Dicas malaparadois para Nova Iorque
NOVA IORQUE – NEW YORK
Nanda se existe lugares onde a cultura e os povos do mundo inteiro estão presentes estes dois lugares se chamam:
New York e London (Nova Iorque e Londres).
Como disse antes na postagem (https://www.facebook.com/groups/malaparadois/), não tenho muita experiência
com os Estados Unidos, sempre preferi a Europa, mas vou tentar te ajudar um pouquinho. Se preferir algo mais
especifico (quando irá, pra onde, quantos dias ficará, o que gosta de fazer, quantas pessoas irão, preferência de
hotéis, o que gosta de comer etc.) é só me avisar e mandar um e-mail: malaparadois@gmail.com ou pro meu pessoal
que você já tem.
Nova Iorque se você ainda não foi é bom lembrar que possui 3 grandes aeroportos (Newark, JFK e LaGuardia). Os
voos mais baratos daqui do Brasil são para Newark que fica em New Jersey, os voos para o JFK ficam um pouquinho
mais caro, porém dependendo de onde você ficar hospedada é melhor escolher este, pois o transito de Nova Iorque
é mil vezes pior do que São Paulo. O Aeroporto ideal seria LaGuardia (se ficar em Manhattan), mas não encontrei
opção sem escala, a maioria tem escala em Miami.
Lembre-se além das pessoas de diversos cantos do mundo que moram lá, são mais de 50 milhões de pessoas que
visitam a NY a cada ano.
Onde se hospedar
Passagens compradas, o próximo passo é procurar um bom lugar onde ficar. Para uma viagem para a América,
reserve pelo menos uma semana de folga e não perca nem um segundo da diversão.
Como a ilha é praticamente inteira cortada por uma linha de metrô que funciona 24 horas por dia sete dias, por
semana (pegue o mapa que vou postar aqui em “fotos”), não tem erro: um hotel ao lado do metrô resolve metade
dos seus problemas de transito. Evite hotéis acima da Rua 90, é um pouco perigoso.
Os bairros mais indicados para se instalar ficam nas proximidades da Times Square ou da 5º Avenida (mais caros).
Você não gasta mais do que 20 minutos para chegar ao metrô e, de lá, partir pra onde quiser.
O Hudson (58 entre 8a. e 9a.) compensa os quartos minúsculos com um ambiente divertido (tanto no bar do lobby,
que vira balada, quanto no do terraço) e com a proximidade da estação Columbus Circle do metrô, que é
conveniente para todos os cantos da cidade (linhas 1, A, B, C, D). O AKA Central Park fica numa quadra mais chique
(58 entre 5a. e 6a.) e tem cozinha no quarto, ótimo para quem quer fazer o café em casa. Já no comecinho do Upper
West Side, o Empire (63 entre Broadway e Columbus) é recém-reformado e está a meia quadra do parque (e do
Lincoln Center).
Agora você quer arrasar mesmo?! Reserve um apartamento com vista no JW Marriott Essex House (Central Park
South, entre 6a. e 7a.), mas prepare o bolso. Com orçamento mais limitado, considere o Park Central (7a. entre 55 e
56), que tem quartos grandes e está a meia quadra da Carnegie Deli; o Salisbury (57 entre 6a. e 7a.), um hotel antigo,
mas bom. Ou o básico Holiday Inn Midtown (57 entre 9a. e 10a.) que é um três estrelas aconchegante.
Região de MIDTOWN EAST - você estará numa região bastante central da ilha, mas fora da muvuca turística da Times
Square. A Lexington e a Madison oferecem compras de alto nível, o MoMA está por ali e na região entre a 2a. e 3a.

