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Se & gJøRe
new York. egentlig trenger man ikke skrive mer. 
alle har sitt eget bilde av byen og vet hva den har 
å by på. de som har vært der, har sine favoritt-
kvartaler og alle ser ut til å ha sine restauranter de 
valfarter til. Men samtidig er det så mye å fortelle. 
og så mye nytt og gammelt å oppdage. Som å 
prøve en cheesecake på tradisjonsrike Juniors i 
Brooklyn eller rusle omkring på varehuset takashi-
maya på fifth avenue. 

De fleste turister 
forlater ikke Manhattan, 
og hvorfor skal de gjøre 
det når de bare har en uke 
eller en langhelg på seg 
til å oppleve et av verdens 
mest berømte og kon-
trastfylte bylandskap? En 
hel verden skiller de snor-
rette gatene på fasjonable 
Upper West Side fra myl-
deret i Chinatown.

De beste kvartalene for 
shopping og rusleturer er 
naboene nede i Downtown: 
Tribeca, Soho, Greenwich 

Village, Little Italy (som 
blir stadig mer kinesisk), 
Nolita, Lower East Side. 
De har alle en bohempre-
get atmosfære og er fulle 
av restauranter, barer og 
butikker med det rette 
utseendet.

Men vil man likevel for-
late Manhattan, er det øst-
over, over East River man 
skal dra. Her ligger Broo-
klyn med to trendsentre; 
rockete Williamsburg og 
det mer stilrene og mon-
dene BoCoCa (som står  
for Boerum Hill, Cobble Hill 
og Caroline Gardens).

eMpiRe State  
Building
Det hører fremdeles til et 
av verdens mektigste opp-
levelser å ta heisen opp 

til Observatory Deck på 
Empire State Building  
og se ut over skyskraper-
skogen i Midtown og  
downtown Manhattan. 
Køen er imidlertid både 
lang og langsom, så ta 
med en bok og noe å 
drikke. 
Pris: 30 dollar 
Adresse: 350 Fifth Avenue.
www.esbnyc.com

Statue of liBeRtY
Frihetsgudinnen er på alle 
vis et historisk og stor-
slagent monument. Spesi-

massevis av kinesere,  
og de holder også på å  
ta over Little Italy. Det er  
et virvar av butikker, 
restauranter og spesielle 
markeder der ingen snak-
ker engelsk. Kult og for-
virrende.

top of the Rock 
Et annet alternativ til å 
se New York ovenfra er å 
ta seg opp i Rockefeller 
Center. Det er dessuten et 
både billigere og smidigere 
alternativ med kortere køer. 
Og nesten like høyt.

 de BeSte 
kvaRtalene foR 
Shopping og  
RuSletuReR eR 
naBoene nede 
i downtown: 
tRiBeca, Soho, 
gReenwich  
village, little 
italY (SoM BliR 
Stadig MeR  
kineSiSk), nolita, 
loweR eaSt Side. 

elt når man tenker på den 
glede hundretusentalls 
europeiske innvandrere 
følte da de så henne på 
vei inn til New Yorks havn. 
Båtene går fra Battery Park.
Pris: Gratis, men fergen 
til Liberty Island koster 8 
dollar for voksne, 3 dollar 
for barn (3–17).
www.nps.gov/stli

chinatown
Chinatown er det eneste  
av Manhattans etniske 
områder som vokser.  
Hit flytter fremdeles  
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men det føles likevel slik at 
denne plassen må besø-
kes – for å hedre og for å 
forstå. Her endret historien 
seg. Minnesmonumentet 
på plassen vil bli innviet på 
10-årsdagen etter hendel-
sen, det vil si 11. septem-
ber, 2011.

centRal paRk
New Yorks lunge lokker 
mange turister, men de 
fleste går glipp av basebal-
len på plenene i det sør-
østlige hjørnet. Her spilles 
det hardt og intensivt, og 
publikum er ikke sene med 

kommentarer og applaus. 
Spesielt hyggelig er det 
ved lunsjtid når kontorfolket 
har med seg take away-
mat.

feRgen til Staten 
iSland (i SkuMRin-
gen)
Den er gratis og går fra 
Battery Park på Manhat-
tans sørlige spiss. På turen 
passerer man Frihetsgu-
dinnen og har Downtowns 
skyskrapere skimrende i 
solens siste røde stråler.

