
 

 

New York – staden som aldrig sover, 
24 – 31 augusti (åtta dagar) 2023 
 
New York – storstaden som är svår att överträffa. Här finns allt, i en salig och stundtals 
högljudd blandning! Mycket känns igen även om du aldrig besökt New York tidigare: De 
klassiska brandtrapporna på husen, neonskyltarna vid Times Square, frihetsgudinnans 
silhuett, de gula taxibilarna och de välkända gatuskyltarna.  
 
Vi kommer till NYC torsdag kväll och reser hem onsdag eftermiddag vilket innebär fem 
hela dagar att utforska denna myllrande metropol! 
 
Ett sjudagars Metro-kort ingår i resans pris. Tre av dagarna gör vi gemensamma Metro-
turer och utforskar några av New Yorks stadsdelar (boroughs): 
 
Manhattan 
Stadsdelen Manhattan är uppdelad i tre stora områden som kallas Downtown, Midtown 
och Uptown. I Midtown ligger de flesta hotellen, många av New Yorks mest berömda 
skyskrapor som Empire State Building och Grand Central Station, en av världens vackraste 
tågstationer. En speciell upplevelse är Times Square, mitt i teaterområdet Broadway. På 
kvällen gör sig platsen bäst, då pulsen är som starkast bland skyskrapor, upplysta 
neonskyltar och Broadwayteatrar. Vi missar inte heller en tur till Central Park – Mahattans 
stora gröna vardagsrum!  
 
Brooklyn 
För att komma till Brooklyn åker vi över East River, ibland via den välkända bron Brooklyn 
Brigde, och kommer fram till en färgstark stadsdel med marknader, udda gallerier, 
vintagebutiker och spektakulära barer längs bland annat Franklin Avenue. Från Brooklyn 
Heights och Brooklyn Botanic Garden är utsikten över Manhattan svårslagen. 
 
Bronx 
I Bronx finns allt från en förvånansvärt lantlig miljö till slottsliknande byggnader, italienska 
trattorior och musikbarer med amerikansk rock på menyn.  
 
New Yorks fem boroughs 
New York-borna älskar att identifiera sig med sitt eget område av staden. Lär dig namnen 
och läget på de fem boroughs som utgör New York City så går det lättare att hitta och ta sig 
runt: Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn och Staten Island.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Program: 
Utresa: 
Torsdag 24 augusti med Swiss från Köpenhamn kl 14.50. Kort mellanlandning i Zürich och 
sedan vidare till New York Newark med ankomst kl 20.10 lokal tid. 
 
Incheckat bagage (23 kg) och handbagage (8 kg) ingår i resans pris liksom måltider på 
sträckan Zürich – New York t o r. 
 
Hemresa: 
Onsdag 30 augusti med Swiss från New York JFK kl 16.30. Kort mellanlandning i Zürich med 
ankomst Köpenhamn kl 08.45 lokal tid torsdag 31 augusti. 
 
Hotell: 
Hotel Beacon, 2130 Broadway (Upper West Side), promenadavstånd till Central Park och 
Naturhistoriska museet. 
www.beaconhotel.com 
 
Utmärkt hotell i fina kvarter med gott om restauranger och affärer, bland annat en 
välsorterad matvaruaffär mittemot hotellet (praktiskt!). Alla våra rum på Hotel Beacon har 
ett pentry vilket är bra då man enkelt fixar frukost på rummet (ingår sällan när man bor på 
amerikanska hotell). Kontinental frukost (ganska enkel) kostar ca 250 kr per person och dag 
och serveras på ett café intill hotellet. 

 
Pris: 
Del i dubbelrum (King size bed) enligt program: 18 900 kr.  
Del i dubbelrum (2 x Queen size bed) enligt program: 19 900 kr. 
Frukost kan bokas som tillägg (sex frukostar kostar ca 1 500 kr p p). 

 
Detta ingår i resans pris: 
• Flyg med Swiss Köpenhamn – New York t o r. 
• Transfer från Newark till hotellet och från hotellet till JFK. 
• Sex nätter på utmärkta Hotel Beacon, Broadway Upper West.  
• Metro Card (7-dagars) och gemensamma utflykter med tunnelbana till Brooklyn, 

Bronx och på Manhattan. 
• Svensktalande reseledning. 

 
Kontakt & Anmälan:  
lasse.heimlander@karlshamn.se  
Tfn 070-2650050. 
Anmälan senast 31 december 2022 för att vi ska kunna garantera flygpriserna. 
 


