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Radio City Music Hall 

"Home of the Rockettes"

Home to the legendary dance company The Rockettes, Radio City Music

Hall is one of the most spectacular and famous performance venues in the

United States. Its locale in the heart of the Big Apple has made it a cultural

center, particularly during the Christmas season. Originally opened in

1932 and nicknamed "The Palace for the People," Radio City was

renovated in 1980. Anybody who is anybody has performed here - New

York legends Frank Sinatra, Ella Fitzgerald and Sammy Davis, Jr. are just a

few that spring to mind, and to this day, the stage remains a showcase for

entertainment royalty.

 +1 212 247 4777  www.msg.com/radio-city-

music-

hall?cmp=van_radiocity

 feedbackradiocity@msg.co

m

 1260 6th Avenue, Nova

Iorque NY
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Museu de Arte Moderna 

"Arte de ponta"

Esta potência no mundo da arte moderna também é um dos museus mais

conhecidos do mundo. Suas galerias estão repletas de exposições

intrigantes apresentando meios que vão desde pintura e desenho até

impressão e ilustração. Os fãs de fotografia também encontrarão muito

amor no MoMA (Museu de Arte Moderna). Obras de arte clássicas

intimamente associadas ao museu incluem Marilyn Monroe de Andy

Warhol e Les Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso. Se o seu apetite

por comida começar a competir com o seu apetite por arte, há um

restaurante charmoso no local, bem como uma loja de presentes para

você passear ao sair.

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

Manhattan, Nova Iorque NY

 by lklatt   

Rockefeller Center 

"Coração do centro de Manhattan"

Um marco histórico nacional, o Rockefeller Center se estende por

enormes 22 acres (8,90 hectares) no coração de Midtown Manhattan. O

homônimo do centro, John D. Rockefeller Jr., foi o único financiador do

ambicioso projeto, tornando este um dos maiores empreendimentos de

construção privada do mundo nos tempos modernos. O complexo é

composto por 14 edifícios Art Déco construídos na década de 1930 ao

lado de outros cinco - um que foi concluído em 1947 e outros quatro

construídos no estilo internacional. O esplêndido design desses edifícios

históricos é acompanhado por uma espetacular variedade de atrações,

incluindo o Top of the Rock Observation Deck, que oferece uma vista

espetacular da cidade, Radio City Music Hall, NBC Studios, várias lojas e

restaurantes. Um amplo complexo resplandecente embelezado com

detalhes Art Deco, o Rockefeller Center é um tesouro histórico com um

toque moderno.

 +1 212 588 8601  www.rockefellercenter.com/  45 Rockefeller Plaza, Nova Iorque NY
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Lincoln Center for the Performing

Arts 

"One of the World's Best"

The Lincoln Center for Performing Arts is a massive venue when it comes

to live entertainment. The Lincoln Center Out-of-Doors has something for

everyone: internationally recognized dances, high-level performances,

special events and jazz. Watch out for Live From Lincoln Center, a

program that has famous orchestras and artistes performing. Lincoln

Center holds about 400 live performances a year, ranging from classical

to modern productions. And as if that wasn't enough, the Center also

hosts many events put on by the Film Society at Lincoln Center. There are

guided tours on a daily basis that explore the world-renowned

Metropolitan Opera House, Avery Fisher Hall, the New York State Theater

(home of the New York City Opera) and the Vivian Beaumont Theater.

During the tour, your guides will entertain you with fascinating stories and

give you a glimpse of a rehearsal in progress.

 +1 212 875 5456  www.lincolncenter.org/  10 Lincoln Center Plaza, West 62nd &

65th Streets, Nova Iorque NY

 by Ingfbruno   

Museu americano de história

natural 

"Restos Antigos"

O Museu Americano de História Natural é uma atração popular e um dos

maiores museus de história natural do mundo. O museu abriga uma vasta

coleção de artefatos e exposições, todos voltados para revelar segredos

do belo mundo natural. A visita começa com esqueletos e réplicas em

tamanho real de elefantes, dinossauros e outras criaturas extintas, que o

recebem ao entrar no salão principal. Outros pontos de interesse incluem

o Hall of Human Biology and Evolution, o Hall of Meteorites, uma vasta

coleção de pedras preciosas, um cinema IMAX e shows (com custo extra)

no Rose Center for Earth and Space, bem como uma biblioteca de

pesquisa. O museu oferece uma série de passeios para personalizados,

bem como programas e viagens educacionais, permitindo que os

visitantes explorem as exposições em detalhes.

 +1 212 769 5100  200 Central Park West, Theodore Roosevelt Park, Nova

Iorque NY

 by Arch_Sam   

edifício Empire State 

"Edifício Monumental"

Com uma altura de 1.454 pés (443,2 metros), este arranha-céu de 102

andares manteve o título de mais alto do mundo por quase quatro

décadas após sua conclusão em 1931. Apesar de ser superado em altura,

o Empire State Building continua sendo um dos edifícios mais conhecido e

icônico dos Estados Unidos. O design Art Déco do edifício é obra do

arquiteto William F. Lamb, que elaborou os planos em apenas duas

semanas usando o Reynolds Building em Winston-Salem como modelo.