goSpel i haRleM
Flere av baptistkirkene i 
Harlem, for eksempel First 
Corinthian Baptist Church, 
byr på verdensklasseopp-
levelser. De har også egne 
gallerier for turister. Og 
man er alltid velkommen. 
Obs: Bare søndager.
Pris: Gratis
Adresse: 1912 Adam  
Clayton Powell Jr. Boule-
vard

Pris: 21 dollar 
Adresse: 45 Rockefeller Plz
www.rockefellercenter.com

MoMa
Museum of Modern Art i 
New York er skapt av den 
japanske arkitekten Tani-
guchi. Rette linjer, store 
flater og panoramavin-
duer. Som et Louisiana 
blant skyskrapere. I tillegg 
til kunsten og arkitekturen 
finnes det også et annet 
trekkplaster her – maten 
(se restauranter).
Pris: 20 dollar for voksne, 
barn gratis
Adresse: 11 West 53 Street
www.moma.org

guggenheiM
Like spennende bygning, 
like spennende museum.
Pris: 12 dollar for voksne, 
barn gratis
Adresse: 1071 Fifth 
Avenue
www.guggenheim.org

gRound ZeRo
Over Ground Zero hviler 
det en tung stemning. 
Turistene, både de ameri-
kanske og de utenlandske, 
rusler tause omkring og 
vet ikke riktig hva de skal 
gjøre. Av det som skjedde, 
ser man nesten ingenting, 

Mat & dRikke/ 
ReStauRanteR
i new York finnes det 12 000 restauranter – alt fra 
superstilige designerpalasser med asian fusion til 
klassikere som katz delicatessen der pastramis-
andwichene er to desimeter høye og er nok til et 
helt selskap. vil man ha new York-matopplevelser 
så bør man faktisk sløyfe de etablerte luksusrestau-
rantene og satse på nettopp klassikere og street 
food. og dessuten: Mange restauranter er nøye på 
at mobiltelefoner skal være slått av. Ringer telefonen 
din, kommer du til å bli møtt med iskald stirring.

BalthaZaR & paStiS
Newyorkifiserte restauran-
ter i fransk bistrostyle dit 
man først og fremst går for 
den gode stemningen og 
en blanding av pene men-

nesker. Her er det alltid fullt 
– bestill bord. Her spiser 
du østers, en kjøttbit eller 
fisk til bra priser. Test den 
varme sjokoladekaken på 
Pastis – yummie! Begge 
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leS halleS
Denne fransk-amerikanske 
bistroen drives av stjer-
nekokken og forfatteren 
Anthony Bourdain (Kitchen 
Confidential), og mange av 
rettene, for eksempel lam-
mekotelettene, er fantas-
tiske.
Adresse: 411 Park Avenue

BRead tRiBeca
Perfekt shoppinglunsjsted 
for den som har gjort Nolita 
og Soho. Lyst lokale med 
store vinduer og enkle, men 
velsmakende italienske 
retter. Som navnet antyder, 
er også brødet førsteklas-
ses. 
Adresse: 301 Church 
Street
Tlf. +1-212-334 82 82

katZ delicateSSen
En jødisk sandwichrestau-
rant som har hengt med 
siden 1888. Paradesmørbrø-
det er pastrami on rye med 
hermetiserte salte agurker.
Adresse: 205 E Houston 
Street

fRied duMplingS
Dette hull-i-veggen-stedet 
i Chinatown er rett og slett 
et must for den som elsker 

dim sum og dumplings. For 
én dollar (sju kroner) får man 
fem reale og helt nylagde 
dumplings. 
Adresse: 106 Mosco Street

una piZZa napoletana
Førsteklasses råvarer (for 
eksempel siciliansk havs-
alt) og dyktighet hva steking 
angår, gjør dette stedet til 
et av New Yorks beste piz-
zaplasser. 17 dollar for en hel.
Adresse: 349 East 12th 
Street

piZZa i new YoRk
Man bør ikke dra til New York 
uten å spise minst en klassisk 
pizza-slice. Det finns mange 
mer eller mindre bra samt 
billigere og dyrere pizzaste-
der å velge mellom. Noen 
populære steder er V&T 
Pizza (1024 Amsterdam Ave), 
Lombardi’s (32 Spring St) og 
John’s Pizza (278 Bleecker St).

restaurantene har også 
populære søndagsbrun-
cher. 
Balthazar: 80 Spring Street, 
Tlf. + 1 212 343 1274 
Pastis: 9 Ninth Aventue 
Tlf. +1 212 929 5676 

a voce
En av New Yorks mange 
stjernekokker, Andrew Car-
mellini, driver denne italien-
ske restauranten med en 
innredning som minner om 
et møterom i Milano. Her 
serveres en rekke forfinede 
retter med røtter i italiensk 
mattradisjon. 

