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Nou eindelijk is het dan zover: de reis naar New York. Heel vroeg ons bed uit op 11 april om te verzamelen 
bij ArcelorMittal Gent. De bus haalt ons daarop en van daaruit vertrekken we naar Brussel Airport. Voor ons 
de eerste keer op vakantie met een groep, dus extra spannend. Op het vliegveld gaat het inchecken vlotjes. 
En wat een geluk op de heenweg: bij de nooduitgang dus enorm veel beenruimte, wat een luxe. De vlucht 
was super verzorgd qua eten en drinken en de 8 uur vlogen voorbij. We zijn er pffft New York. De bus in is 
het ongeveer nog een uur rijden naar het hotel. Onderweg onze ogen al uitgekeken. Wat een drukte op de 

weg, de skyline en het uitzicht onderweg zijn prachtig. Om 4 uur lokale tijd 
arriveren we in ons hotel Novotel Times Square: prachtig hotel middenin de 
drukke straten. Vanuit onze hotelkamer zie je de drukke straten en 
neonborden. Half vijf verzamelen in de lobby voor onze eerste kennismaking 
met New York. We wandelen naar Bryant Park en langs de Public Library. Je 
krijgt bijna last van je nek: alles is zo groot en hoog en enorm indrukwekkend. 
Het is een stad die bruist en leeft, heel gaaf om mee te mogen maken. Dan 
gaan we op Fifth Avenue voorbij Saint Patrick’s Cathedral; dan naar het 
Rockefeller Center: zijn even binnen in de concourse geweest. Langs Radio 
City Hall en 7th Avenue terug naar ons hotel. Onderweg gestopt bij een sport 
bar om te genieten van een heerlijke grill maaltijd. Terug naar het hotel en op 
tijd naar bed morgenvroeg op.  
Dag 2: heerlijk geslapen. Om kwart na 7 zaten 
we aan het ontbijt met een gevarieerde keus 
aan broodjes, pannenkoeken, eitjes enz. Om 
kwart na 8 verzamelen in de lobby en dan te 

voet naar de metro. Uitgestapt bij de laatste halte en te voet naar de ferry om 
naar Ellis Island te gaan. Hier onze eerste ervaring met de politie van New 
York: voor je op de ferry mag wordt alles gecheckt: je tassen en jezelf. Dit 
zullen we deze dagen nog veel meemaken. Tassen en spullen door de scan, 
wij door de metaaldetector. Vanaf de boot een prachtig zicht op de skyline en 
The Statue of Liberty. Wat is dat indrukwekkend om te zien! Eraf bij Ellis Island.  
Wat een mooi gebouw en na het zien van de verschillende kamers en enorme 
hal en het bijwonen van de film krijg je een beetje het idee hoe het in die tijd 
was. Al die mensen die naar daar kwamen in de hoop om een beter leven op 
te kunnen bouwen; heel indrukwekkend. Bij terugkomst snappen we waarom 

we zo vroeg vertrokken zijn want er staan nu 
een enorme wachtrij om op de ferry te gaan. Te 
voet door Battery Park met het Castle Clinton, via National Museum of the 
American Indian. Dan naar het beeld van the Raging Bull, die veel mensen 
kennen van de films. Het is zo druk bij het beeld, je kunt bijna geen foto 
maken. Na een heerlijke lunch lopen we in de buurt van Walk Street. Raar om 
hier te lopen: er zijn veel dingen die je herkent uit films en nu loop je hier zelf. 
Dan naar het 9-11 Memorial, pfft bizar om hier te staan. Je denkt gelijk terug 
aan de beelden; ik weet nog dat ik toen alles op tv gevolgd heb. Wat 
indrukwekkend: de enorme gaten in de grond en het eeuwige stromende 
water, de namen rondom van alle mensen die daar gestorven zijn en op het 
plein de enige boom die ze hebben 
kunnen redden, die staat daar als een 
soort teken van hoop en leven. Heel mooi 
hoe ze dat plein als een soort monument 

