Rejseplan: storbyferie i New York
2 voksne og 2 børn tirsdag-søndag (5 fulde dage) i New York.
Denne rejseplan er blot et eksempel - alle rejseplaner skræddersyes specifikt efter den
rejsendes ønsker til oplevelser og budget.
Dag 1 (tirsdag):
Afrejse med Norwegian

Efter I er kommet gennem paskontrollen og har afhentet jeres bagage skal I blot følge
skiltene til ‘Taxis’. Ignorer alle, der forsøger at sælge jer taxature - I skal gå hen til den
officielle taxa-række med de gule taxaer. I vil ikke være I tvivl, når I ser den.
Bed om at blive kørt til Holiday Inn Lower East Side. Køreturen tager ca 30 minutter på
denne tid af døgnet, hvor der ikke er så voldsom trafik.
Der er en fast pris for taxature fra JFK Airport til Manhattan på 59 USD (ca 387 kr) og
derudover er det kutyme at give 15-20% i drikkepenge. Så I skal regne med ca 70 USD (ca
460 kr).
Jeg kan også sørge for, at der står en privatchauffør med et skilt og henter jer, hvor turen er
betalt på forhånd. Denne løsning koster dog ca 1060 kr, så jeg anbefaler at tage en
almindelig taxa.
-

Check ind på Holiday Inn Lower East Side - læs anmeldelser
Værelse med 2 dobbeltsenge og byudsigt. Se eksempel på værelse her & her.

Holiday Inn er en verdensomspændende hotelkæde, hvor man ved, at man får et pænt
værelse af god størrelse og god service fra hotellets personale. Dette hotel er beliggende i et
af NYCs bedste områder: East Village & Lower East Side. Det er centralt på Manhattan, tæt
på mange top seværdigheder, men samtidig ikke lige midt i det værste turist-mylder - det er
uden tvivl mit personlige favorit område i NYC.
Obs: morgenmad er ikke inkluderet, da den koster ca 62 USD pr dag. Det beløb kommer I
meget langt for på nærliggende cafeer som S
 preadhouse og Black Cat LES. 6 minutter på

gåben fra hotellet ligger i øvrigt en af mine yndlingscafeer i NYC, Pause Cafe - den vil jeg
anbefale at I prøver mindst én gang, der er virkelig hyggeligt.
Dag 2 (onsdag):
Mine anbefalinger:
I dag er der intet fastlagt program, så I har tid til bare at vandre rundt og nyde de første
indtryk i jeres eget tempo.
Jeg har indtegnet en rute på Google Maps, der tager jer forbi bl.a. Chinatown, Soho (gode
shopping-muligheder), eventuel frokost på Balthazar, Washington Square Park, Chelsea
Market (hvor frokost-mulighederne også er gode) og the High Line.
Se gåturen på kort her.
Der står godt nok, at gåturen kun tager knap 2 timer, men med shopping, kaffe- og
madpauser samt tid til at udforske sidegaderne, så er der oplevelser nok til mange timer.
Jeg vil i øvrigt anbefale jer at købe et Metrocard til offentlig transport. Den nemmeste løsning
er at købe et 7 day Metrocard, da det giver ubegrænset adgang til den offentlige transport.
Prisen for kortet er 32 USD og de kan købes i automaterne på alle Subway-stationer.
I bor 2 minutters gang fra Delancey St Station.
Dag 3 (torsdag):
På programmet:
Gå fra hotellet ca kl 9 og tag med F-toget fra Delancey St til Rockefeller Center (14 min, 8
stop) og gå til indgangen på West 50th Street - se på kort her. Gå ind i ‘Top of the Rock’ og
ombyt jeres vouchers til et specifikt tidspunkt senere på dagen - min anbefaling er ca kl
14:00 (billetter inkluderet i prisen).
Top of the Rock er navnet på observationsdækket øverst på Rockefeller Center. Her skal I
op senere på dagen til en fantastisk udsigt ud over New York - man kan desværre ikke
booke indgang til et bestemt tidspunkt online, så I skal lige ind forbi billetkontoret og ombytte
jeres vouchers til en decideret billet til et bestemt tidspunkt.
Kl 10:00 mødes I med Maria-Leena ved Top of the Rock. Hun er en dansk tour-guide i New
York. Hun ved ALT om New York (læs bare anmeldelser fra hendes tidligere gæster her) og
vil give jer en 2-timers guidet rundvisning i Midtown. Her kommer I bl.a. til at se Times
Square, Grand Central Station og Empire State Building - alt sammen krydret med
Maria-Leenas fortællinger og smutveje gennem Manhattans gader som man ikke selv kan
finde…
Rundvisningen (eksklusiv drikkepenge, der igen er kutyme i USA) er inkluderet i prisen og
tager ca 2 timer. Snup en frokost (Maria-Leena kender helt sikkert et godt sted i nærheden)
og begiv jer mod Rockefeller Center, hvor I nu skal en tur op på toppen af den ikoniske
bygning.