Adresse: 41 Madison 
Avenue, uptown
Tlf. +1 212 545 85 55

Blue RiBBon
Flaggskipet ligger i Soho, 
men finns i dag flere steder i 
New York.  Her spiser du alt 
fra lam til hummer til burgere. 
Blue Ribbon har fått mye god 
kritikk og holder åpent helt til 
fire om natten – perfekt for 
nattmat med andre ord.
Adresse: 97 Sullivan Street
Tlf: + 1 212 274 0404
www.blueribbonrestau-
rants.com

kafeeR

café colonial
Trendy, men likevel varmt 
sted med en innredning 
bestående av ulike bord og 
like ulike stoler. På menyen 
er det bare brasiliansk. Prøv 
gjerne xinxim de galinha, 
kyllingbryst som er kokt i 
peanøtt- og rekesaus. 
Adresse: 276 Elisabeth 
Street

viand
Vil man være med på en 
skikkelig New York-fro-
kostopplevelse, må man 
besøke lille Viand på fasjo-
nable Upper East Side. 

 peRfekt Shop-
pinglunSJSted 
foR den SoM haR 
gJoRt nolita og 
Soho. 

new York har selvsagt kafeer, men bare noen få 
passer for en lengre pause. Mange steder som 
kaller seg café, er egentlig noe annet – oftest en 
bar eller lunsjrestaurant (som dem vi nevner ned-
enfor – colonial og gitane).

Her jobber 12 personer 
bak disken, serverer sit-
tende gjester og fikser take 
aways samtidig, alt i et 
rasende høyt tempo.
Adresse: 673 Madison 
Avenue

café gitane
Et annet førsteklasses  
og franskinspirert kafé-  
og lunsjsted for shoppere. 
Ligger midt blant Nolitas 
(North of Little Italy) eksklu-
sive butikker. 
Adresse: 242 Mott Street
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leS halleS
Denne fransk-amerikanske 
bistroen drives av stjer-
nekokken og forfatteren 
Anthony Bourdain (Kitchen 
Confidential), og mange av 
rettene, for eksempel lam-
mekotelettene, er fantas-
tiske.
Adresse: 411 Park Avenue

BRead tRiBeca
Perfekt shoppinglunsjsted 
for den som har gjort Nolita 
og Soho. Lyst lokale med 
store vinduer og enkle, men 
velsmakende italienske 
retter. Som navnet antyder, 
er også brødet førsteklas-
ses. 
Adresse: 301 Church 
Street
Tlf. +1-212-334 82 82

katZ delicateSSen
En jødisk sandwichrestau-
rant som har hengt med 
siden 1888. Paradesmørbrø-
det er pastrami on rye med 
hermetiserte salte agurker.
Adresse: 205 E Houston 
Street

fRied duMplingS
Dette hull-i-veggen-stedet 
i Chinatown er rett og slett 
et must for den som elsker 

dim sum og dumplings. For 
én dollar (sju kroner) får man 
fem reale og helt nylagde 
dumplings. 
Adresse: 106 Mosco Street

una piZZa napoletana
Førsteklasses råvarer (for 
eksempel siciliansk havs-
alt) og dyktighet hva steking 
angår, gjør dette stedet til 
et av New Yorks beste piz-
zaplasser. 17 dollar for en hel.
Adresse: 349 East 12th 
Street

piZZa i new YoRk
Man bør ikke dra til New York 
uten å spise minst en klassisk 
pizza-slice. Det finns mange 
mer eller mindre bra samt 
billigere og dyrere pizzaste-
der å velge mellom. Noen 
populære steder er V&T 
Pizza (1024 Amsterdam Ave), 
Lombardi’s (32 Spring St) og 
John’s Pizza (278 Bleecker St).

restaurantene har også 
populære søndagsbrun-
cher. 
Balthazar: 80 Spring Street, 
Tlf. + 1 212 343 1274 
Pastis: 9 Ninth Aventue 
Tlf. +1 212 929 5676 

a voce
En av New Yorks mange 
stjernekokker, Andrew Car-
mellini, driver denne italien-
ske restauranten med en 
innredning som minner om 
et møterom i Milano. Her 
serveres en rekke forfinede 
retter med røtter i italiensk 
mattradisjon. 

