
Sevärt i 
New York 
New York. Städernas stad. Ett koncentrat av hela världen, 
av smaker, människor, dofter och mat. En stad utan grän-
ser. Ordet lagom existerar inte. Neon och blinkande ljus 
lyser upp gator som aldrig sover. Sök vad som helst, och 
du finner det här. 
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ew York City består av de 
fem stadsdelarna Man
hattan, Staten Island, 
Brooklyn, Queens och 
Bronx, som tillsammans 
befolkas av drygt åtta 
miljo ner människor. De 
flesta av sevärdheterna 

koncen tre ras till ön Manhattan, över två mil lång, och 
nästan fyra kilometer på det bredaste stället. Bästa sättet 
att lära känna Manhattan är till fots. Stadsdel för stadsdel. 
Strosa genom Greenwich Village med låga hus och bloms
terlådor under fönstren, galleritäta Chelsea, trendiga SoHo 
eller Up per  East Side med lyxiga bostäder och chica affärer. 
Eller varför inte ta en tripp till bohemiska Brooklyn eller 
gå på jazzklubb i Harlem. Här är några New Yorkmåsten 
som passar hela familjen!

EmpirE StatE Building

Stans mest kända skyskrapa som en gång i tiden var högst i 
världen. Åk hit tidig morgon, innan köerna blir för långa.
350 Fifth Ave

rockEfEllEr cEntEr 

Mästerligt komplex av 19 byggnader. Fantastiska blomster 
och växtkreationer pryder Channel Gardens, den gågata 

som leder fram till The Sunken Plaza där man på vintern 
kan åka skridskor och se den enorma julgranen. 
Mellan Fifth och Sixth Ave och mellan 48th och 51st St

timES SquarE 

Myller och neon. Detta är sinnebilden av New York. 
Turistmagneten byggs ständigt om och kompletteras med 
nya stora affärer. Även om det är kommersiellt så är det på 
Times Square som man får bästa känslan av »the city that 
never sleeps«. Strax innan teaterföreställningarna börjar, 
kokar hela området av människor och bilar.

ElliS iSland 

Om du är intresserad av hur dina amerikanska släktingar 
kom till den amerikanska kontinenten, besök Ellis Island 
Immigration Museum. Ta båten från Battery Park, men 
fortsätt förbi Frihetsgudinnan till Ellis Island.

Wall StrEEt 

New Yorks finansgata. Börsen är stängd för besökare, men 
gatan inbjuder till ögonfest. Känn dig som Gordon Gekko 
(Michael Douglas rollfigur i filmen Wall Street). 

chinatoWn 

Åk till Kina över dan! Oslagbar upplevelse med McDo
nalds på kinesiska och telefonkiosker som påminner om 

N

Sevärt i 
New York 

Ovan till vänster: Ett glas 
”bubbel” innan kvällens 
teaterföreställning börjar.
Ovan till höger: Vill man 
äta billigt och bra i china- 
town finns det en uppsjö 
av enkla och mycket bra 
restauranger att välja 
mellan.  
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pagoder. Dofterna, grönsakerna, de levande sjögurkorna, 
sköldpaddorna och grodorna – allt efter säsong. 

Gå på hockey

Klassiska Madison Square Garden är hem åt New York 
Rangers – klubben där Jaromir Jagr, Mark Messier och 
den största hockeylegenden av dem alla, Wayne Gretzky, 
spelat. New York är den stad som lockar flest hockeyturis-
ter som kommer för att uppleva NHL-spel av högsta klass.
Madison Square Garden, 4 Pennsylvania Plaza

coney Island 

Ta tunnelbanan till Coney Island, Brooklyn och det klas-
siska nöjesfältet, köp en korv hos Nathan’s och besök New 
York Aquarium där du kan se sjölejon och valrossar. Pro-
menera sedan bort till Brighton Beach och ät på en rysk 
restaurang i de genuint ryska kvarteren i Little Odessa.

amerIcan museum of natural hIstory

Från T-Rex till Apollo och rymden. Ett av världens största 
naturhistoriska museer med ett fantastiskt planetarium. 
Här kan du lära dig hur universum kom till med hjälp av 
pedagogiska illustrationer. 
Central Park West/79th St
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Ovan: På Manhattan hit-
tar du de gula klassiska 
taxibilarna - du stoppar 
dem enklast genom att 
vifta med handen.

Höger: I ”The Big Apple”  
släcks aldrig ljusen.
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Mer att göra!

MuseuM of Modern Art (MoMA)

Briljant skattkammare för konst från 1900- och 2000-
tal. Saknar motstycke i världen. Otroligt fin byggnad 
och kul museibutik där man köpa souvenirer. 
11 West 53 Street, mellan Fifth och Sixth Ave
 
CentrAl PArk 

Parkernas park. Väldig och inbjudande, tre avenyer 
bred och femtio gator lång. Ändå lätt att hitta i tack 
vare alla kartor över området. Folk på picknick, jog-
gare, utomhuskonserter, vin i plastmugg, jordgubbar 
och solbadare. 

Brooklyn BotAniC GArden 

Värd att besöka oavsett årstid. Här finns också fantas-
tiska växthus. Firar 100 år i år. 
Brooklyn Botanic Garden, 900 Washington Ave

Bronx Zoo 

USA:s största stadszoo. Slog upp portarna 1899.  Se 
lejon, gorillor, krokodiler och tigrar mitt i storstan.
Bronx River Pkwy, Fordham Rd

stAten islAnd-färjAn 

Gör som tusentals pendlare och turister, ta gratisfärjan 
från Battery Park och åk fram och tillbaka till Staten 
Island. Njut av utsikten mot Frihetsgudinnan. Enkel 
resa tar 25 min.
South St, Whitehall St, www.siferry.com

fArMers MArket

På lördagar är det marknad på Union Square. Lokalt 
odlade morrötter, biodynamisk ost, honung. Kul att 
vandra bland alla färger och dofter.
Union Square Plaza
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