Deze route is van

knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken

ROUTE

CENTRAL PARK, TIMES
SQUARE & UNION SQUARE

CENTRAL PARK, TIMES SQUARE & UNION
SQUARE
Museum of Arts and Design (MAD)
Burger Joint
Plaza Hotel
Trump Tower
Little Collins
Berlijnse Muur
Museum of Modern Art (MoMA) / MoMA Design Store
Paley Center for Media
St. Patrick’s Cathedral
Anthropologie
Rockefeller Center
Radio City Music Hall
TKTS Booth/Times Square
International Center of Photography
Bryant Park
New York Public Library
Grand Central Terminal
Campbell Apartment
Chrysler Building
The Morgan Library & Museum
Empire State Building
Dover Street Market
Stumptown Coffee
The John Dory Oyster Bar
230 Fifth
The Antiques Garage
Shake Shack
Flatiron Building
Theodore Roosevelt Birthplace
Fishs Eddy

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

ABC Home / ABC Kitchen

ROUTE
CENTRAL PARK, TIMES SQUARE
& UNION SQUARE
OVER DE ROUTE

In deze wandeling is veel aandacht voor kunst en cultuur. Zo kom je langs het MoMA en het
Museum of Arts and Design, en kun je de bijzondere architectuur van Grand Central Terminal
bewonderen. Voor shopliefhebbers is er de luxe Fifth Avenue, een waar winkelparadijs. Houd
er rekening mee dat het vaak erg druk is rond Time Square, met zijn (muziek)theaters en
megashops. Op doordeweekse dagen (maar niet rond lunchtijd) is het plein minder druk.

DE WIJKEN

New York is wereldberoemd vanwege het indrukwekkende Times Square, waar gele taxi’s
langs enorme beeldschermen en neonverlichting rijden, en het Empire State Building met het
adembenemende uitzicht over de stad. Ook winkelparadijs Fifth Avenue, het Flatiron Building,
het Museum of Modern Art (MoMA) en Radio City Music Hall zijn bij de meeste mensen wel
bekend.
Al meer dan honderd jaar vormt entertainment de grootste aantrekkingskracht van de buurt
rondom Times Square. Van opera en vaudeville tot komieken en musicals. In de jaren 60 en
70 kon je op bijna elke hoek gokken en naar een seksshow. Daarna vond een verandering
plaats, door New Yorkers ook wel ‘Disneyficatie’ genoemd. Grote bedrijven kochten
onroerend goed op en creëerden een ietwat meer uitnodigende atmosfeer met
muziektheaters, amusementshallen en megashops, die beter floreerden en een ander publiek
trokken dan de goedkope peepshows.
Broadway loopt dwars door Times Square en is dé avenue waar alle theaters aan zitten. Je
gaat naar Broadway om grote shows als Mathilda, The Lion King, Fiddler of the roof en Rock
of Ages te zien. Heel veel shows bieden kaarten met korting aan.
Voor bezoekers van de chique Fifth Avenue is shoppen de belangrijkste bezigheid. Op deze
boulevard vind je tussen 60th Street en 34th Street tal van dure winkels, maar ook de grote
flagship stores van Apple en Abercrombie & Fitch, te herkennen aan de lange rijen.
Meer naar het zuiden van dit gebied ligt Gramercy Park, het enige park in New York dat
uitsluitend toegankelijk is voor de omwonenden. Op Union Square komen uptown en
downtown samen op een plein waar altijd wat te doen is. Speel er een potje schaak met een
onbekende of bekijk het werk van lokale kunstenaars. Om het plein heen vind je vele goede

bars en restaurants. Ook staat Union Square bekend om de Green Market, een biologische
markt.