Efterfølgende kan I f.eks. gå 10 minutter nordpå og udforske Central Park og f.eks. gå op til
Natural History Museum eller østpå og tage turen med ‘skilift’ til Roosevelt Island - se på
video her.
Dag 4 (fredag):
På programmet:
Afgang fra hotellet ca kl 8:45. Tag med J-toget fra Essex St til Fulton Street (6 min) og gå til
World Trade Center - se på kort her.
Kl 09:30 har I spring-køen-over billetter til 9/11 Memorial Museet, der ligger 2 mins gang fra
Century 21.
Mine anbefalinger:
Efter besøget i museet anbefaler jeg at gå forbi Century 21, der er en enorm outlet, hvor der
er ekstremt lave priser på kendte mærker som Lacoste, Calvin Klein og lignende. Her er
virkelig penge at spare!
Hvis I til frokost vil prøve god, amerikansk fastfood kan jeg anbefale Shake Shack i Fulton
Center.
Efterfølgende vil jeg anbefale at følge denne rute til Brooklyn Bridge, gå over broen, (drej til
venstre, når I er kommet over), gå ned til vandet og nyd Brooklyns hyggelige
DUMBO-område.
Dag 5 (lørdag):
Mine anbefalinger:
Tag F-toget et stop østpå til Marcy Ave (eller tag turen til fods over Williamsburg Bridge) og
udforsk Williamsburg: New Yorks mest trendy område. Her er masser af gode kaffebarer,
cool vintage-butikker og generelt en lidt mere ‘chilled’ stemning end på Manhattan.
Bedford Avenue er ‘hovedgaden’ i Williamsburg.
Til frokost vil jeg anbefale at tage på det store streetfood-marked, Smorgasburg, der ligger i
East River Park ned til East River. Nyd god streetfood med udsigt til Manhattans Skyline det bliver ikke meget bedre.
Obs: Smorgasburg er kun åbent om lørdagen - læs mere info her.
2 minutters gang fra parken kan I eventuelt tage med en færge (‘vandbus’), hvis I vil se NYC
fra søsiden. I kan også gå til Bedford Av Station og tage subway tilbage til Manhattan.
Dag 6 (søndag):
I dag er der intet på programmet, da min erfaring er, at man på sidstedagen gerne bare vil
have tid til at nyde byen og eventuelt vende tilbage til steder man har været særligt glad for.

I skal checke ud fra hotellet om formiddagen, men kan lade jeres bagage stå i receptionen.
Vigtigt:
I bør hente jeres bagage på hotellet og tage en taxa mod JFK Airport kl 18:30, da der nu vil
være markant mere trafik og det kan tage helt op til 1,5 time at komme til lufthavnen.
Hjemrejse som følger:

Dag 7 (mandag):
Vær opmærksom på, at I pga tidsforskel ‘først’ lander om mandagen dansk tid.
Pris
Prisen i alt for denne rejse er 14.487,78 kr (3.621,945 pr person)
Pris-eksemplet er eksklusiv flybilletter.