Repleto de detalhes arquitetônicos impressionantes, como exemplo o

luxuoso saguão, o Empire State Building é uma esplêndida joia da

variedade Art Déco. Os destaques do Empire State Building são seus dois

decks de observação, situados nos andares 86 e 102 do edifício. A partir

daqui, vistas inspiradoras da cidade de Nova York aguardam, a vista se

transformando de uma paisagem urbana ensolarada durante o dia para

um mar de luzes brilhantes à noite. Muitas vezes, o alto pináculo da torre

é iluminado em uma miríade de cores para celebrar várias ocasiões

especiais e aniversários ao longo do ano, acompanhados por

espetaculares shows de luzes visíveis a quilômetros de distância.

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

Manhattan, Nova Iorque NY
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Museu Metropolitano de Arte 

"Um Museu de Alto Nível"

Qualquer visitante em Nova Iorque deve gastar pelo menos um par de

horas neste grande museu. Desenhado por Richard Morris Hunt em 1895,

tem mais de 150.000 metros quadrados de espaço em exposição. Entre as

pinturas européias no espólio, se-incluem obras de Monet, Degas, Van

Gogh, Cézanne, Titian e Vermeer. A galeria egípcia é incomparável. Arte

asiática, escultura, armas e fotografias também competem por sua

atenção. Durante o verão, o jardim ao céu aberto exibe esculturas

contemporâneas. Veja a página de internet do museu para o calendário,

detalhes de filiação, detalhes completos das visitas e especialmente o

encontro das ferias de Met na segunda-feira.

 +1 212 535 7710  www.metmuseum.org/  1000 Fifth Avenue, Nova Iorque NY

 by 12019   

Central Park 

"Mais que um parque"

Uma extensão esmeralda na próspera selva de concreto que é a cidade de

Nova York, o Central Park fica no coração do bairro de Manhattan. Ele

começa seu trecho labiríntico de Midtown, até o Harlem. Foi criado em

1857 por Frederick Law Olmsted e Calvert Vaux, que imaginaram um

amplo espaço verde no centro da ilha. O parque se estende por 843 acres

(341,15 hectares) e fervilha de vida ao longo do dia. Os 21 playgrounds do

parque são salpicados de fontes ornamentadas, esculturas, inúmeras

pontes e arcos, juntos formando um refúgio urbano onde vários vêm

encontrar a paz do ritmo caótico da cidade. As atrações dentro do parque

incluem a Fonte Bethesda, o Jardim do Conservatório, o Castelo

Belvedere e o Zoológico Central Park.

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

Iorque NY

 by Jean-Christophe BENOIST 

Museu Guggenheim (Guggenheim

Museum) 

"Arte Moderna em Manhatã"

O Guggenheim é admirado tanto pela sua arquitectura como sua arte. O

edifício foi desenhado pelo arquitecto Frank Lloyd Wright. Seu exterior

branco e seu interior de cúpula em vidro combinam-se para dar um ar

moderno e limpo ao lugar. Uma renovação, realizada no início de 1990

adicionou uma torre de dez andares, o espaço extra contém uma colecção

das esculturas e uma cafeteria com vista para o Parque Central. Em

exposição, tem os trabalhos dos impressionistas, Kadinsky, Paul Klee e

Picasso.

 +1 212 423 3500  www.guggenheim.org/  visitorinfo@guggenheim.or

g

 1071 Fifth Avenue, Nova

Iorque NY

 by Ron Cogswell   

High Line 

"Elegantly Designed Park"

The High Line is an urban oasis filled with beautifully manicured

landscapes. It sits above the city on old train tracks that were installed as

part of the West Side Improvement Project back in 1929. The line was

primarily used to transport goods along the Lower West Side, but with the

advent of vehicles in the 1950s and more accessible routes elsewhere, the

last train eventually ran in 1980. Thereafter, the elevated tracks fell into

disrepair, and the whole structure was nearly demolished. It was instead

converted into an innovative public park, delighting locals and visitors

alike. Today, the High Line is a cherished sanctuary away from the bustle

of city life.
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 +1 212 500 6035  www.thehighline.org/  info@thehighline.org  West 23rd Street, Nova

Iorque NY

Museum of the Moving Image 

"Old-Time Film Production Center"

Tucked away in Queens is an old-fashioned testament to film and

television. The actual studios of the one-time Paramount East Coast

production house are closed, but the museum provides tours about film

making where you can see makeup, costumes and well-known movie sets.

There are several theaters for film screenings and a gift shop for souvenir

hunters.

 +1 718 777 6888  www.movingimage.us  info@movingimage.us  36-01 35th Avenue, Nova

Iorque NY
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Brooklyn Botanic Garden 

"Bonsai Bonanza"

This small but beautiful botanic garden features a Japanese garden, as

well as the Cranford Rose Garden, herb garden, the Children's Garden,

and the Steinhard Conservatory of indoor flowers and plants. In all, there

are 52 acres and 12,000 varieties of botanicals, ranging from the tiny

bonsai to the towering oak. Self-guided tours, individual classes and

certificate programs are all available. Students come with your valid id

cards, if you want to avail of a discount.

 +1 718 623 7200  www.bbg.org/  greenbridge@bbg.org  990 Washington Avenue,

Nova Iorque NY
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