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? Brooklyn híd (Brooklyn Bridge)
A neo-gótikus stílusú Brooklyn híd (Brooklyn Bridge), amely az Amerikai Egyesült
Államok legrégebbi függ?hídja (a híd átadására 1883. május 24-én került sor), és
New York városának egyben leghosszabb hídja is, Manhattan szigetét köti össze a
Brooklyn városrésszel. A Brooklyn híd teljes hosszúsága 1833 méter, a 3000
tonna súlyú hídoszlopok közötti távolság 486 méter, a vízt?l a hídoszlopok tetejéig a
távolság, pedig több mint 84 méter. A homokk?b?l és gránitból készült Brooklyn
hidat, hálószer?en kialakított acélkábelek tartják, amelyek közül a 4
legvastagabbnak az egyenkénti átmér?je 27,5 cm. A 26 méter széles Brooklyn
hídon, amely funkcióját tekintve egy közúti híd, 6 sávot alakítottak ki az autósok, és
a híd középs? részén 1-1 sávot pedig, a gyalogosok és a biciklisek részére.

• GPS koordináták: 40.7081817° (szélesség), -73.9992285°
(hosszúság)
• Cím: East River Bikeway, New York, NY 10038, United States

? Empire State Building
Az Art Deco stílusban épült 381 méter (toronnyal együtt 443 méter) magas Empire
State Building felh?karcoló, amely New York jelenlegi legmagasabb épülete, a
Fifth Avenue és a West 34th Street sarkán található. A felh?karcoló tetején egy 61
méter magas torony található, ahol az antennák és a villámhárító található. A
felh?karcoló, amely az Egyesült Államok 2. legnagyobb irodakomplexuma, 1000
vállalatnak ad otthont, 21000 munkatárs dolgozik az épületben, és a 73 liftb?l (9
szolgáltatási lift) 64 lift biztosítja a gyors közlekedést. Az Empire State Building 86.
és 102. emeletén is található 1-1 obszervatórium (csillagvizsgáló), amelyek zárt
kilátó teraszairól (observation deck), 360 fokban csodálhatjuk meg New York
városát. Az Empire State Building 2. emeletén egy repül?gép szimulátor attrakció
található (New York Skyride), ez a kb. 25 perces szimulált túra, a város feletti
látványt mutatja be számunkra.
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• 86. emeleti kilátó belép?jegy árai: feln?tt ? $19.29 (13 és 61 év
között), nyugdíjas ? $17.45 (62 év felett), gyermek ? $13.78 (6 és 12
év alatt)
• 86. és 102. emeleti kilátó kombinált belép?jegy árai: feln?tt ? $36
(13 és 61 év között), nyugdíjas ? $34 (62 év felett), gyermek ? $30 (6
és 12 év alatt)
• Nyitvatartási id?: 08:00-02:00 (minden nap)
• Megjegyzés: Az utolsó lift, zárás el?tt 45 perccel közlekedik.
• GPS koordináták: 40.748379° (szélesség), -73.98556° (hosszúság)
• Cím: 350 Fifth Avenue (between 33rd & 34th Streets), New York, NY
10118
United States
• Hivatalos weboldal és jegyvásárlás: Empire State Building
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? Apple üvegkocka (Apple Cube)
A legnépszer?bb New York-i látványosságok egyike az Apple üvegkocka (Apple
Cube), amely a világ legdrágább sugárútján (Fifth Avenue), a General Motors
toronyháza el?tt található. Az Apple üzlete (Apple Store) az üvegkocka alatt
található, ahol mindenféle termék (Macintosh, MacBook, iPad, iPhone, iPod, iTunes)
megvásárolható. Az Apple üvegkockája a Cornell University kutatói szerint az 5.
legtöbbet fényképezett épület a világon. Az épületet Peter Bohlin tervezte, aki
elismerésként megkapta, az Amerikai Építészek Intézetének aranymedálját, amely
a szakma legrangosabb díja.