hebben gemaakt. Dan gaan we effectief naar binnen, waar ik zelf een 
beetje bang voor ben, want wat ga je zien?  Het is van het begin tot eind 
met enorm veel respect en eerbied gemaakt. Het is bizar om daar rond 
te lopen en te weten dat daar de torens gestaan hebben. Het was daar 
heel rustig ondanks dat er heel veel mensen waren. Het was echt een 
kippenvel moment: heel confronterend om de foto's te zien, dan besef je 
pas echt hoeveel mensen hierbij om het leven gekomen zijn. Was zeker 
de moeite waard; ben blij dat ik dit heb mogen zien. Met de metro in het nieuwe metrostation van Calatrava 
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naar de Greenwich Village. De metro is super om te bewegen in de stad, zo makkelijk.  Naar Top of the Rock 
voor een geweldig uitzicht op de stad: prachtig al die auto’s, 
krioelende mensen, lichtjes en neonborden. Het is echt “The City 
that never sleeps”. Bij een pizzeria heerlijke tapas en pizza’s 
gegeten. We beginnen iedereen een beetje te kennen en het is een 
ontzettende leuke groep. Veel mensen kennen elkaar al van 
eerdere reizen maar we worden echt in de groep opgenomen, heel 
leuk. Onze gids is ook een leuke man en weet ontzettend veel van 
New York en hij vertelt er ook graag over. Na het eten terug naar 
ons hotel.  
Dag 3: na ons ontbijt te voet naar het Empire State Building. Helaas 
was het zo mistig dat we weinig zagen. We zijn wel helemaal naar 
boven gegaan, maar zagen niet veel helaas. Ondanks dat is het al 

een ervaring op zich. We stoppen voor een kort bezoek aan Eataly: een enorme grote winkel met van alles 
erin. Je kijkt je ogen uit, van olie tot pasta, je kunt hier alles kopen maar ook lunchen. Enorm groot. De metro 
weer in naar Grand Central Station. Ook dit is heel herkenbaar vanuit films: wat een enorme inkomhal, zo 
ontzettend groot. Hier is ook de Whispering Gallery: ontzettend raar dat je tegenover elkaar staat en fluistert 
naar mekaar en toch hoor je elkaar luid en duidelijk, heel gek. Dan door naar het Metropolitan Museum of 
Art. Daar heerlijk geluncht en daarna kon je het museum bezoeken, wat immens groot is. Wij zelf zijn na de 
lunch heerlijk naar buiten gegaan en hebben genoten van de zon en de straatartiesten. Toen iedereen weer 
verzameld was zijn we vertrokken naar Central Park, prachtig om daar te wandelen en enorm druk. Iedereen 
geniet daar van het feit dat het weekend is en heerlijk naar buiten kunnen. Met de metro naar Herald Square: 
ja, ja shoppen bij Macy's, dit werd goed ontvangen, hihi. Op de bovenste verdieping samen gegeten daarna 
terug naar ons hotel.  
Dag 4: na het ontbijt helaas moeten uitchecken. Ongelooflijk, de 
dagen zijn voorbij gevlogen. De bus in en naar the Upper West 
Side en Harlem. Bezoek gebracht aan Cathedral Saint John the 
Divine, wat een prachtig gebouw, zijn eventjes binnen geweest. 
Ernaast ligt de Peace Fountain wat heel mooi gedaan is. De bus 
weer in en naar de campus van Columbia University. Daar even 
uitgestapt, wat enorm groot ook daar. Langs Grant Memorial, 
Riverside Church. Vanuit de bus het bekende Apollo Theatre 
gezien waar veel bekende mensen ontdekt zijn langs Central Park 
(upper east side). Dan een korte stop bij het Guggenheim 
museum voor een lunch. Dit is de laatste stop helaas, nu verlaten 
we Manhattan en gaan we terug naar JFK, voor onze avondvlucht 
naar Brussel. Het was een prachtige vakantie, met een druk 
programma maar goed te doen. We hebben op die 4 dagen onwijs veel gezien, goede uitleg gehad, veel 
plezier gehad. Het was een reis om nooit te vergeten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel vakantiegroetjes Geert en Bo Coppieters 


