"Top Things To Do in New York"
The Big Apple, The City That Never Sleeps, The City of Dreams: this magnetic destination has earned countless nicknames, and there's much to
discover in this celebrated city. New York City is home to iconic treasures and world-renowned landmarks, offering something for everyone.

Gecreëerd door : Cityseeker
10 Locaties in uw favorieten

Brooklyn Brug (Brooklyn Bridge)
"De Meest Beroemde Brug van New York"

by MonicaVolpin

Brooklyn Bridge is gebouwd om het eiland Manhattan met Brooklyn te
verbinden. Met bijna 1600 feet (488 meter) was het, toen hij afgemaakt
werd in 1883, de langste overspanningbrug in de wereld. Het ontwerp
blijft een bijzonder gezicht in het stadslandschap van New York. Na
zonsondergang, zorgen de Gothic towers en de sterke staalkabels voor
een bijzonder silhouet in de nachtelijke lucht. Het lopen over de brug is
een enorme kick, zeker als je aan de Brooklyn kant begint en de skyline
van Manhattan kan zien als je over de East River wandelt.

www.nyc.gov/html/dot/html/bridges/brooklyn_bridge.s
html

Brooklyn Bridge, Brooklyn, New York NY

Museum voor moderne kunst MoMA (MoMA - Museum of
Modern Art)
"Kunst op het Scherpst van de Snede"

by Alsandro

MoMA wordt door velen beschouwd als een van de beste museums voor
moderne kunst in de wereld en met het recentelijk opgeleverde,
gerenoveerde Yoshio Taniguchi, is het alleen maar beter geworden. Het
gebouw was opgericht in 1939 onder supervisie van Edward Durrell Stone
en Philip Goodwin. De galerijen zijn gevuld met schilderijen, illustraties en
foto's. Naast de Marilyn Monroe van Andy Warholl en deLes Demoiselles
d'Avignon van Pablo Picasso zijn er genoeg andere klassiekers te zien. Er
is ook een restaurant en een museumwinkel. Check de website voor
toegangsprijzen, openingstijden en meer.

+1 212 708 9400

www.moma.org/

11 West 53rd Street, Midtown
Manhattan, New York NY

Amerikaans Museum van
Natuurlijke Historie (American
Museum of Natural History)
"Dinosaurus Stad"

by Ingfbruno

+1 212 769 5100

Deze populaire attractie is het grootste Natuurlijk Historisch Museum in
de wereld. Het puilt uit van de voorwerpen, vertoningen en exposities,
allemaal uitgerust om de geheimen van de prachtige natuurlijke wereld te
onthullen. Het bezoek begint met de dinosaurussen, die je verwelkomen
als je de hoofdhal binnen komt. Andere interessante zaken zijn onder
andere de Hall van Menselijke Biologie en Evolutie, de Hall van
Meteorieten, een uitgebreide collectie van edelstenen, een IMAX theater
en het Rose Center for Earth and Space laat eveneens een
onderzoeksbibliotheek zijn (tegen extra kosten).
www.amnh.org/

200 Central Park West, Theodore

Roosevelt Park, New York NY

Times Square
"Neon Stadslichten"

by mkfeeney

+1 212 768 1560

Genoemd naar het New York Times, welke in 1924 hierheen verhuisde, is
Times Square een levendig, met neon verlichte buurt in het Theater
District. Ooit bevolkt door peep shows en sex shops, heeft het
tegenwoordig een gehele imago ommezwaai gemaakt. Hotels,
kantoortorens en commerciële bedrijfjes zijn er uit de grond geschoten.
Disney is er komen wonen, net als Condé Nast. Magawinkels en
restaurants met een thema zijn ook ingericht voor het winkelende publiek.
Times Square blijft stads favoriete plek voor oud en nieuw, als er een
enorm straatfeest in de schijnwerpers wordt gezet door een glitterbol die
van de Times Tower wordt neergelaten. Het Times Square Alliance,van
opgericht in 1992, zet zich in voor het verbeteren en de promotie van deze
uiterst populaire attractie .
www.timessquarenyc.org/

info@timessquarenyc.org

7th Avenue, New York NY

The Empire State Building
"Monumentaal Gebouw"

by Arch_Sam

Het statige Empire State Building was vervaardigd in 1931, 's werelds
hoogste gebouw. Hoewel niet meer het langste, het blijft indrukwekkend
als altijd. 's avonds licht het gebouw op, met speciale kleuren op de
vakantiedagen. Kaartjes kunnen online gekocht worden via de Empire
State Building website of in de lobby van het gebouw. Het observatorium
is 365 dagen per jaar open.