Avenidas você vai encontrar muitos restaurantes simpáticos. Você só vai sentir falta dos néons da Broadway; e a
Broadway fica na outra direção. E não se pode deixar de ir visitar a Broadway (esta é a opinião de todos que vão para
NY).
Se hospedar próximo ao Central Park
É minha sugestão: Você estará na fronteira com Uptown, onde estão Central Park, os melhores museus da cidade e
os espetáculos do Lincoln Center. Vai também poder ir a pé à Broadway e fazer caminhadas pela região do comércio
chique e lojas de departamento (5a. avenida, rua 57, Madison, Lexington) e comprar muito! Lá também é próximo à
Times Square.
Se gostar de visitar museus, este é o ponto! Dá para em até dois por dia.
Aproveite e visite a pé as áreas residenciais dos dois lados do parque — o Upper East Side e o Upper West Side.
TIMES SQUARE E ARREDORES
Você se sente dentro do cartão-postal. A Broadway estará na porta; o Central Park, a quinze minutinhos de
caminhada. Tudo é bastante voltado para o turista; é difícil encontrar lugares autênticos e restaurantes interessantes
nesse local. E os preços bem salgados.
De todo modo, você não ficará preso à região onde estiver hospedado, já que necessariamente vai precisar andar
muito de metrô ou táxi (e também a pé, claro) para cobrir tudo o que vai querer ver. Mas dependendo do seu gosto
ou do que você planeja fazer na cidade, dá para escolher uma região onde você vai ficar mais a vontade.
Como ponto de partida para a sua escolha de hotel, dá para dividir Manhattan em duas regiões distintas: Midtown,
onde mora a Nova Iork que temos na cabeça (as luzes da Times Square, o trecho dos teatros da Broadway, a parte
mais chique da 5a. Avenida, e ainda o Central Park e os museus, que tecnicamente já estão em Uptown);
e Downtown, a parte sul da ilha, um pouco menos turística (mas onde há bairros divertidos como Chelsea,
Meatpacking District, East Village, Soho (este agora é o TCHAM nova-iorquino), Lower East Side, além de estar a um
pulinho de Williamsburg, o melhor pedaço do Brooklyn).
O que fazer
O que tem pra fazer de bom em NY? Muita coisa!
Tanta coisa que um ponto fundamental é pesquisar sobre os lugares que possam agradar mais. Veja:
https://www.facebook.com/FANSOFNYC?fref=ts.
Vamos começar pelos museus!
O Museum of Modern Art, o MoMA, não pode faltar na sua lista de maneira nenhuma, mas só se você gostar de
museus. Logo na entrada, você já dá de cara com uma das obras mais famosas do mundo, a Starry Night, de Van
Gogh. O museu é um dos primeiros na cidade dedicados à Arte Moderna. Opte por dar uma passada por lá nas
tardes de sexta-feira que a entrada é gratuita.
Já nos quatro andares do American Museum of Natural History, você vai fazer um passeio pela história natural.

