NEW YORK OCH DEN
MODERNA KONSTEN
5 – 12 Mars 2013
Apotekets Konstförening
Från konst i underjordens tunnelbanestationer till skybarer med häpnadsväckande utsikt.
New York är en stad med många ansikten, med något för alla smaker, året runt. Här ska
konstnären Maja Kihlsted, förutom att visa oss runt bland populära sevärdheter, också ta
oss med till sin värld, som en av flera populära svenska konstnärer - bosatt i New York
sedan början av 80-talet. Det är med stor glädje vi nu presenterar en ny resa till ”the big
apple”, staden som aldrig sover!
5/3 Tisdag
Flyg med SAS från Stockholm respektive
Köpenhamn på förmiddagen med ankomst
New York på eftermiddagen 8 timmar senare.

man ser frihetsgudinnan. Vi stannar till vid
FN-byggnaden och den som vill, kan stanna
kvar och besöka de allmänna utrymmena och
souvenir-”shoppen”.

Transfer till Empire Hotel****, 44 W 63rd St,
New York, ett trevligt hotell med perfekt läge
vid Lincoln Center, ett stenkast från Central
Park och nära tunnelbanan vid Columbus
Cirkle. Här finns både restauranger och en
trevlig ”rooftopbar”.

7/3 Torsdag
Förmiddagspromenad till Museum of Modern
Art. MoMA är idag ett av världens mest
kompletta museer för modern konst från andra
hälften av 1800-talet och framåt. Här får vi en
guidad rundvandring bland de största och mest
sevärda attraktionerna.

Efter incheckning kan det kanske passa bra
med en promenad i Central Park innan vi åter
träffas för en gemensam middag. (middag)
6/3 Onsdag
Vår reseledare tar oss med på sightseeing på
Manhattan, där vi får se mycket av det som
gjort New York så välkänt: Lincoln Center,
Chinatown, 5th Avenue , Little Italy, World
Trade Center memorial, Battery Park varifrån

På eftermiddagen kan den som vill, ta
tunnelbanan till Battery Park. Härifrån
fortsätter man med båt till Frihetsgudinnan och
Ellis Island, som under sex årtionden var
nålsögat för alla de immigranter, inklusive
många svenskar, som kom för att söka lyckan i
Amerika.

8/3 Fredag
Förmiddagen ägnar vi åt Guggenheimmuseet,
som är välkänd för sin arkitektur, ritad av
Frank Lloyd Wright. Den snäckformade
neofuturistiska byggnaden på fashionabla Fifth
Avenue byggdes 1959 trots starka protester,
och är nu en av New Yorks stora
turistattraktioner. Museet baseras på Solomon
R. Guggenheims samlingar. Vi får en
intressant guidad rundvandring i byggnaden.
På eftermiddagen tar Maja Kihlsted oss med
till sin ateljé i Midtown på västra Manhattan
eller till någon av sina kollegor. Maja har
gångavstånd till Chelsea, som har blivit ett
centrum för New Yorks konstscen. Går man
lite mer söderut hamnar man i Meatpacking
District, ett av New Yorks hetaste
inneområden. Här ligger chica boutiquer, flera
av
stadens
mest
uppmärksammade
restauranger, barer och klubbar tillsammans
med konstgallerier. Här finns också The High
Line, en park 15 meter över marken och ca 1
km lång, anlagd på en omgjord järnvägsbro.
9 Mars Lördag
Manhattan är bara en av New Yorks fem
stadsdelar, som var och en har sin speciella
dragningskraft. I dag tar vi oss med buss till
Brooklyn, som myllrar av vackra brownstonekvarter och spännande sevärdheter. Brooklyn
Hights har inte bara spektakulär utsikt mot
Manhattan utan är också ett charmigt område
med bevarade trä- och tegelhus i amerikansk
georgiansk stil från 1820-talet och ståtliga
byggnader i grekisk renässansstil. Bay Ridge
är det gamla skandinaviska området. Brighton
Beach kallas också Little Odessa eftersom det
är en del av den ryska stadsdelen.
Williamsburg och Greenpoint är stadsdelar
som verkligen har blommat upp. Här har gjorts
ett otal filminspelningar och en mängd
”trendiga människor” har flyttat hit. Här trängs
konstgallerier, med restauranger, butiker och
framförallt caféer. Området DUBO står för
”Down Under Manhattan and Brooklyn Bridge
Overpass”. Här har man gjort om gamla

fabrikslokaler till bostäder och gammalt och
nytt trängs under dessa två spektakulära broar.
(Lunch)
10 Mars Söndag

