
"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.
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10 Localizações indicadas 

 by MonicaVolpin   

Ponte de Brooklyn 

"A Ponte Mais Famosa de Nova Iorque"

A ponte do Brooklyn foi construída para ligar a ilha de Manhattan ao

Brooklyn. Tem quase 488 metros, no momento da sua conclusão em

1883, era a maior ponte suspensa do mundo. Sua arquitectura continua

sendo uma marca visual da cidade de Nova Iorque. No escuro, as torres

gêmeas góticas junto com os fortes cabos de aço fazem uma

impressionante silhueta contra o céu nocturno. Andar a pé pela toda a

ponte é muito emocionante, principalmente se você iniciar a caminhada a

partir do lado do Brooklyn e ver a paisagem de Manhattan surgir quando

cruzar o rio leste.

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

html

 Brooklyn Bridge, Brooklyn, Nova Iorque NY

 by Alsandro   

Museu de Arte Moderna - MoMA

(MoMAMuseum of Modern Art) 

"Arte de Ponta"

O MoMA é considerado por muitos como o melhor museu de arte

moderna do mundo, e com a última reforma recentemente concluída, feita

por Yoshio Taniguchi, ele tornou-se melhor ainda. O edifício foi erguido

em 1939, sob a supervisão de Edward Durrell Stone e Philip Goodwin. As

galerias estão cheias das pinturas, desenhos, gravuras, ilustrações e

fotografias. Fora a conhecida Marlyn Monroe de Andy Warhol e Les

Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso, há uma abundância de outros

clássicos para ver. Existe também um restaurante e uma loja do museu.

Verifique a página de Internet para verificar o preço da entrada, os

horários dos eventos e muito mais.

 +1 212 708 9400  www.moma.org/  11 West 53rd Street, Midtown

Manhattan, Nova Iorque NY

 by Ingfbruno   

Museu Americano de História

Natural (American Museum of

Natural History) 

"Cidade dos Dinossauros"

Esta atracção popular é o maior Museu de História Natural no mundo.

Está repleta de artefatos, mostras e exposições, todas voltadas para

contar os segredos do belo mundo natural. A visita começa com

dinossauros, que dão as boas vindas assim que você entra no salão

principal. Outros pontos de interesse incluem o salão da biologia humana

e evolução, o salão de meteoritos, uma vasta colecção de pedras

preciosas, um teatro IMAX e o Centro Rose para Terra e do Espaço, um

espectáculo no planetário (a custo adicional), é também uma biblioteca

para investigação é oferecida.

 +1 212 769 5100  www.amnh.org/  200 Central Park West, Theodore
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Roosevelt Park, Nova Iorque NY

 by mkfeeney   

Times Square 

"Luzes de Neon da Cidade"

Nomeado após a mudança do New York Times para cá em 1924, a Times

Square é uma área vibrante, cheia de neon no coração do Theater district.

Foi ocupada por caberés e lojas do sexo, só faz uns anos onde o local

sofreu uma completa revisão de sua imagem. Hotéis, escritórios e

coméricos passaram a ocupar este lugar. A Disney mudou-se para cá, bem

como a Condé Nast. Grandes lojas e restaurantes temáticos têm também

criado lojas neste lugar. O Times Square continua a ser o favorito da

cidade na véspera do Ano Novo, onde ocorre uma enorme festa na rua

conhecida pela enorme bola que cai da Times Tower. O Times Square

Alliance, fundado em 1992, trabalha para melhorar e a promoção desta

famosa atracção Nova Iorquina.

 +1 212 768 1560  www.timessquarenyc.org/  info@timessquarenyc.org  7th Avenue, Nova Iorque NY

 by Arch_Sam   

Empire State Building 

"Prédio Monumental"

O majestoso Empire State Building foi concluído em 1931 como o edifício

mais alto do mundo. Embora já não seja o mais alto, ele continua

impressionante, como sempre. À noite, o prédio é iluminado, com cores

especiais indicadas nos feriados. Entradas podem ser compradas através

da página de internet do Empire State Building ou no vestíbulo do edifício.

O observatório está aberto 365 dias por ano.

 +1 212 736 3100  www.esbnyc.com/  20 West 29th Street, Midtown

Manhattan, Nova Iorque NY

 by 12019   

Parque Central 

"More than a Park"

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.

 +1 212 310 6600  www.centralparknyc.org/  social@centralparknyc.org  Central Park West, Nova

Iorque NY
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Rockefeller Center 

"Coma, Skate e Comprar"

Sempre cheio da gente, o centro Rockefeller se-estende por quarteirões.

Há muito a fazer aqui - no inverno, um café ao ar livre é transformado em

pista de patinação. Há uma praça para fazer às compras nas lojas,

também uns restaurantes e bares. O prédio do GE à Praça Número 30 da

Rockefeller abriga a NBC, que oferece visitas guiadas às suas instalações,

bem como o Top of the Rock um convés de observação. Os visitantes

também podem fazer uma excursão na Radio City Music Hall, na rua

Qüinquagésima e Sexta Avenida. Em dezembro, não perca a enorme

árvore de Natal iluminada.

 +1 212 588 8601  www.rockefellercenter.com/  45 Rockefeller Plaza, Nova Iorque NY
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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.

 +1 212 312 8800  www.911memorial.org/  reservations@911memorial.

org

 180 Greenwich Street, Nova

Iorque NY

 by William Warby   

Estátua da Liberdade 

"Simbolo de Liberdade"

Estátua da liberdade, representante da liberdade em todo o mundo, brilha

no porto de Nova Iorque. Criado pelo francês Frédéric Auguste Bartholdi,

a estátua foi um presente da França para os Estados Unidos. Agora, os

visitantes podem visualizar o interior da estátua através de um teto de

vidro, e capturar uma imagem de mais qualidade da estátua graças ao

reforço da iluminação e do sistema de vídeo colocado em torno dela. Os

visitantes podem andar sobre o terraço de observação para ver Nova

Iorque e seu porto. Com uma lanterna e uma tabela na mão, a Estátua da

Liberdade tem generosamente dado as boas-vindas aos imigrantes e

visitantes por mais de um século.

 +1 212 363 3200  www.nps.gov/stli/index.ht

m

 stli_social_media@nps.gov  Liberty Island, Nova Iorque

NY

 by Miltiadis Fragkidis on 

Unsplash   

Catedral de São Patrício (St.

Patrick's Cathedral) 

"O Centro do Catolicismo em Nova Iorque"

Esta enorme catedral, situada em frente ao Rockefeller Center, na Quinta

Avenida, é a maior catedral católica dos Estados Unidos. Com os seus

duas torres de 100 metros cada uma, a catedral de São Patrício é também

uma das mais belas visões arquitectônicas da cidade. A construcção no

estilo neo-gótico começou a ser construída em 1850 e foi concluída em

1878. No interior, tem uma capacidade para 2500 pessoas, numerosos

altares e vitrais, e um órgão gigante com mais de 7.300 tubos. Os serviços

são realizadas durante todo o dia, e muitos nova-iorquinos param aqui

para terem um momento de serenidade em sua vida agitada.

 +1 212 753 2261  www.saintpatrickscathedral.org/  5th Avenue, Nova Iorque NY
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