Stedenreis New York, 7 dagen

Reisschema
Dag 1 Amsterdam - New York
Dag 2 New York, Harlem en wandeling door Central Park
Dag 3 New York, wandeling door o.m. Brooklyn, het Financial District en East Village
Dag 4 New York, Upper West Side en wandeling door Harlem
Dag 5 New York, wandeling door o.m. Chinatown, Chelsea en Soho
Dag 6 New York - Amsterdam
Dag 7 aankomst Amsterdam

Dag tot dag beschrijving
New York is de stad van het Vrijheidsbeeld, Times Square en Wall Street. Wil jij ook graag deze bruisende
Wereldstad ontdekken? Ga dan met Djoser Family mee naar 'The Big Apple', waar een enthousiaste
Nederlandssprekende gids je alle bijzondere plekjes laat zien. Uiteraard heb je daarnaast voldoende tijd om er
zelf op uit te trekken. Denk bijvoorbeeld aan een bezoekje aan een echte Broadway show, of ga naar een Mets
of NY Yankees Baseball wedstrijd!
Dag 1 Welcome to the 'Big Apple'
Met een rechtstreekse vlucht van KLM kom je in de middag aan in New York. De reisbegeleider wacht je op op
de luchthaven en brengt je naar het hotel. We verblijven in een leuk, centraal gelegen hotel vlakbij Rockefeller
Center, Broadway en Central Park. Nadat je bent ingecheckt in het hotel kan je meteen naar Times Square
wandelen en een bezoekje brengen aan het nabijgelegen 'Restaurant Row' op 46th street, in 1 blok heb je
maar liefst de keuze uit 16 verschillende restaurants. In de avond is Times Square, met de giganisch verlichte
billboards, zeker een mooi begin van de week in New York.
Dag 2 Swingende Gospel in Harlem & Central Park
Vandaag gaan we voor het eerst op pad met onze reisbegeleider, die je van alles over
New York kan vertellen. We beginnen vroeg en gaan op weg naar Harlem, hier vind je
maar liefst meer dan 350 kerken. Je bezoekt één van de swingende gospels, een absolute
belevenis!
Daarna bezoeken we Central Park, de achtertuin van New York. In het weekend is dit een
bruisend park, vol met fietsers, sporters, artiesten en dansers. Onze reisbegeleider zal ons
alle hoogtepunten van het park laten zien, zoals het standbeeld van Alice in Wonderland
en Strawberryfield, het gedeelte van het park wat opgedragen is aan John Lennon.
Natuurlijk heb je ook de mogelijkheid om naar de dierentuin in het park te gaan. Zie je
herkenningspunten uit de film Madagascar? Dat kan kloppen, want uit deze dierentuin zijn
de dieren ontsnapt. Vlakbij vind je een aantal bekende restaurants, maar ook veel foodtrucks waar je een
lekkere lunch kan kopen.
Dichtbij het park is het Museum of Natural History te vinden, zeker de moeite waard om naar toe te gaan. Wist
je dat de film 'Night at the Museum' hier is opgenomen?
Dag 3 Op zoek naar Nieuw-Amsterdam - Downtown
We nemen de metro naar Battery Park, waar onze ontdekkingstocht door downtown New York kan beginnen.
De stad is gesticht door de Nederlanders en heette dan ook aanvankelijk Nieuw-Amsterdam. Op een aantal
plaatsen zie je nog Nederlandse invloeden en die gaan we uiteraard opzoeken. Hiervandaan is het niet ver
naar Ground Zero, waar een herdenkingsteken staat ter herinnering aan de aanslagen op het World Trade
Center op 11 september. Wie wil kan hier het museum bezoeken. Hierna neemt onze reisbegeleider ons mee
naar Wallstreet, het financiele centrum van de wereld.
Vervolgens gaan we naar de beroemde Highline, een park met veel kunst en natuur, boven New York. Dit park
is namelijk gebouwd op een oude goederenspoorlijn, boven de straten van New York.
's Middags kun je zelf bepalen wat je gaat doen. De één maakt een boottochtje
naar het wereldberoemde Vrijheidsbeeld, de ander neemt deel aan een fietstocht
langs South Street Seaport en het Chelsea Piers Sports Complex, met als
eindpunt het Intrepid Sea Air Space Museum. Hier zie je drie oorlogsschepen die
nu als museumschip fungeren. In het museum staan ook vliegtuigen, waarvan
een aantal uit de Tweede Wereldoorlog en je vindt er een replica van een NASA
Space capsule.
Dag 4 Uptown: Upper West Side - Harlem
We beginnen de dag in Rockefeller center, ook wel een 'stad in een stad' genoemd. Het is een groot complex
met maar liefst 1,4 miljoen vierkante meter aan kantoren, 49 winkels, 28 restaurants, de NBC-studio's en een
skatebaan. Misschien herken je dit gebouw wel van foto's of televisie. Ieder jaar staat hier de grootste
versierde kerstboom ter wereld. Vanaf het 'Top of the Rock' platform bovenop het gebouw heb je een
schitterend uitzicht over Manhattan.