• Nyitvatartási id?: non-stop (minden nap, 24/7)
• GPS koordináták: 40.763857° (szélesség), -73.973039°
(hosszúság)
• Cím: 767 Fifth Avenue, New York, NY 10153, United States
• Hivatalos weboldal: Apple Retail Store

Olcsó szállások New York városában ? Szálloda, Motel, Hostel, Apartman

? New York Akvárium (New York Aquarium)
A New York Akvárium, amely az Egyesült Államok legrégebben m?köd?
akváriuma (1896-ban nyitotta meg kapuit), Brooklyn egyik félszigetén (Coney
Island) található. A 14 hektáros területen, a tengerek és óceánok vízi él?világát
mutatják be. A New York Akváriumban a tengeri él?lények 350 fajával
ismerkedhetünk meg, köztük fókákkal, pingvinekkel, delfinekkel, és cápákkal. A
látogatási id? alatt, több attrakcióval (oroszlánfóka show, cápák etetése) is
szórakoztatják az érdekl?d?ket. Az állatkert egy külön látványos attrakcióval (Planet
Earth: Shallow Seas 4D) is kedveskedik a látogatóknak, amelyre külön belép?jegyet
kell váltani. Ebben a kb. 8 percig tartó szimulációs kalandban, bemutatják a
korallzátonyok és sekély part menti vizek él?világát, a tengerek morajlását, és az
óceánok hullámzását.

• Belép?jegyek árai: feln?tt ? $13, nyugdíjas ? $10 (65 év felett),
gyermek ? $9 (3 és 12 év között), ingyenes (3 év alatt)
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• Kombinált belép?jegyek árai (plusz Planet Earth 4D): feln?tt ?
$17, nyugdíjas ? $14 (65 év felett), gyermek ? $13 (3 és 12 év között),
ingyenes (3 év alatt)
• Nyitvatartási id?: 10:00-16:30 (november 1-április 1.), 10:00-17:30
(április 2-május 27.), 10:00-18:00 (május 28-szeptember 5.),
10:00-17:30 (szeptember 6-október 31.)
• Megjegyzés: Utolsó belépés a zárás el?tt 45 perccel.
• GPS koordináták: 40.5748941° (szélesség), -73.9744508°
(hosszúság)
• Cím: 602 Surf Avenue, Coney Island, New York, NY 11224, United
States
• Hivatalos weboldal és jegyvásárlás: New York Aquarium

Olcsó repül?jegyek New York városába ? Malév, British Airways, Air France

? Kínai negyed (Chinatown)
New York Manhattan kerületében található, az Egyesült Államok legnagyobb kínai
negyede (kb. 100 ezer legális lakos), a Chinatown. A negyedet északról a Grand
Street (határolja a Little Italy), keletr?l az Allen Street (határolja a Lower East Side),
délr?l a Worth Street, nyugatról pedig a Baxter Street veszi körbe. Az emelked?
ingatlan árak és a magas bérleti díjak is kihatással vannak a Chinatown növekedési
ütemére, ezért a szegényebb kínai bevándorlók, a Manhattan Chinatown helyett,
inkább az olcsóbb Flushing Chinatown és Brooklyn Chinatown részt választják
letelepedésük helyéül. A Chinatown többnyire zsúfolt bérház épületekb?l áll,
amelyek közül néhány már, több mint 100 éves. Ezekben a bérházakban többnyire
csak egyetlen fürd?szoba található a folyósokon, amelyen több apartman
osztozkodik. A Chinatown területén egyetlen egy park épült, a Columbus Park, ez
az egykori hírhedt Öt Pont (Five Points) szomszédságában található. Ez a környék
volt a legveszélyesebb bevándorlók lakta nyomornegyede New York városának a
19. században. Az akkori életet, egy nagysiker? mozifilm, a New York bandái
(Leonardo DiCaprio) is megelevenítette. A kínai zöld f?szer és halárusok a Mott
Street, Mulberry Street, és a Canal Street köré csoportosulnak. A kínai ékszer
üzleteket a Canal Street és a Bowery rész között találhatjuk. A Broadway nyugati
oldala tele van utcai árusokkal, akik többnyire utánzott parfümöket, órákat, ruhákat,
és kézi táskákat árulnak. Az elektronikai és hardver raktárak a Canal Street
környékén találhatóak. A Chinatown különböz? részein, több mint 200 kínai
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étterem található, ahol kipróbálhatjuk a jellegzetes kínai specialitásokat.

• GPS koordináták: 40.71642° (szélesség), -73.99663° (hosszúság)
• Cím: Chinatown, New York, NY 10013, United States
• Hivatalos weboldal: New York City Chinatown

Az alább felsorolt New York-i látványosságok és nevezetességek
(Empire State Building, New York Akvárium) a New York Pass
kártyával ingyenesen megtekinthet?ek.

Brooklyn híd, Empire State Building, New York Akvárium, Chinatown ? New York
nevezetességei 3. részÉrtékelés

