
 

7-daagse stedentrip New York 
 
vertrek 6 juni 2022 

 

New York: de nummer één stedentrip ter wereld. Op iedere straathoek is iets te 

beleven en alles is er groter. De bekende warenhuizen op 5th Avenue, Central 
Park, Wall Street, je zult veel herkennen en je regelmatig op een filmset wanen. 

Deze stad slaapt nooit, hier is alles mogelijk. ‘We love New York’ en jij 
binnenkort vast ook!  
We vliegen overdag vanaf Schiphol met KLM rechtstreeks in 8 uur naar onze 

bestemming.  
Onze lokale gids zal ons begeleiden naar ons hotel in hartje Manhattan. We 

zullen ons al wandelend en met de metro verplaatsen door de stad, ook maken 
we gebruik van fiets, bus en boot. We zullen Times Square over wandelen, de 
openbare bibliotheek en het Grand Central Station bezoeken. Vanaf het Summit 

observatieplatform in OneVanderbilt hebben we een prachtig uitzicht over de 
stad. We gaan een fietstocht door Central Park maken. Ook nemen we de ferry 

naar het Vrijheidsbeeld en zullen we stilstaan bij Ground Zero. In Chinatown 
gaan we een Chinese lunch gebruiken. We bezichtigen een stedenbouwkundig 

project in de wijk Chelsea, wandelen langs een langgerekt stadspark: de Highline 
en over de Brooklyn bridge. Verder bezoeken we het Whitney Museum met 
moderne Amerikaanse kunst en het Guggenheim museum. Ook staat er een 

bezoek aan een project op het programma. Als klap op de vuurpijl hebben we 
onze laatste avond een Dinnercruise waarbij we kunnen genieten van Manhattan 

bij avondlicht.  
We vertrekken in de middag van de zesde dag om de volgende ochtend 
Amsterdam aan te komen. 

 
Organisatie: RVAJ in samenwerking met TUI 

Richtprijs: 2.795,- euro o.b.v. halfpension, incl. excursies, meeste fooien, 
voorlichting en reünie. Excl. brandstoftoeslag, verzekeringen, calamiteitenfonds.  
Toeslag 1pk: 500 euro (beperkt beschikbaar) Aanmelden voor: 4 april 2022  

Inlichtingen en opgave: Carla Ruiter - E: Carla@rvaj.nl, M: 06 21618212 

    