Adresse: 41 Madison 
Avenue, uptown
Tlf. +1 212 545 85 55

Blue RiBBon
Flaggskipet ligger i Soho, 
men finns i dag flere steder i 
New York.  Her spiser du alt 
fra lam til hummer til burgere. 
Blue Ribbon har fått mye god 
kritikk og holder åpent helt til 
fire om natten – perfekt for 
nattmat med andre ord.
Adresse: 97 Sullivan Street
Tlf: + 1 212 274 0404
www.blueribbonrestau-
rants.com

kafeeR

café colonial
Trendy, men likevel varmt 
sted med en innredning 
bestående av ulike bord og 
like ulike stoler. På menyen 
er det bare brasiliansk. Prøv 
gjerne xinxim de galinha, 
kyllingbryst som er kokt i 
peanøtt- og rekesaus. 
Adresse: 276 Elisabeth 
Street

viand
Vil man være med på en 
skikkelig New York-fro-
kostopplevelse, må man 
besøke lille Viand på fasjo-
nable Upper East Side. 

 peRfekt Shop-
pinglunSJSted 
foR den SoM haR 
gJoRt nolita og 
Soho. 

new York har selvsagt kafeer, men bare noen få 
passer for en lengre pause. Mange steder som 
kaller seg café, er egentlig noe annet – oftest en 
bar eller lunsjrestaurant (som dem vi nevner ned-
enfor – colonial og gitane).

Her jobber 12 personer 
bak disken, serverer sit-
tende gjester og fikser take 
aways samtidig, alt i et 
rasende høyt tempo.
Adresse: 673 Madison 
Avenue

café gitane
Et annet førsteklasses  
og franskinspirert kafé-  
og lunsjsted for shoppere. 
Ligger midt blant Nolitas 
(North of Little Italy) eksklu-
sive butikker. 
Adresse: 242 Mott Street
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BaReR
det vrimler av barer i new York, men bare en 
håndfull er riktig hotte, og det gjelder oftest bare 
for en kort tid. Så tas staffettpinnen over av nye 
stjerner. det gjelder også hvilke områder som 
er in. derfor er det alltid best å sjekke opp siste 
nytt når man ankommer byen. her er imidlertid 
noen klassikere og fine, moderne barer som har 
holdt seg en stund:

langsomt og platetaller-
kenene snurret med Frank 
Sinatra-plater. Bra fart i  
helgene, roligere på uke-
dagene.
Adresse: 228 Thompson 
Street

the Box
Dekadent plass på Lower 
East Side med burlesk-
shows hver kveld. Noe som 
gjør en tur hit til en typisk 
morsom New York-opple-
velse.
Adresse: 189 Chrystie 
Street
Tlf: +1 212 982 93 01

BRooklYn Social
Brooklyns kanskje beste 
bar. Den ligger i en gammel 
”social club” for menn fra 
den sicilianske landsbyen 
Riposto, men er forvand-
let til en velfungerende og 
intim liten bar. En stor del 
av den gamle innredningen 
og en rekke svart-hvitt- 
fotografier er beholdt.
Adresse: 335 Smith Street

25–30 år) er glade i å feste. 
Bra fart allerede rundt 
slaget tolv.
Adresse: 271 West 23rd 
Street 

pianoS
En annen Lower East side-
favoritt. Har også konser-
ter, små events og stand 
up-show på søndager. 
Gratis inngang i undereta-
sjen og ofte bra klubbakter 
i helgene. God stemning, 
dansevennlig og ganske 
ungt.
Adresse: 158 Ludlow 
Street

the dove
Cosy bar i Soho som gir en 
følelse av svunne tider, den 
gang drinkene ble drukket 

the pink ponY
Fredelig, bohempreget bar 
på trendy Ludlow Street 
i Lower East Side, som 
lokker til seg unge desig-
nere, filmskapere og skri-
benter. Bra sted å begynne 
barrunden på.
Adresse: 176 Ludlow 
Street

p. J. claRke´S
Uten tvil New Yorks mest 
kjente irske bar, full av 
minner og en slags gam-
meldags eleganse. Klien-
tellet er imidlertid yngre.
Adresse: 915 3rd Avenue

tRaileR paRk
Uvanlig sted, innredet med 
bobilkitsch og westernskrot, 
og gjestene (de fleste er 

natteliv

lit lounge
Kultursted i East Village 
med en innredning som ser 
ut til å ha vært her siden de 
store immigrasjonsdagene 
på begynnelsen av for-
rige århundret. Musikken er 
imidlertid mer i retning rock, 
blandet med klassisk pop fra 
1970- og 1980-tallet.
Adresse: 93 Second 
Avenue
www.litloungenyc.com

apt
Liten intim bar/nattklubb inn-
redet som en moderne, bri-
tisk overklasseleilighet, men 
nede i kjelleren svettes det 
skikkelig til dyktige DJ-er. 
Adresse: 419 West 13th 
Street

