
Reizen voor de Vrouw 

met Aandacht voor Jou  

7-daagse stedentrip New York  

voor RVAJ samengesteld door TUI  

6 juni t/m 12 juni 2022  

  

Dag 1 – maandag 6 juni vlucht Amsterdam – New York  

’s Middags na aankomst op het vliegveld van New York worden we naar het hotel 

gebracht. We wandelen over Times Square naar een lokaal restaurant. We 

verblijven de hele trip in ****Hotel Holiday Inn New York Times Square.  

  

Dag 2 – dinsdag 7 juni – Midtown Manhattan  

We bezoeken de openbare bibliotheek en het Grand Central station. Op het 

Summit One Vanderbilt observatieplatform bekijken we het uitzicht over New 

York. We wandelen over 5th Avenue en langs Rockefeller centre. We bezoeken 

de Saint Patrick’s Cathedral. In de middag maken we een fietstocht door Central 

Park met de Strawberry Fields en Bethesda Fountain.  

 

Dag 3 – woensdag 8 juni – Downtown Manhattan 

Met de metro rijden we naar de ferry die ons naar Ellis Island zal varen. Vanaf 

hier zullen we het icoon van New York, het Vrijheidsbeeld, bewonderen. We 

staan stil bij Ground Zero waar ooit de op 11 september 2001 door Al Qaida 

strijders neergehaalde Twin Towers stonden. Via een mooie wandeling langs 

het gemeentehuis naar Chinatown, waar we een Chinese lunch gebruiken. 

Wandelend door Mulberry street in Little Italy richting Soho en langs het 

Flatiron building komen we terug in ons hotel.   

   

Dag 4 – donderdag 9 juni – Brooklyn – Guggenheim museum  

Vandaag maken we een spectaculaire wandeling over de Brooklyn bridge om 

daarna een kijkje te nemen in Brooklyn. In de middag bezoeken we het 

Guggenheim museum. Na het diner is het mogelijk om een Broadwayshow te 

bezoeken. Dit is niet inclusief. 

 

Dag 5 – vrijdag 10 juni – Highline, Chelsea en Whitney museum  

Een bezoek aan het stedenbouwkundig project in Chelsea, the Hudson Yard en 

een wandeling door de Highline, een langgerekt stadspark langs een in onbruik 

geraakte goederenspoorlijn. ’s Middags brengen we een bezoek aan het Whitney 

Museum of American Art, met moderne Amerikaanse kunst. ’s Avonds zullen we 

de trip afsluiten met een dinnercruise en genieten van een 3-gangendiner met 

muziek en Manhattan bij avondlicht.  

  

Dag 6 – zaterdag 11 juni – bezoek project - vertrek uit New York  

Vanochtend bezoeken we een project en/of hebben we nog tijd om souvenirs te 

kopen en ergens een lunch te gebruiken. In de loop van de middag zullen we 

naar het vliegveld vetrekken. 

 

Dag 7 – zondag 12 juni – aankomst Schiphol  

Deze ochtend komen we vol van de opgedane indrukken aan in Amsterdam.  

   

 Wijzigingen/aanvullingen in het programma zijn voorbehouden!   


