathouse
in Central Park. In de Star Lounge van The Ritz-Carlton Hotel kan worden
genoten van een heerlijke high tea. Kunstliefhebbers mogen het iconische
Guggenheim Museum vol abstracte en surrealistische kunst zeker niet missen. Evenals het MET (Metropolitan Museum of Art), waar de dag kan worden
geëindigd op het dakterras met een mooi uitzicht over Central Park.

DAG 3 FILMDECOR
NEW YORK

niet vergeten:
een creditcard,
gemakkelijke
schoenen en een
ruime koffer!
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Wie tussen de beroemde wolkenkrabbers van
de stad loopt, waant zich in een filmdecor. Mis
vooral niet het bijzondere Flatiron Building, op
de kruising van Broadway en Fifth Avenue.
Het gebouw dankt zijn naam aan de bijzondere vorm: het is net een strijkijzer. Wandel
langs het kunstzinnige Ace Hotel (20 West
29th Street) en ga zeker even kijken in de
rijkgedecoreerde lobby van het Empire State
Building. Ook op het terras van de nabijgelegen New York Public Library is het heerlijk
mensen kijken. Of neem deel aan een gratis
rondleiding door de historische bibliotheek
(www.nypl.org). Frisse lucht kun je opsnuiven
in de groene oase van Bryant Park, voordat
je een kijkje neemt in de schitterende hal van
het Grand Central Terminal stationsgebouw
en in de art-decolobby van Chrysler Building,
de mooiste wolkenkrabber van de stad. Leuk:
bij Tommy Bahama (551 5th Avenue) kunt u
aanschuiven voor een Hawaïaans-Amerikaans
diner: heel veel exotische vis en als afsluiter
bijvoorbeeld een stuk pina colada-cake. Het
mooiste uitzicht over Manhattan? Dat is rond
zonsondergang waar te nemen, op wolkenkrabber Rockefeller Center. Nog energie over?
Wandel over Times Square en kijk naar de
indrukwekkende reclames of woon een theatershow of musical bij op Broadway.

De Manhattan Bridge verbindt
Manhattan met Brooklyn.

7- 5

ing
biGed
Aan
4 DA EN*
A L VA N A F
P.
€ 6 1 9 , - P.

Shoptrip naar de Big Apple
Verblijf U slaapt in het stijlvolle boutique
hotel Distrikt, een populair, modern en
geweldig hotel midden in de hippe wijk
Hell’s Kitchen, de thuisbasis van vele
sterrenrestaurants en delicatessenzaken.
U loopt in vijf minuten naar Times Square
en het metrostation ligt om de hoek.
U heeft keuze uit 3 kamertypen. Kijk op
www.libelle.nl/reizen om te zien in welk
kamertype u kunt verblijven.

Libelle-arrangement inclusief
• Retourvlucht Düsseldorf-New York met
Air Berlin in de goedkoopste boekingsklasse van de Economy klasse. Tegen
betaling van een toeslag kunt u ook vanaf
Amsterdam of Brussel vliegen. • Luchthavenbelasting/brandstofheffing.

• 2 overnachtingen in Hotel Distrikt o.b.v.
logies. • Cocktailvoucher t.w.v. $ 25 per
boeking. • Gratis wandeling uit de stedengids 100% New York. Een route die u zelf
kunt lopen door de wijken Nolita, Soho,
West Village en High Line. • Gratis Bakery
route met The Best Bakeries of New York.

Optioneel bij te boeken
Excursie Central Park Een bezoek aan
Central Park mag natuurlijk niet ontbreken
tijdens een trip naar New York. Stap op de
fiets met een Nederlandstalige gids van
Baja Bikes en fiets naar alle highlights van
het park: Bethesda Terrace & Fountain,
Belvedere Castle, het Shakespeare Theatre, het Alice in Wonderland-standbeeld
en nog veel meer! Duur: 10.30-13.30 uur.
Libelle-prijs: € 29,- p.p.

Exclusief • Calamiteitenfonds: € 2,50
per boeking. • Boekingskosten: € 20,per online boeking, € 25,- per telefonische
boeking en € 29,50 per reisbureauboeking. • Eventuele korting of toeslag
vlucht. • Eventuele brandstoftoeslag.
Reisperiode 15 februari t/m 31 oktober
2015 • Boekingsperiode t/m 15 april
2015 • Vertrek Dagelijks
Langer genieten van deze geweldige stad
is ook mogelijk! Ga voor meer informatie,
prijzen en boekingen naar www.arke.nl/
libelle of bel 0900-8847 (€ 0,15 c.p.m.)
Op deze reis zijn de ANVR- en SGR-voorwaarden
van toepassing. * De 3e nacht brengt u door in het
vliegtuig)

In Central Park kunt u in alle rust
heerlijk wandelen. Romantisch:
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een bootje huren in Central Park
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In samenwerking met Arke stelde Libelle
een fijn arrangement samen. New York,
here we come!