BooM BooM RooM 
Til tross for det litt teite navnet 
er Boom Boom Room ett av 
de hippeste stedene akkurat 

Som i alle store byer er klubb- og danselivet i new 
York flytende og iblant vanskelig at få grep om. da 
dette ble skrevet i 2007, virket det som lower east 
Side og fremfor alt east village var de mest spen-
nende områdene for partygoers. Men som alltid er 
det beste å spørre seg for på boutiquer, barer, og i 
platebutikker med rette utseendet.

nå. Ligger øverst i hotellet 
The Standard i Meatpacking 
District. Det har til og med 
gått rykter om at dette er vår 
tids nye Studio 54 selv om 
det er å ta i litt. Kan være 
vanskelig å komme inn, men 
kle deg fint og håp på det 
beste. 
Adresse: 848 Washington 
Street

no Malice palace
Fin partybar i East Village 
som blir nattklubb uten at 
du merker det. Ble tatt ut av 
New York Magazine som 
det beste happening-stedet i 
byen. Musikken er rap, soul 
og litt reggaeton. 
Adresse: 197 E. 3rd Street
www.nomalice.com

café caRlYle
Vil man ha noe helt annet, 
mer voksent og modent,  
så er kabaret- og jazzstedet 
Café Carlyle kanskje noe å 
satse på. På mandager pleier 
Woody Allen dukke opp og 
spille klarinett med New 
Orleans Jazz Band.
Adresse: 35 East 76th 
Street
www.thecarlyle.com
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Shopping
vstendige designere, og vin-
tagebutikker som stylistenes 
egen favoritt-vintagebutikk 
Resurrection på Mott Street 
i Nolita. I Downtown ligger 
også Chinatown – en opple-
velse i seg selv med virvaret 
av butikker, restauranter og 
annerledes markeder der 
ingen snakker engelsk. Man 
møtes, man ler og trekkes 
med av energien, og kan 
gjøre en hel del funn.

Til slutt må også Williams-
burg og BoCoCa i Brooklyn 
nevnes. Det første alter-
nativet er shopping-stedet 
med ”rockete” fortegn, med 
en hel del vintage-butikker 
og den kjente klesbutikken 
for småbarn, Sam&Seb. I 
BoCoCa er det mer mon-
dent med spennende  
interiørbutikker.

Vil Du har morsom shop-
ping, så unngå Midtown (det 
vil si rundt Empire State Buil-
ding) og Uptown (på begge 
sider av Central Park). Her 
er gatene snorrette, det er 
langt mellom de spennende 
adressene, og dyrt.

Det finnes egentlig bare 
én grunn til at shoppere 
kommer hit: Her ligger 
de store luksusmerkenes 
egne butikker og de store 
varehusene som Macy´s, 
Barney´s, Bloomingda-
les og Takashimaya (693 
Fifth Avenue), disse som er 
beskrevet som detaljhande-
lens zen-hage.

Dra i stedet til Soho, Nolita 
og Lower East Side i Down-
town. Her finnes det en 
masse hyggelige småbutik-
ker, mange av dem med sel-

BoalteRnativeR
hotel  
on Rivington
Midt blant alle brownstones, 
lavhus, i hippe Lower East 
Side smelte man opp en futu-
ristisk miniskyskraper. Inni 
tilbyr hotellet lekker og iblant 
en litt forvirrende design. 
Pris for et dobbeltrom: fra 
450 dollar
Adresse: 107 Rivington 
Street
Tlf. +1-212-475 26 00
www.hotelonrivington.com

the StandaRd
Hotellmogulen Andre 
Balazs vet hvordan man 
skaper atmosfære og att-
raktivt hotellmiljø. The 
Standard, som finns blant 
annet i London åpnet 
i New York for noen år 
siden og er siden den 
gang blitt kritikerrost av 
media. Det minimalistiske 
designet, stemningen og 
innredningen – om hvor-
dan du bor er viktig for deg 
er The Standard et spen-
nende alternativ. 