WEINIG TIJD

MoMA + Rockefeller Center + New York Public Library + Bryant Park + ABC Home / ABC
Kitchen

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 12.10 km)
Begin de wandeling in het Museum of Arts and Design

. Ga dan rechtsaf en houd Central

Park aan je linkerhand. Ga rechts 7th Avenue in en links bij 56th Street voor een goeie burger
. Ga op 6th Avenue linksaf, daarna rechtsaf in Central Park South. Op de hoek van Fifth
Avenue vind je een historisch hotel
bekijken

. Op Fifth Avenue kun je etalages en de Trump Tower

. Ga links in 55th Street, links in Park Avenue en rechts in 56th Street. Ga voor

een broodje of espresso rechts Lexington Avenue in
stuk Berlijnse Muur en MoMA

. Rechtsaf in 53rd Street vind je een

. Tegenover het MoMA is een open ruimte die bij

52nd Street uitkomt. Steek over en ga linksaf om te leren over tv en radio
richting Fifth Avenue en ga daar rechtsaf voor een kerkbezoek

. Loop verder

. Ga tussen 50th en 49th

Street rechts de winkelpromenade in. Voor je torent het Rockefeller Center boven je uit
. Volg 50th Street
kloppend hart van NY

. Bij 6th Avenue ga je linksaf, bij 47th Street rechtsaf naar het
. Loop linksaf over 7th Avenue en ga linksaf 43rd Street in. Op 6th

Avenue kunnen fotografiefans terecht
park en historische gebouwen
westzijde op voor een cocktail

. Loop terug en ga links in 42nd Street voor het
. In Grand Central Terminal loop je de trap aan de

. Verlaat het station bij Lexington Avenue en kijk omhoog

. Ga terug naar Park Avenue, ga linksaf en loop door tot aan 36th Street. Ga hier rechtsaf
voor een museumbezoek
over de stad
Market

. Ga in Fifth Avenue weer linksaf voor een geweldig uitzicht

. Loop verder via Fifth Avenue. Linksaf in 30th Street vind je Dover Street
. Loop terug, ga linksaf en meteen rechtsaf in 29th Street voor koffie of een hapje

. Ga twee keer links, terug naar Fifth Avenue, voor cocktails op een dakterras
Brocanteliefhebbers slaan in het weekend rechtsaf op 25th Street
Madison Square Park

Avenue links, dan rechtsaf in 20th Street
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. Vervolg je weg via

. Loop Broadway in en ga bij 20th Street linksaf voor historie

. Ga terug naar Broadway om te shoppen

Ga rechtsaf naar Union Square

.

. Loop links 19th Street in. Ga op Park
. Loop rechts Irving Place in tot aan 16th Street.

en eindig met een diner op 13th Street

.
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MUSEUM OF ARTS AND DESIGN (MAD) - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Museum of Arts and Design (MAD) is een groot museum met alleen al in de vaste
collectie tweeduizend voorwerpen op het gebied van mode, design en sieraden. MAD staat
ook bekend om de radicale renovatie van het gebouw. Het resultaat kreeg weinig waardering
van architectuurrecensenten. Met name de ramen – die het woord ‘HI’ lijken te vormen – zijn
controversieel. Maar ze bieden in het restaurant op de negende verdieping wel een mooi
uitzicht over Central Park.
2 columbus circle, www.madmuseum.org, +1()212-2997777, di-wo & za-zo 10.00-18.00, do-vr
10.00-21.00, entree $16, metro 1, a, b, c, d naar columbus circle

espresso in town, met melk direct van de boer afkomstig. Heb je trek? Probeer dan de
Smash: avocado met feta op toast.
667 lexington avenue, www.littlecollinsnyc.com, ma-vr 7.00-17.00, za-zo 8.00-16.00, $10,
metro e, m naar lexington av/53th st

BERLIJNSE MUUR - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Een klein deel van de Berlijnse Muur staat tegenwoordig in Midtown Manhattan. Je kunt er
even uitrusten aan een van de tafeltjes die er staan.
west 53rd street, tussen madison en 5th avenue, metro e, m naar 5th av/ 53rd st

BURGER JOINT - ETEN & DRINKEN

MUSEUM OF MODERN ART (MOMA) / MOMA DESIGN STORE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Je stapt het ietwat saaie Le Parker Meridien Hotel binnen en ontdekt dan in de lobby, achter
een rood gordijn, een geweldige retro hamburgertent genaamd Burger Joint. Het lijkt wel een
beetje op een underground concept. Het menu is hier simpel: hamburger of cheeseburger.
Makkelijk en ook nog eens erg lekker.
119 west 56th street, www.parkermeridien.com/eat4.php, zo-do 11.00-23.30, vr-za
11.00-0.00, burger vanaf $9 (alleen cash), metro n, q, r naar 57th st/7th av, metro f naar 57th
st