O Metropolitan Museum of Art com mais de dois milhões de peças em exposição e o Guggenheim Museum com sua
arquitetura e acervo incríveis são mesmo para quem gosta de museus, se não tiver com inspiração não perca seu
tempo, NY tem muito mais a oferecer.
Para os românticos
Se você vai para namorar e curtir uma bela semana a dois, não se esqueça: o Central Park é um dos roteiros mais
românticos da cidade. Ótimo lugar para uma volta ao ar livre em um gramado bem verde e também no famoso
Strawberry Fields. E se for entre dezembro e janeiro, que não é seu caso, leve bons agasalhos, pois você irá precisar!
Meu conselho é ir no final do outono, pois você pega o melhor das duas estações Outono e Inverno
(setembro/dezembro) e você já me disse que irá em Novembro, perfeito! Se for no Verão americano, as
temperaturas podem chegar aos 40º.
O Empire State Building, principalmente ao entardecer é a indicação de oito em cada dez turistas românticos e, é de
lá de cima que o casal pode ter uma das vistas mais deslumbrantes de Manhattan.
Passeios de barco, patinar no gelo de mãos dadas no Rockefeller (se for inverno, claro) e, por que não, uma visitinha
à estátua da Liberdade? A final é o País da liberdade democrática. Ela também deve estar na lista dos apaixonados.
Onde comer
A poucos metros do Metropolitan Museum um casarão dos anos 30 abriga o delicioso Crown, um restaurante
iltaliano. Já o Daniel Boulud é um dos restaurantes franceses mais famosos da cidade. Se quiser gastar menos, eu
disse menos e não pouco, aventure-se por Chinatown ou Brooklin. A maioria dos americanos NY nativos almoçam
sandubas! Isso mesmo, eles não tem muito tempo e nem dinheiro para perder todos os dias. Almoçar como
almoçamos aqui no Brasil é coisa nossa!
Um dos lugares mais interessantes para se fazer um jantar é no rio Hudson. É isso mesmo! Existem alguns pequenos
navios (Pier 81, W 41st St and 12th Ave, Nova York, NY (Hell's Kitchen) 212-630-8100; 800-498-4270) em que você
pode fazer um agradável passeio enquanto eles servem um maravilhoso jantar. A decoração fica por conta da
iluminação da cidade durante a noite.
Mas se você quer mesmo entrar no clima de Manhattan, o hot dog é indispensável. Experimente o Gray’s
Papaya, (402 Avenue of the Americas) um dos melhores da cidade. Fica aberto 24 horas e é tudo uma delícia.
Se mesmo assim não resistir e partir para hambúrguer, vá ao P.J. Clarke’s (http://www.pjclarkes.com/third-avenue/)
ou ao Minetta Tavern (http://www.minettatavernny.com/).
O que você não pode esquecer
Para ficar tranquilo na América é importante se lembrar de algumas coisas.
Primeiro é bom ter certeza de que o seu visto ainda está valendo. Se você não deu entrada no processo, procure um
consulado ou embaixada. Nanda em Brasília é mole-mole (Av das Nações, 801, Brasília, Brasília - DF).
E só para ilustrar uma dica de um especialista em NY, Ricardo Freire, vão 10 dicas do que não fazer em NY:
1. Comer no Tavern on the Green, no meio do Central Park, sem vista nenhuma (prefira torrar sua grana no River
Café, no Brooklyn);

2. Pegar um velotáxi, o riquixá de branco (em vez disso, vá de metrô, é muito mais nova-iorquino);
3. Comer hot-dog de carrinho (guarde seu paladar para um cachorro-quente de delicatessen, como o da Katz’s);
4. Subir no Empire State; a vista é linda, mas quando chegar lá em cima você já vai ter passado por tantas filas que
não vai estar no clima (em vez disso, vá tomar um drink no Rainbow Room ou, se não quiser beber, suba alguns
andares até o Top of the Rock);
5. Comer uma cupcake na Magnolia da Bleecker Sreet, que ficou insuportavelmente cheia depois de “Sex and the
City” (ande mais um pouquinho e experimente o cannoli da Rocco’s Pastry Shop, na mesma rua);
6. Andar de charrete ao pôr-do-sol no Central Park (é mais gostoso acordar cedo e atravessar o Central Park de
manhã antes de todos chegarem);
7. Comer num restaurante em Times Square; são todos insossos (caminhe até a Nona Avenida, em Hell’s Kitchen; na
rua 49 e na Nona há restaurantes bons, autênticos e em conta);
8. Assistir a um número de comédia stand-up no Times Square Comedy Show (se você gosta de stand-up, vá direto
ao Upright Citizens Brigade, em Chelsea);
9. Fazer compras na Macy’s; a Herald Square é um circo! (dirija-se à Lord & Taylor, na 5a. Avenida com rua 38);
10. Não faça sua noitada no Meatpacking District; vá de dia, pelas lojas (à noite saia no Lower East Side, que está
bombando);

Espero ter ajudado um pouquinho.
Beijos e Divirta-se!
Ahh, se gostou da minha dica, indique nossos endereços para seus amigos:
Visite: http://malaparadois.wix.com/malaparadois
Siga: http://twitter.com/@malaparadois
Curta: https://www.facebook.com/malaparadois
Compartilhe sua história também!
Envie-nos um e-mail contando suas aventuras.
E-mail: malaparadois@gmail.com
Participe: https://www.facebook.com/groups/malaparadois/

Edi Marques
Novas dicas, histórias e fotos de viagens.
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Siga: https://twitter.com/@Malaparadois
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