NOVA YORK
Vols
Anada Dia 31:
● UX-2153 BCN (T1) sortida 12:35h --> MADRID arribada 13:50h
● UXJ-0091 MADRID sortida 17:20h --> NOVA YORK arribada 20:05h
Tornada dia 5:
● UXJ-0092 NOVA YORK sortida 22:05h --> MADRID arribada 11:00h (dia 6)
● UX-2004 MADRID sortida 13:40 --> BARCELONA arribada 14:50h

Entendre NYC
Zones: Manhattan=uptown+midtown+downtown, el Bronks, Queens, Harlem i Brooklyn.

Què veure:
Down town:
● Wall Street (zona financera)
● Zona Zero (on hi havia les torres bessones)
● St. Paul’s Chapel (esglèsia que hi ha just al davant de la zona zero)
● Century 21 (al carrer paral.lel de l’esglèsia, és un centre comercial outlet molt bé de
preu)
● Estatua de la llibertat (Agafar ferry que és grautït a Battery Park, surt cada 30 min.)
dOM: no val molt la pena anar fins allà, com a alternativa es pot veure la illa amb un

ferry que et fa un sightseeing de NY i passa per davant però no para
Pont de Brooklyn (el més famós)
Tribeca (on es fan rodatges de pelis)
Chinatown (canal street, bolsos i rellotges) dOM: imprescindible dinar a un chino
autèntic del barri, com més cares chines millor.
● A prop hi ha una botiga OMG de texans Levis (adreça: 408 de broadway entre els
carrers canal st. i walker st.)
● Little italy (un sol carrer, per dinar un menú està molt bé)
● Soho (barri pintoresc)
● Madison Square Park
● Edifici Planxa ( al costat del park, es creua 5ª avinguda i Broadway)
Midtown:
Pujant per la 5ª avinguda:
● Empire State building (pujar a dalt de tot) - 20$ amb la audioguia inclosa
(imprescindible)
● Biblioteca nacional
● Rockefeler center (ocupa “ una manzana”, hi ha la pista de gel, es fan conexions en
directe des de la plaça).
● 3 carrers més enllà anant cap a la 8ª avinguda hi ha l’hotel Waldorf Astoria (molt
famós).
● St. Patrik’s Catedral (la més important de NY)
● Botigues (de totes marques, a partir del rockefeler fins arribar a central Park hi ha: NBA,
Armani, Tiffany, Abercrombie, botiga Lind, Fao’s (botiga de xuxes), Apple (internet
gratis), hotel Plaza (entreu a dins, és molt guapo), Nike (entre al 5ª av i Madisson
avenue, c/ 55 - 58).
● MOMA (entre 5ª i 6a av. Carrer 53) - Museu
Anant per Broadway:
● Estació Busos (8ª avinguda)
● Broadway és molt maco veure-ho de nit perquè està tot il·luminat, els teatres funcionen,
hi ha moltes botigues obertes (anar a la de M&M’s), dOM: time square és espectacular
de nit, es xulo prendre algo a les paradetes que hi ha per fora, es pot combinar amb
obra de teatre.
De la 5ª av. Cap a la 1ª First av:
● Estació central de metro ( Grand central terminal) a Park Avenue.
● Edifici Chrysler (Lexington Avenue)
● Nacions Unides (First avenue, carrer 46)
Up town:
Central Park
● El millor és llogar una bici i fer una volta pel parc per veure tots els racons; val molt
poc.Hi ha lloger de bicis a la cantonada inferior esquerre tot i que a
l'hivern no ho se.
● Va del carrer 59 al 110.
Harlem:
Es troba just quan acaba el central park, millor no caminar gaire per aquella zona.
●
●
●

Divendres 31 Desembre 2010
●
●
●

12:35 BCN-MAD
17:20 MAD-NYC - 20:05 arribada
THE ROOSEVELT HOTEL,
○ 45 EAST 45TH ST. AT MADISON AVENUE, NEW YORK, NY 10017 Map it

●

festa a Times Square

Dissabte 1 Gener 2011
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Mirar lo del bus turístic per pillar-lo el mateix dia o l’endemà
Matí:
INTERNATIONAL HOUSE OF PANCAKES (IHOP) www.ihop.com
○ 2294 Adam Clayton Powell Junior Bl - Phone: (212) 234-4747
ideal per passejar una mica per veure l'ambient del Harleem. Tranquils es una zona segura, no tindreu
problemes sigui l'hora que sigui.
Diumenge, molt a prop (2 carrers més amunt, al W138 amb la 7th) esta la Albyssinian Baptist Church
on fan les famoses misses gospel, fan 2, a les 9 i a les 11 si no recordo be, pero haurieu d'arribar com
a minim 1h o 1h30 abans pq es formen cues que donen la volta a tota la poma! Venen autocars de tot
arreu!

Harlem - Ghostpell
Central Park - bici
Dinar?
Tarda:
○ Rockefeler - top of the rock
○ Patinar
○ St.Patrick

Diumenge 2 Gener 2011
●

Pillar bus turístic???

