Deze route is van

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

ROUTE

UPPER EAST SIDE

UPPER EAST SIDE
Bloomingdale’s
Sprinkles Cupcake ATM
The Bar Room
Barneys
The Metropolitan Club
The Pierre
Knickerbocker Club
Edith & Ernesto Fabbri House
726 Madison Avenue
Central Park Zoo
Trump Rink
Heckscher Ballfields
Roosevelt House
East Pole Restaurant
7th Regiment Armory
westzijde van Park Avenue van 68th tot 69th Street
Frick Collection
Christian Louboutin
Café Carlyle
The Butterfield Express
La Maison du Chocolat
The Jewish Museum
Cooper-Hewitt National Design Museum
Guggenheim Museum
Neue Galerie
1040 5th Avenue
Metropolitan Museum of Art
E.A.T.
Central Park Bicycle Rental / The Loab Boathouse
The Loeb Boathouse
Bethesda Fountain/Bethesda Terrace

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Naumburg Bandshell/The Mall

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 9.90 km)

UPPER EAST SIDE

Ga in Lexington Avenue eerst shoppen bij Bloomingdale’s

OVER DE ROUTE

voor ‘s avonds

Dit is een ideale wandeling als je van kunst en natuur houdt. De route wordt ook weleens de
‘Museum Mile’ genoemd. Je komt langs alle grote musea van de oostkant van de stad,
waaronder het Guggenheim, en maakt kennis met indrukwekkende kunstcollecties en
tentoonstellingen. De route loopt eveneens door Central Park. In dit prachtige park kun je
even aan de drukte van de stad ontsnappen, ga er bijvoorbeeld picknicken of maak een leuke
fietstocht.

DE WIJKEN

Het gedeelte van Fifth Avenue ten oosten van Central Park wordt de ‘Gold Coast’ genoemd.
Deze buurt heeft een enorm hoge concentratie aan besloten clubs, exclusieve scholen,
kunstinstellingen en miljonairs. Hun invloed reikt ver. Geen enkele andere buurt in de
Verenigde Staten doneert zo veel aan landelijke politieke campagnes als de Upper East Side.

de automaat

. Loop rechts 60th Street in, langs een bar en restaurant om te onthouden
. Loop verder en ga rechts shoppen in Madison Avenue

door 60th Street

. Ga rechtsaf in 62nd Street naar nummer 11
je nummer 726

bewoond door rijke zakenlui die hun fortuin vergaarden in staal, olie of financiën. Veel van
deze huizen worden nu gebruikt door culturele instellingen, ambassades, scholen en musea,
hoewel er ook nog steeds veel welgestelde New Yorkers wonen. Ten oosten van Park
Avenue wordt de buurt wat minder chic, meer down to earth en levendiger. Op Lexington
Avenue vind je talloze winkels en restaurants, drukbezocht door jonge stellen en gezinnen uit
de buurt.
Als je graag in musea rondstruint, ben je in de Upper East Side op de goede plek. Je vindt er
onder meer het Metropolitan Museum, het Guggenheim, de Neue Galerie en de Frick
Collection, met een aantal van de allermooiste kunstcollecties ter wereld. Een deel van Fifth
Avenue wordt daarom ook wel de ‘Museum Mile’ genoemd.
Op Madison Avenue zijn tal van galeries, juweliers, exclusieve winkels en boetieks van

. Linksaf in Madison Avenue bekijk

. Sla in 64th Street linksaf en loop Central Park in, de achtertuin van

iedere New Yorker. Bij mooi weer trekken mensen massaal naar dit park om te joggen,
fietsen, wandelen, yoga te beoefenen of attracties als Central Park Zoo, de Trump Rink en de
Heckscher Ballfields te bezoeken

. Verlaat het park bij 65th Street

rechtdoor voor een fijne lunch

en loop

. Ga linksaf op Lexington Avenue, nogmaals links en dan

rechtsaf naar 7th Regiment Armory

en de westzijde van Park Avenue

. Ga links op

. Loop rechtsaf langs Central Park

over 5th Avenue, ga rechtsaf 73rd Street in en dan linksaf Madison Avenue in om schoenen te
shoppen

. Ga rechtsaf in 76th Street om een hapje te eten in Upper East Side-stijl

Ga linksaf in Lexington Avenue en sla een picknickvoorraad in
ga je daarna linksaf in 78th Street, dan rechts in Madison Avenue

.

. Voor heerlijke chocolade
. Ga rechtsaf in 79th en

flaneer linksaf een stuk over Park Avenue. Bij 84th Street ga je linksaf, terug naar Madison
Avenue, om nog wat te winkelen tot aan 93rd Street. Ga daar linksaf en loop tot Fifth Avenue,
waar de beroemde musea zijn gevestigd
op huisnummer 1040

. Let verder op Fifth Avenue even

. Besluit je gang langs de musea met een bezoek aan het

Metropolitan Museum of Art

. Om uit te rusten en wat lekkers te eten, loop je even om

topdesigners gevestigd. En ook de grote warenhuizen BARNEYS en Bloomingdales hebben
hier hun winkels. Shopaholics lopen hier standaard met een big of een little brown bag over
straat.

naar Madison Avenue tussen 81th en 80th Street

WEINIG TIJD

varen

Guggenheim Museum + Neue Galerie + Metropolitan Museum of Art + The Loeb
Boathouse + HeckscherBallfields

. Loop verder

en ga bij Central Park rechtsaf langs The Pierre en Knickerbocker Club

70th Street. Aan het eind vind je de Frick Collection
De prachtige herenhuizen aan de lanen en zijstraten dicht bij het park werden vroeger

en trek dan een cupcake uit

. Vervolg je weg op Fifth Avenue en ga

bij 79th Street rechtsaf Central Park weer in, om bijvoorbeeld een fiets te huren of een stuk te
of aan het water iets te eten en drinken

aan de Bethesda Fountain en Terrace
Naumburg Bandshell

.