+1 212 736 3100

www.esbnyc.com/

20 West 29th Street, Midtown
Manhattan, New York NY

Central Park
"More than a Park"

by 12019

+1 212 310 6600

An emerald expanse in the thriving, concrete jungle that is New York City,
Central Park lies in the heartland of the Manhattan borough. It
commences its labyrinthine stretch from Midtown, all the way to Harlem. It
was created in 1857 by Frederick Law Olmsted and Calvert Vaux, who
envisioned a sprawling green space in the center of the island. The park
spans 843 acres (341.15 hectares) and bustles with life throughout the
day, even as the layered, multi-hued fold of the city's skyline unfolds at its
hem. The park's 21 playgrounds are speckled with ornate fountains,
sculptures, myriad bridges and arches, together forming an urbane respite
where several come to find peace from the city's chaotic pace. Attractions
within the park include the Bethesda Fountain, the Conservatory Garden,
Belvedere Castle, and Central Park Zoo.
www.centralparknyc.org/

social@centralparknyc.org

Central Park West, New York
NY

Rockefeller Center
"Schaats en Winkel"

by lklatt

+1 212 588 8601

Altijd vol met mensen, Rockefeller Center, is blokken uitgestrekt. Er is
genoeg te doen hier - in de winter wordt een buitencafé omgetoverd tot
ijsbaan. Er is een winkelplein met winkels, restaurants en bars. Het GE
gebouw op Rockefeller plein nummer 30 is waar NBC is gehuisvest. Net
als het Top of the Rock uitkijkplaats. Bezoekers kunnen ook een tour doen
door Radio City Music Hall, op 50th Street ter hoogte van 6th Avenue.
Zorg in december dat je in ieder geval de enorme verlichtte kerstboom
ziet.
www.rockefellercenter.com/

45 Rockefeller Plaza, New York NY

National September 11 Memorial &
Museum
"Honoring the Heroes"
The National September 11 Memorial & Museum is a stunning memorial
that was created to honor the people who lost their lives during the
dreaded September 11, 2001 attacks.The memorial consists of two pools
set in the original site as well as a beautiful plaza. The names of the
victims are engraved on paneling along with the pools. Visitors can also
explore the 9/11 Memorial Museum that features artifacts and stories
about the event. The various exhibits on display at this underground
museum educates the visitors.

by Kai Brinker

+1 212 312 8800

www.911memorial.org/

reservations@911memorial.
org

180 Greenwich Street, New
York NY

Vrijheidsbeeld (Statue of Liberty)
"Het Vrijheidsbeeld"
Mevrouw de vrijheid, representant van de vrijheid voor de wereld,
schittert fel in de havan van New York. Gemaakt door de Fransman
Auguste Bartholdi, was het standbeeld een gift van Frankrijk aan de
Verenigde Staten. Tegenwoordig kunnen bezoekers de binnenkant van
het standbeeld bekijken door een glazen plafond, en een beter beeld
krijgen van Vrouwe vrijheid door het versterkte licht en het videosysteem
rondom het standbeeld. Bezoekers kunnen het observatie platform
oplopen om New York stad en zijn haven te bekijken. Met een fakkel en
een boek in haar handen heeft Vrouwe Vrijheid immigranten en
bezoekers al meer dan een eeuw hartelijk welkom geheten.

by William Warby

+1 212 363 3200

www.nps.gov/stli/index.ht
m

stli_social_media@nps.gov

Liberty Island, New York NY

Sint Patricks Katedraal (St.
Patrick's Cathedral)
"Epicentrum van het Katholicisme van New
York"

by Miltiadis Fragkidis on
Unsplash

+1 212 753 2261

Deze massieve kathedraal, gelegen tegenover de Rockefeller Center op
Fifth Avenue, is de grootste katholieke kathedraal in de Verenigde Staten.
Met zijn twee ten hemel rijzende 330-foot (00 meter) spitsen is St Patricks
kathedraal ook een van de meest spectaculaire architectonische
bezienswaardigheden van de stad. Constructie op basis van de
neogotische structuur startte in 1850 en werd afgemaakt in 1878.
Binnenin schept het op met zijn capaciteit met 2500 zitplaatsen,
ontelbare altaars en zijn glas-in-lood ramen, en een gigantisch orgel met
meer dan 7300 pijpen. Diensten worden gedurende de dag gehouden en
voor New yorkers stappen binnen voor een moment van sereniteit in hun
anders zo hectische levens.
www.saintpatrickscathedral.org/

5th Avenue, New York NY
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