We vervolgens onze wandeling naar de chique wijk Upper West Side. We komen langs de ABC-studio's en
zien herkenningspunten uit beroemde tv-programma's, zoals Seinfeld en Law & Order. We zien het
Ghostbuster gebouw, de Dakota, beroemd vanwege John Lennon en Yoko Ono, en passeren San Remo. Hier
wonen beroemdheden als Steven Spielberg, Bono, Demi Moore en Bruce Willis. Verder Uptown vind je de
prestigieuze Colombia University, waar vele beroemde wetenschappers, artiesten en politici hebben
gestudeerd, waaronder Barack Obama.
Hierna vervolgen wij onze tocht naar Harlem dat qua architectuur betreft één van de mooiste wijken van New
York is. Deze wijk is het epi-centrum voor de mensenrechten-activisten en heeft veel Jazz, Rap en Hip Hop
artiesten, schrijvers, politici en activisten geproduceerd. We komen aan bij Sylvia's Restaurant waar we
overheerlijk gaan genieten van soulfood in haar wereldberoemde restaurant. Hier kwamen Bill Clinton, Nelson
Mandela, Caroline Kennedy, Jesse Jackson en Magic Johnson ooit eens eten.
Dag 5 Multculturele wijken
De Brooklyn Bridge is de beroemdste brug van New York. Vanaf de brug heb je
schitterende uitzichten over de stad. We wandelen verder naar de wijken
Chinatown en Little Italy, de multiculturele buurten die de stad haar bijzondere
karakter geven. In Chinatown lijkt het net alsof je niet in New York bent, maar in
China. Je ziet overal reclameborden met Chinese tekens en rode lampionnen.
Greenwich Village en Eastvillage zijn de wijken waar van oudsher de kunstenaars en muzikanten leven.
Verbaas je over de drukte rondom Washington Square, van waaruit je de campus van New York University ziet
liggen. Je vindt hier allerlei leuke winkeltjes, straatverkopers en cafés.
Dag 6 Goodbye New York
Omdat je pas ’s avonds terugvliegt naar Amsterdam, heb je vandaag nog de hele
dag de tijd om bijvoorbeeld te shoppen. Een bezoekje aan het beroemde Macy's
of Bloomingdale's is eigenlijk een must! Als je geen zin hebt om te shoppen, kun
je ook taart gaan eten bij de beroemde bakkerij van Carlo’s Bakery. Bij de Cake
Boss, bekend van de tv-zender TLC, kun je ook een workshop taart maken
volgen.
Of breng een bezoekje aan de hoogste wolkenkrabber van de stad, het Empire
State Building. Deze reus is jaren lang het hoogste gebouw van New York geweest met een hoogte van maar
liefst 381 meter! Vanaf het uitzichtpunt heb je een spectaculair uitzicht over New York.
Tegen de avond gaan we naar de luchthaven en vliegen we terug naar Amsterdam.
Dag 7 aankomst Amsterdam
Aan het einde van de ochtend komen we aan op Schiphol.
Op reis met Djoser
Bij onze reizen is geen sprake van een strak gepland reisschema. De reisdagen staan natuurlijk vast, maar ter
plaatse wordt het programma in overleg tussen de groep en de lokale reisbegeleiding ingevuld. De lokale
gids/chauffeur biedt de meeste dagen een programma aan en een aantal excursies is inbegrepen, maar je
bent zeker niet verplicht hieraan deel te nemen. Wie er liever zelf op uitgaat, heeft daartoe alle vrijheid. Zo leer
je een land tenslotte het beste kennen. De Family-groepen bestaan uit gemiddeld 20 personen, de maximale
groepsgrootte is 26 personen.

Praktische informatie
Accommodatie
Je slaapt in een goed driesterrenhotel in het hart van New York. Amsterdam Court Hotel ligt aan Times Square
in Manhattan, op 5 minuten loopafstand van alle theaters en vlak bij het metrostation 50th Street. Een zeer
goede locatie voor alle bezienswaardigheden in de buurt, maar omdat ook de metro dichtbij is, is eigenlijk de
hele stad makkelijk te ontdekken.
Bekijk hotelreviews op
New York:

Amsterdam Court Hotel

Dit hotel is onder voorbehoud van wijzigingen.