Het beroemde Museum of Modern Art (MoMA) heeft een bijzondere en uitgebreide collectie
hedendaagse kunst. Van een helikopter aan het plafond tot een verzameling oude computers
en van een Picasso-collectie tot moderne videokunst. En vergeet niet de Moma Design Store
te bezoeken.
11 west 53rd street, tussen 5th en 6th avenue, www.moma.org, za-ma & di-do 10.30-17.30,
vr 10.30-20.00, entree $25, metro e, m naar 5th av/53rd st, metro b, d, e naar 7th av

PALEY CENTER FOR MEDIA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

PLAZA HOTEL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In het Plaza Hotel logeerden talloze beroemdheden. Zo verbleef architect Frank Lloyd Wright
hier toen hij het Guggenheim Museum ontwierp. De noordelijke kamers van het hotel bieden
een prachtig uitzicht op Central Park. Als je redelijk netjes gekleed bent, kun je een kijkje in de
lobby nemen. Om de hoek van het hotel zit de ingang van Foodplaza verstopt. Kijk je ogen uit
in deze luxe foodhall.
768 5th avenue, www.theplaza.com, foyer open voor publiek, metro n, q, r naar lexington

In het Paley Center for Media is de geschiedenis van radio en televisie te zien en te horen.
Luister en bekijk een Sinatra-concert, ervaar opnieuw de eerste Star Trek-aflevering of geniet
van een documentaire.
25 west 52nd street, tussen 5th en 6th avenue, www.paleycenter.org, wo 12.00-18.00, do
12.00-20.00, vr-zo 12.00-18.00, entree $10, metro e, m naar 5th av/53rd st, metro b, d, f, m
naar 47th-50th st/rockefeller ctr

av/59th st, metro 4, 5, 6 naar 59th st
ST. PATRICK’S CATHEDRAL - BEZIENSWAARDIGHEDEN
TRUMP TOWER - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Onroerendgoedmagnaat Donald Trump bezit veel prestigieuze gebouwen en vernoemt die
graag naar zichzelf. Zo ook de Trump Tower op Fifth Avenue. Bij de opening in 1983 waren de
appartementen zeer gewild. Ze werden toen beschouwd als de ultieme uiting van de
American Dream.
725 5th avenue, in 56th street, www.trump.com, foyer & dakterras open voor publiek, metro
n, r naar 5th av/59th st

De indrukwekkende St. Patrick’s Cathedral uit 1879 is de grootste gotische kathedraal van de
Verenigde Staten. Er passen meer dan tweeduizend mensen in. Let vooral op de Tiffanyaltaren, het glas-in-lood en de piëta, de uitbeelding van de dode Christus met Maria.
14 east 51st street, in 5th avenue, www.saintpatrickscathedral.org, dagelijks 6.30-20.45,
entree gratis, metro e, m naar 5th av/53rd st, metro b, d, f, m naar 47th-50th st/rockefeller ctr

LITTLE COLLINS - ETEN & DRINKEN

In de drukke straat Lexington Avenue lokt de geur van koffie je naar binnen bij Little Collins. In
deze sympathieke espressobar kom je even helemaal tot rust. Ze maken de lekkerste
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PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

Claire heeft voor de liefde de grote stap over de oceaan gemaakt en daar haar functie
als Executive Relations Advisor bij een Oliemaatschappij kunnen behouden. Het liefst
NAME
fietst ze langs de rivier om te genieten van de prachtige skyline. Na een rondje
Claire
Loep
hardlopen door Central Park een cappuccino drinken bij Bluestone Lane Cafe aan
de
Photography
Upper Eastside. 's Avonds haar jurkje en hakken aantrekken om cocktails
te drinken en
te dansen bij PHD. Life is good on the other side!
Marjolein den
Hartog, René
Clement, Wendy
Mahieu
LAATSTE UPDATE

2016-09-15 09:46:48
Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.
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CLAIRE LOEP
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