●

Chinatown (canal street, bolsos i rellotges)
○ A prop hi ha una botiga OMG de texans Levis (adreça: 408 de broadway entre
els canal st. i walker st.)
Wall Street (zona financera)
Zona Zero (on hi havia les torres bessones)
St. Paul’s Chapel (esglèsia que hi ha just al davant de la zona zero)
Century 21 (al carrer paral.lel de l’esglèsia, és un centre comercial outlet molt bé de
preu)
Estatua de la llibertat (Agafar ferry que és grautït a Battery Park, surt cada 30 min.)
Pont de Brooklyn (el més famós)
Tribeca (on es fan rodatges de pelis)
BUS de Nit

●
●
●
●
●
●
●
●

Dilluns 3 Gener 2011
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Little italy (un sol carrer, per dinar un menú està molt bé)
Soho (barri pintoresc)
Madison Square Park
Edifici Planxa ( al costat del park, es creua 5ª avinguda i Broadway)
Empire State building (pujar a dalt de tot)
Biblioteca nacional
Rockefeler center (pista de gel, es fan conexions en directe des de la plaça).
3 carrers més enllà anant cap a la 8ª avinguda hi ha l’hotel Waldorf Astoria.
Botigues (de totes marques, a partir del rockefeler fins arribar a central Park hi ha: NBA,
Armani, Tiffany, Abercrombie, botiga Lind, Fao’s (botiga de xuxes), Apple (us podreu
conectar a internet gratis), hotel Plaza (entreu a dins, és molt guapo), Nike (entre al 5ª
av i Madisson avenue, c/ 55 - 58).
● dOM: aquesta nit o una altre podeu anar a veure el àtic (terrassa) de top of the rock.
(http://www.topoftherocknyc.com/) La gràcia es que hi pots pujar de nit, i és brutal veure

NY iluminat des del cel. (és barat i gràtis amb el city pass)

Dimarts 4 Gener 2011
●
●
●

New Jersey - http://www.jerseygardens.com
http://mallimages.mallfinder.com/Glimcher/mall-jersey/mimages//Transitschedule.pdf
Para llegar tendréis que coger el bus 111 que sale del Port Authority bus terminal (entre la 42
St. y la 8ª Avenue.) New Jersey Transit Bus #111 and #115 from New York

Dimecres 5 Gener 2011
●
●
●

●

Estació central de metro ( Grand central terminal) a Park Avenue.
Edifici Chrysler (Lexington Avenue)
Nacions Unides (First avenue, carrer 46)
22:05 JFK - NYC-MAD

Notes
●
●
●

37ºF són 3ºC
Consulat: 150E 58St Lexintong Av - 3rd Av. - Tlf. 212-355-4080
Mapa de la zona tancada per cap d’any: http://www.timessquarenyc.org/map/documents/
District_Map_2009.pdf

On menjar:
P. J. Clarke’s : és el restaurant més antic de Nova York i on fan les millors hamburgueses.
Adreça: 915 Third Avenue (3ª avinguda entre els carrers 49 –53) - Telf. 212 317 1616
● Cadena de restaurants Dely’s (per esmorzar i dinar tipus buffet)
● Menjar frankfurts de les paradetes mobils.
● Lombardi's Pizza - http://www.firstpizza.com/
○ 32 Spring Street, New York, NY 10012-4173, Estados Unidos +1 212-941-7994
● Wild Ginger - 380 Broome St, New York NY10013 - (212) 966-1883- www.wildgingervegan.com
Has de demanar: SEITAN TERIYAKY (el meu favorit). i lo que vulguis (yo demano Yakisoba q estan
molt bons tb). De postre tenen un pastis de xocolata molt bo. Haurieu d'anar un dilluns o dimarts, i a la
sortida del restaurant, tireu cap a la dreta per la mateixa vorera i a 3 carrers teniu un bar/restaurant que
fa cantonada que es diu L'ORANGE BLEU (430 Broome Street). Alla us podeu pendre un vi mentres
escolteu musica. Sobretot, al entrar pregunteu per GISELA (es una amiga meva Argentina, es primeta,
cabell llarg claret). Li dieu que sou amics meus i que li envio molts petons!
● Per dinar/sopar tota la part de Little Italy esta ple de restaurants on es menja be, "sa" i barat.
● La majoria de restaurants americans tipus Foster's Holliwood, T.G.I. Fridays, (el de pancakes
tb) etc... les vegues son FREE REFILLING
● dOM: la cadena the cheese cake factory es brutal per dinar. (reservar gana pels postres)

●

Per fer alguna excursió:
● Ar-Col Travel Arrangements; telf. 1-800-852-6335 (agencia que fa les excursions en
espanyol, en fa varies: la de panoramas (que fa la ruta dels diferents barris), la de
Gospel, la de l’alt i baix manhattan, etc.) www.arcol.com
● http://www.newyork60.com/
● http://www.city-sightseeing.com/
● http://www.newyorksightseeing.com/
● dOM: si voleu anar a empire stat, moma, guggenheim, etc, val molt la pena comprar el
city pass:http://www.citypass.com/new-york.

Compres
● Broadway és ple de botigues de roba
Brodway cantonada amb Union Square, botigues de dues plantes de sabates
molt econòmiques
● A 3 carrers a Lafayette amb Canal St: rellotjes d'imitacio, bolsos Gucci, Prada, etc
● Bubba Gump, a Times Square. Curiós per fer la foto

Musicals
● http://www.newyork60.com - imprimir justificant pagament i entregar-lo a l’entrada amb
la targeta de crèdit del pagament i DNI.