. Beëindig de dag met een bezoek

en wandel nog een stukje over The Mall naar de

BLOOMINGDALE’S - SHOPPEN

Kopen, kopen, kopen: daar draait het om bij Bloomingdale’s. In dit enorme warenhuis komen
New Yorkers al tientallen jaren om alles te bemachtigen wat de wereld van mode en
schoonheid maar te bieden heeft. Benieuwd wat er in al die little brown bags en big brown
bags zit die je in het straatbeeld ziet? Als je alle afdelingen wilt uitkammen, ben je wel even
zoet. Kijk dus goed op de plattegrond, want verdwalen is een risico.
1000 3rd avenue, tussen 59th street en lexington avenue, www.bloomingdales.com, ma-wo
11.00-20.30, do-za 10.00-22.00, zo 10.00-21.00, metro 4, 5, 6, n, q, r naar 59th st

SPRINKLES CUPCAKE ATM - SHOPPEN

Dit mag je niet missen: uit de vrolijk gekleurde Sprinkles Cupcake ATM-automaat rollen 24 uur
per dag zoete cupcakes! Weer eens wat anders dan een kroket uit de muur. Ze worden
handgemaakt in de naastgelegen winkel.
780 lexington avenue, tussen 60th & 61st street, www.sprinkles.com, ma-za 9.00-21.00, zo
10.00-20.00, $4,25, metro 4, 5, 6, n, q, r naar 59th street

THE BAR ROOM - ETEN & DRINKEN

Achter de bruine deuren van The Bar Room schuilt een antieke bar en restaurant. De
achterkamer heeft een mooie muurschildering. In de voorkamer nodigt een lange bar uit om
een cocktail te drinken met een groep vrienden. Of collega's, want dit is een populaire plek
voor na het werk. Het eten is hier simpel maar goed, met The Bar Room Burger als favoriet.
117 east 60th street, www.thebarroomnyc.com, ma & zo 11.00-1.00, di-za 11.00-3.00, $24,
metro n, q, r naar lexington av

BARNEYS - SHOPPEN

Barneys begon als verkoper van herenpakken en is inmiddels uitgegroeid tot een van de
deftigste winkels van New York. Hier vind je ontwerpers en merken die je in geen enkel ander
warenhuis zult aantreffen en kopen de upper east side moms – of hun personal shopper –
Dior-jurkjes voor hun kroost. Mocht je geïnspireerd raken door de sophisticated stijl van de
wijkbewoners dan kun je hier met gemak je garderobe aanvullen, mits je je creditcardlimiet
voldoende hebt opgewaardeerd.
660 madison avenue, in 60th street, www.barneys.com, ma-vr 10.00-21.00, za 10.00-19.00,
zo 11.00-19.00 , metro n, q, r naar 5th av/59th st

THE METROPOLITAN CLUB - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In 1891 werd onder voorzitterschap van bankier J.P. Morgan The Metropolitan Club opgericht:
een besloten club, gemodelleerd naar de Italiaanse palazzo-architectuur. Het interieur – helaas
alleen door leden te bezichtigen – is weelderig gedecoreerd met Korinthische zuilen, vuurrode
tapijten, marmer en fluweel.
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1 east 60th street, in 5th avenue, www.metropolitanclubnyc.org, niet open voor publiek,
metro n, q, r naar 5th av/59th st

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

THE PIERRE - ETEN & DRINKEN

Het hotel The Pierre is al sinds 1930 een van de meest chique hotels van New York. Verwen
jezelf hier met een high tea in de Two E lounge.
2 east 61st street, www.twoeny.com, voor high tea dagelijks 15.00-18.00, $55, metro n, r

colofon

naar 5th av/59th st

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.

KNICKERBOCKER CLUB - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Ook de Knickerbocker Club is een van de vele besloten clubs die Fifth Avenue rijk is. Het
gebouw uit 1913 is ontworpen door de Amerikaanse architecten Delano & Aldrich. Het
vertoont een mengeling van elementen uit de Amerikaanse federale stijl en de Georgiaanse
architectuur.
2 east 62nd street, in 5th avenue, niet open voor publiek, metro n, q, r naar 5th av/59th st

EDITH & ERNESTO FABBRI HOUSE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

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

Op 11 East 62nd Street vind je het Edith & Ernesto Fabbri House. Dit geweldige huis kreeg
Edith Shepard Fabbri cadeau van haar ouders toen ze in het huwelijk trad met de bankier
Ernesto Fabbri. Ediths moeder stamde uit de steenrijke Vanderbilt-familie.

LAATSTE UPDATE

2016-09-15 09:46:48

11 east 62nd street, tussen 5th en madison avenue, niet open voor publiek, metro n, q, r naar
5th av/59th st

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.

726 MADISON AVENUE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

726 Madison Avenue werd in 1932 voor de Bank of Manhattan Company gebouwd. Het werd
ontworpen in de Georgiaanse stijl, terwijl deze stijl en grootte al honderd jaar uit de mode
waren. Het valt in deze deftige straat dan ook behoorlijk uit de toon.

LOCAL

726 madison avenue, in 64th street, niet open voor publiek, metro 6 naar 68th st/hunter
college, metro f naar lexington av/63rd st
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