Vliegreis
Het meest voorkomende vluchtschema staat hieronder. Je kan ook het schema per vertrekdatum bekijken.
Vliegtijden en -maatschappijen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Vlucht met

Traject

Vertrek

Aankomst

KLM

Amsterdam - New York John F. Kennedy

13:20

15:35

KLM

New York John F. Kennedy - Amsterdam

22:00

11:20*

* aankomst volgende dag
New York kent een tijdsverschil van 6 uur met Nederland en België.

Vervoer
Je gaat met de Nederlandse reisbegeleider mee op pad en hij laat je zijn New York zien. Het zijn
stadswandelingen die voor iedereen met een normale conditie en gezondheid goed te doen zijn. Het tempo
wordt aangepast aan dat van de kinderen. Op deze manier maak je dagelijks een wandeling door enkele
wijken.
Tussen de wandelingen door worden grotere afstanden afgelegd met de metro. De gids zal iedereen aanraden
om een metropas te kopen die geldig is voor de rest van het verblijf. Zo kun je moeiteloos in en uit de metro
stappen. Aangezien New York aan het water ligt, kun je je ook verplaatsen met de veerboot. Vanaf het water
heb je een prachtig uitzicht over de skyline. Natuurlijk zijn de herkenbare gele taxi's overal op straat aan te
houden, waardoor je makkelijk en snel van de ene naar de andere bezienswaardigheid reist.

Bij de reis inbegrepen
Rechtstreekse vlucht met KLM
Alle vluchttoeslagen
Overnachting in een centraal gelegen driesterrenhotel
Nederlandssprekende reisbegeleider
Stadswandeling Chinatown, Little Italy, Chelsea en Soho
Stadswandeling Brooklyn, Financial District & East Village
Stadswandeling Central Park, Upper West Side
Stadswandeling Harlem

Excursies

Bij Djoser bepaal je zelf welke bezienswaardigheden je de moeite waard vindt om te bezoeken. De een struint
graag over de markt op zoek naar koopjes, de ander wil op zijn gemak rondkijken bij een museum of strijkt
neer op het terras, om onder het genot van een drankje, van het uitzicht te genieten. In de meeste gevallen kun
je zelf of met groepsgenoten, al dan niet met hulp van onze reisbegeleiding, er te voet of met lokaal vervoer
erop uit trekken. Toegangsgelden zijn dan ook niet bij de reissom inbegrepen, zodat je alle vrijheid hebt om je
eigen plan te trekken.
We verblijven midden in het theaterdisctrict, waar veel shows te zien zijn, zoals de musicals The Lion King,
Aladdin en Wicked. Er zijn altijd wel tickets te verkrijgen op Times Square voor een show de volgende dag,
maar de populaire shows zijn ter plaatse niet meer te verkrijgen. Wilt u er heen, zorg dan van te voren voor een
kaartje, alle avonden zijn in principe vrij te besteden deze week.

Reisdocumenten
E-ticket. Meer informatie ontvang je ongeveer 2 weken voor vertrek.
Eigen geldig paspoort voor alle reizigers (volwassenen en kinderen) dat gedurende het gehele
verblijf in Amerika geldig is.
Voor een reis naar de Verenigde Staten heb je een ESTA-verklaring nodig. Dit geeft toestemming
om zonder visum naar de Verenigde Staten te reizen: via een website van de Amerikaanse
overheid dien je toestemming te krijgen om zonder visum naar de Verenigde Staten te reizen en
dien je uiterlijk een week voor vertrek aan te vragen. Hier ontvang je ongeveer 1 week na boeking
meer informatie over. Deze toestemming is 2 jaar geldig en kost 14 dollar. Dit bedrag kan betaald
worden met : MasterCard, VISA, American Express, Paypal and Discover. Meer informatie is ook te
vinden op deze website
Mogelijk gelden er aanvullende inreisvoorwaarden met betrekking tot COVID-19. Bekijk actuele
informatie op de website van de Rijksoverheid met reisadviezen, onder het onderwerp
"Coronavirus".
Mogelijk gelden er aanvullende inreisvoorwaarden met betrekking tot COVID-19. Bekijk actuele informatie
op de website van de Rijksoverheid met reisadviezen, onder het onderwerp "Coronavirus".
Houd er rekening mee dat vanaf januari 2016 reizigers die op of na 1 maart 2011 Iran, Irak Syrië of
Soedan hebben bezocht (of een tweede nationaliteit hebben van de genoemde landen), niet meer in
aanmerking komen voor het online aanvragen van een ESTA. Deze reizigers moeten dan een regulier
toeristenvisum aanvragen bij het Amerikaanse consulaat in Amsterdam of bij de Amerikaanse
ambassade in Brussel. Voor één ouder gezinnen willen wij erop attenderen dat er bij de
grensformaliteiten bij vertrek uit Nederland, maar ook bij aankomst op de bestemming, gevraagd kan
worden naar toestemming van de niet meereizende ouder.
Mogelijk gelden er aanvullende inreisvoorwaarden met betrekking tot COVID-19. Bekijk actuele informatie
op de website van de Rijksoverheid met reisadviezen, onder het onderwerp "Coronavirus".