Dobbeltrom: fra 160 dollar 
Adresse: 848 Washington 
St & W 13th St,
Tlf: +1 212 387-0239
www.standardhotels.com

the chelSea lodge
Lite og behagelig lavpris-
hotell med bare 22 rom. Vil 
man ”lukse det litt til” bør man 
forsøke å bestille et av hotel-
lets suiter med hage. 
Pris for et dobbeltrom: fra 
160 dollar
Adresse: 318 West 20th 
Street

Tel. +1-212-243 44 99
www.chelsealodge.com

MandaRin hotel
Et skikkelig luksushotell hvor 
man sover høyt opp i luften 
på herlige, egyptiske laken i 
enorme suiter. For den som 
har råd er dette et paradis i 
New York.
Dobbeltrom: fra 3 000 Nkr.
Adresse: 80 Columbus 
Circle, Midtown
Tlf. +1-212-805 88 00
www.mandarinoriental.com

MadiSon hotel
Et av New Yorks kanskje 
aller beste lavprishoteller. 
Rommene er rene og pene 
og har ordentlige bad. 
Pris for et dobbeltrom: fra 
130 dollar
Adresse: 21 East 27th 
Street
Tlf. +1-212-532 7373
www.madison-hotel.com

 Midt Blant alle 
BRownStoneS, 
lavhuS, i hippe 
loweR eaSt Side 
SMelte Man opp 
en futuRiStiSk 
MiniSkYSkRapeR. 
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flYplaSS
New York har tre flyplasser; 
La Guardia, John F Ken-
nedy og Newark Liberty 
(som ligger i New Jersey på 
den andre siden av Hudson 
River). Alle tre kan tilby både 
buss- eller togforbindelser 
inn til Manhattan. Enkel reise 
koster 10–15 dollar. Tilsva-
rende tur med taxi ligger 
på rundt 25–30 dollar for 
Newark og 45–50 dollar for 
de to andre.

lokaltRafikk
Kollektivtrafikken består 
av busser og undergrunn 
(Subway). Generelt kan man 
si at bussene er best når 
man skal i øst-vest-retning, 
ellers er det nesten alltid 
raskere å ta undergrunnen. 
Enkel reise med undergrun-
nen koster to dollar. Det 
finnes også ulike typer reise-
kort, MetroCards, med varie-
rende lengde. Kan kjøpes på 
nesten alle stasjoner.

taxi
New Yorks yellowcabs er 
berømte og et vanlig innslag 

i gatebildet. Utenom rush-
tid er det lett å få tak i en bil 
ved å stille seg en meter ut 
fra fortauet med utstrekt arm 
og forsøke å få øyekontakt. 
Den gjennomsnittlige prisen 
for en fem kilometers tur er 
ti dollar.

poSt
I New York finnes det post-
kontor både her og der, men 
er det frimerker man vil ha, 
er det bedre å gå til the local 
drugstore. 

lege og tannlege
En viktig sak: I USA og i New 
York finnes det nesten ingen 

offentlige sykehus, de fleste 
er private. Derfor er det viktig 
å kontrollere reiseforsikringen 
sin før man reiser. Ellers kan 
du komme utfor en dobbel 
ulykke: dels sykehusbesøk, 
dels en svindyr regning. Et 
annet råd er å snakke med 
forsikringsselskapet ditt om 
hvilke sykehus som aksep-
terer forsikringen din. Her er 
en adresse til en såkalt ”walk 
inn clinic” hvis du rammes av 
sykdom eller lettere medisin-
ske problemer:

d.o.c.S
Adresse: 55 E 34th Street
Tlf. +1-212-252 600

telefon
Landsnummeret: +1
Retningsnummer: 212

elektRiSitet
110–120 volt

tuRiStBYRå
Adresse: 810 Seventh 
Avenue, mellom 52nd & 
53rd Street like ved Times 
Square.  
Tlf. +1-212-484 12 22.
www.nycvisit.com
Åpningstider: man-fre 
8.30-18.00 og lør-søn 
09.00-17.00

fakta

innBYggeRe
8,2 millioner

valuta
1 Dollar = 100 cents

åpningStideR
Varehus har åpent  
mandag–fredag 
10.00–20.00, lørdag 
10.00–19.00 og van-
lige butikker vanligvis 
10.00–20.00, mens  
en del kan være åpne 
fram til 23.00–24.00.

inteRnett
www.nyc.gov
www.nycvisit.com

aviSeR
The New York Times, 
The New York Post,  
The Daily er de store 
dagsavisene. Time  
Out er kanskje det  
beste restaurant-  
og utelivsmagasinet.

nødnuMMeR
911

gReit å vite 

kaRt
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