Vi tar oss med tunnelbana till Harlem, det
svarta Amerikas andliga huvudstad, ett
samhälle med rika, fattiga såväl som en stor
medelklass, med historiska och kulturella
landmärken, med vackra hem och förfallna
slumkvarter.
Vid
11-tiden
öppnar
Baptiskyrkorna sina portar och vi får uppleva
en äkta gospelgudtjänst med sång och musik.
Ett minne för livet! Äkta ”Southern
Hospitality” och en sensationell lunch med
flera specialiteter får vi på Sylvia’s Soul Food
Restaurant. Lokala gospel- och jazzförmågor
underhåller under hela lunchen. (Lunch)
11 Mars Måndag
Dagen är ledig fram tills det är tid för transfer.
Ingen stad i världen kan erbjuda så många
fantastiska sevärdheter som New York. Med
Metrocard, för obegränsat resande med
tunnelbana och buss kan du lätt ta dig till de
olika områdena på Manhattan. Eller varför inte
hyra en cykel!? Broadway har fått cykelfil.
Längs Hudsonfloden finns cykelväg och så
förstås i Central Park. Det finns också guidade
turer på cykel.
Flyget går enligt följande:
New York – Stockholm 18.55 – 07.40(+ 1)
New York – Köpenhamn 18.30–07.10 (+1)

Pris: 17.750:- sek
Enkelrumstillägg: 5.450:- sek
Tillägg för daglig frukost på hotellet: 1.600:- sek/person
Priset inkluderar:
- Flyg Stockholm – New York eller Köpenhamn – New York med SAS enl. ovan.
- Transfer flygplats – hotell t.o.r.
- Inkvartering i dubbelrum 6 nätter på Empire Hotel New York.
- Gemensam middag första kvällen.
- Halvdags sightseeing med svensk guide
- Inträde till MoMA och Guggenheimmuseet med engelsktalande guide.
- Utflykt till Brooklyn inkl. lunch
- Gospelsöndag med brunch i Harlem.
- Rundvandring med konstkunnig guide
- Metrocard för 7 dagars obegränsad transport med tunnelbana och lokalbuss.
- Lokala skatter, service- och bagageavgifter på hotellet samt flygskatter och
bränsletillägg per 1/10 2012.
Priset inkluderar inte: Drycker
Anmälan till resan görs till Kerstin Lindström, Tre K Travel AB på tel. 0413 – 555396 eller
på mail kerstin@trek-travel.se
helst före den 1/12 2012. Jag skickar faktura.
Anmälningsavgiften är 6.000:- sek/person. Slutbetalnings ska vara gjord före den 15/1 2013.
Kopia av passets fotosida samt mobilnummer behöver jag för att biljettering ska kunna ske.
Visum behövs inte till USA. Däremot är det obligatoriskt att senast 72 timmar före avresa
anmäla sin inresa till Amerika på https://esta.cbp.dhs.gov Godkänd ansökan gäller för
obegränsat antal inresor under två år. Ansökan kostar US$ 14.
Ytterligare information om resan samt flygbiljetter skickas c:a 2 veckor före avresa.

Brodway
En riktig New Yorkresa kräver ett besök på en musical eller på Lincoln Center eller varför
inte Metropolitan Oper, som också ligger nära hotellet. Som regel startar föreställningarna
20.00. Lördagar och söndagar förekommer matinéer 14.00 resp. 15.00. Biljettpris US$ 95 –
125 för musical. Premiumbiljetter ca US$ 250. På Metropolitan Oper kostar biljetterna ca
US$ 25 – 430.
Lincoln Center har ofta intressanta uppsättningar, Carmen, Madame Butterfly, Rigoletto etc.
Vi hjälper gärna till att skaffa biljetter till priset av 15:- sek/bokning. OBS! Beställda
biljetter kan inte avbeställas och ingen återbetalning kan påräknas oavsett
avbeställningsorsak.
Vid avbokning av resan gäller Tre K Travels särskilda resevillkor, d v s avbokning före
31/12 2012 blir kostnaden 6.000:- sek/person. Om avbokning sker mellan 1/1 – 1/2 2013 blir
kostnaden 50 % av resans pris och om avbokning efter 2/2 2013 blir kostnaden 100% av
resans pris. Kontrollera ditt avbeställningsskydd!
Reseförsäkring och avbeställningsskydd – Många har idag ”Resplus försäkring” eller
liknande i sin hemförsäkring. Kontrollera vad som gäller! Vi hjälper gärna till med
reseförsäkring alternativt en kompletterande reseförsäkring.
Vi reserverar oss för eventuella pris- och programändringar utanför vår kontroll, som
ändring av växelkurs, flygskatter m. m och hänvisar till gällande resevillkor.
Har du ytterligare frågor angående resan så hör gärna av dig till Kerstin Lindström tel. 0413
– 555 396 Tre K Travel AB eller till Kerstin Rosenlund, Apotekets Konstförening 0767610141.

Kråkebovägen 1, 386 95 Färjestaden
kerstin@treK-travel.se

Tel. 0413-555396, 070-5917050
www.treK-travel.se