Geldzaken
In de Verenigde staten wordt er betaald met de Amerikaanse Dollar. Kijk voor de actuele koersen op
oanda.com.
Pinnen: is overal mogelijk
Contant: dollars, euro's zijn ook mogelijk
Creditcards: kun je op heel veel plaatsen gebruiken zoals in winkels en restaurants
Als richtbedrag voor uitgaven die niet bij de reissom zijn inbegrepen zoals maaltijden, entreegelden,
facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven, geldt een minimum van € 250,- per persoon.
Als je op vakantie gaat buiten de eurozone, is het handig om alvast wat lokale valuta mee te nemen zodat je bij
aankomst niet direct hoeft te pinnen. Bij GWK Travelex bestel je makkelijk en snel je buitenlands geld tegen
0% provisie en een goede koers.

Maaltijden
Tijdens de reis is het continentaal ontbijt inbegrepen. Het hotel beschikt over een restaurant waar het
ontbijtbuffet geserveerd wordt. In dit restaurant wordt 's avonds een mix tussen Japanse en Italiaanse
gerechten geserveerd, maar ook andere internationale gerechten zijn beschikbaar.
Alle overige maaltijden zijn niet inbegrepen bij de prijs. Tijdens de stadswandelingen zal de reisbegeleider
voorstellen om eens een keertje ergens te gaan lunchen. Als je onderweg bent, weet hij precies de leuke
restaurants waar je echt eens moet gaan eten.
Gelukkig is de keuze aan restaurants in New York zeer uitgebreid. De stad barst van de leuke, lekkere en
gezellige eetgelegenheden. Van een hotdogkar op de hoek tot een trendy restaurant in Greenwich Village.
Door de mengelmoes van culturen, zijn de keukens uit alle hoeken van de wereld goed vertegenwoordigd in
New York. Van Chinees tot Indiaans tot Italiaans, alles is er te vinden. Uiteraard kan onze reisbegeleider je tips
geven voor de goede adresjes.

Gezondheid
Inentingen zijn voor de VS niet nodig.De hygiënische omstandigheden zijn vergelijkbaar met die in Nederland
en België. We raden je echter met klem aan om een goede (reis)verzekering af te sluiten die medische kosten
vergoed tegen kostprijs. Een opname in een Amerikaans ziekenhuis kan namelijk behoorlijk duur zijn. De
gewone ziektekostenverzekering dekt dit vaak niet voldoende.

Hotelverlenging
Een vervroeging/verlenging van je reis mét accommodatie in New York is bij te boeken. De prijs voor een
tweepersoonskamer is vanaf € 170,- per persoon per nacht.
De genoemde prijzen zijn zonder wijzigingskosten van de vlucht en de transfer van/naar de luchthaven.

Klimaat en geografie
New York heeft warme tot hete zomers en een aangenaam voor- en najaar. Hierdoor zijn de lente en de
herfst de ideale tijd om de stad te bezoeken, maar ook de zomermaanden zou kunnen. De wintermaanden
kunnen ijzig koud zijn en vaak ligt er een dik pak sneeuw.

Reisbegeleiding en Gidsen
Deze Family-reis wordt begeleid door een enthousiaste Nederlandse reisbegeleider. Onze reisbegeleiders zijn
zeer ervaren en bevlogen reizigers en vertellen onderweg leuke weetjes over de bestemming. Zij weten als
geen ander dat kinderen een reis anders beleven dan volwassenen en kunnen haarfijn inspelen op de wensen
en behoeften van beiden. Zij zorgen dat de reis soepel verloopt en zijn het aanspreekpunt voor vragen en
ideeën. De eigen passie, in combinatie met een uitgebreide training en inwerkprocedure, vormt de basis voor
hun deskundigheid en professionaliteit.

