Happy Traveller | Νέα Υόρκη

Το ταξίδι μας στην Αμερική ήταν ένα από τα πιο μακρινά που έχουμε κάνει για χάρη τω Happy
Traveller γυρισμάτων. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε και σε φωτογραφική μορφή αυτό το ταξίδι και
θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Την Νέα Υόρκη. Πάμε να
δούμε και να μάθουμε κάθε κρυφή γωνιά της πόλης και να ανακαλύψουμε τις ομορφιές της.

Το άγαλμα και το νησί της Ελευθερίας είναι από τα πιο must αξιοθέατα της πόλης. Είναι
βέβαιο πως πρέπει να το επισκεφθείς από κοντά ή έστω να πας μια βόλτα με το καραβάκι απ’ έξω.
Εμείς ανεβήκαμε και πάνω για να μπορέσουμε να σας σας δείξουμε περισσότερα πλάνα και να
απολαύσετε ακόμη περισσότερο το “American Dream”.

Το Μανχάταν είναι από τις πιο όμορφες και γνωστές περιοχές της Νέας Υόρκης και φαίνεται
εκπληκτικά από το νησί της Ελευθερίας. Είναι μια φωτογραφία που σίγουρα θα πρέπει να τραβήξεις
αν πας και εκεί και μια εικόνα που θα αποτυπωθεί για πάντα στο μυαλό σου αν τη δεις έστω και μια
φορά.

Ένα ακόμη μέρος που θα πρέπει να τσεκάρεις είναι το Ellis Island. Αυτό είναι το πρώτο μέρος που
έβλεπαν οι μετανάστες όταν έφταναν στη Νέα Υόρκη. Πήγαιναν πρώτα εκεί, τους έκαναν εξετάσεις
, τους καταγράφαν και έπειτα περνούσαν στην χώρα.

Ένα επίσης από τα πολύ γνωστά και ενδιαφέροντα μέρη που πρέπει να επισκεφθείς είναι το
Central Park. Σε αυτό το τεράστιο πάρκο θα βρεις τα πάντα. Παγοδρόμιο, φύση, παγκάκια,
συντριβάνια και τόσα άλλα για να χαζέψεις. Μπορείς να κάνεις ποδήλατο, να περπατήσεις και να
πας βόλτα με την άμαξα.

Σίγουρα θα σε εντυπωσιάσει το μέγεθός του αλλά μην προσπαθήσεις με τίποτα να το γυρίσεις όλο.
Δεν πρόκειται να το πετύχεις και θα φας όλες σου τις ημέρες στην πόλη μέσα στο Central Park. Όχι
πως δεν αξίζει δηλαδή.. αλλά έχει τόσο όμορφα πράγματα στη Νέα Υόρκη που είναι κρίμα να τα
χάσεις.

Δύο μέρη που είναι πολύ κοντά το ένα με το άλλο και πρέπει σίγουρα να πας αν επισκεφθείς τη Νέα
Υόρκη είναι η Μικρή Ιταλία και η China Town. Αίσθηση Κίνας και Ιταλίας σε κοντινούς δρόμους που
θα σε κάνουν να αρχίσεις να αναρωτιέσαι για το που βρίσκεσαι. Ενδιαφέρουσα εμπειρία.

Το κτήριο που σίγουρα πρέπει να ανέβεις είναι το Empire State Building το οποίο είναι εξαιρετικό
και έχει εκπληκτική θέα. Σίγουρα θα ενθουσιαστείς και οι ώρες αναμονής ίσως να πιστέψεις πως
αξίζουν. Εμείς ήμασταν αρκετά τυχεροί και λόγω κακοκαιρίας δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου κόσμος
στην ουρά, πράγμα παράξενο για το Empire State Building.

Και βέβαια ποιος δεν θα ήθελε να επισκεφθεί έναν από τους πιο μεγάλους και εντυπωσιακούς
σταθμούς στον κόσμο. Ο Grand Central Station είναι πραγματικά ένα έργο τέχνης και σίγουρα θα
πρέπει να περάσεις μια βόλτα από εκεί ακόμη και αν δεν είναι ο δρόμος σου.

H βραδινή Νέα Υόρκη είναι από τα πράγματα που κανείς τουρίστας αυτής της πόλης δεν πρέπει
να χάσει. Είναι μοναδική η εμπειρία του να βλέπεις όλα τα φώτα αναμμένα σε αυτούς τους
τεράστιους ουρανοξύστες. Και πίστεψέ με δεν θέλεις να το χάσεις. Απόλαυσε λίγη από την μαγεία.

Βέβαια δεν μπορούμε να αφήσουμε απ έξω την φανταστική Times Square που σαφώς και είναι
καταπληκτική και τη μέρα αλλά τη νύχτα χαρίζει ένα φαντασμαγορικό θέαμα σε όποιον την
επισκεφθεί.

Ένας άλλος τρόπος για να δεις τη Νέα Υόρκη είναι από ψηλά. Πως θα το πετύχεις αυτό; Μα φυσικά
με ελικόπτερα. Υπάρχουν πάρα πολλά ελικόπτερα που θα σε πάνε βόλτα για να δεις το Μανχάταν
από ψηλά και να απολαύσεις μια από τις πιο ωραίες θέες της πόλης.

Κάπου εκεί κοντά στην Times Square βρήκαμε ένα πολύ καλό εστιατόριο και μπήκαμε μέσα να
δοκιμάσουμε τις λιχουδιές του. Δεν θα μπορούσαμε να μην φάμε γαλοπούλα (μιας και ήταν Thanks
Giving) αλλά και το κλασσικό πιάτο των αμερικάνων μακαρόνια με κεφτέδες και κόκκινη σάλτσα.
Μας άρεσαν πολύ όλα και σου προτείνουμε να δοκιμάσεις και εσύ κάτι αντίστοιχο. Είναι άλλωστε
πολύ κοντά στις γεύσεις μας.

Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τα πασίγνωστα CheeseCake του Junior’s που
βρίσκεται στο Μπρούκλιν. Αν πας προς τα εκεί αξίζει πολύ να το επισκεφθείς. Καταπληκτικά
CheeseCake που δεν μπορείς εύκολα να αντισταθείς.

Μια πασίγνωστη πίτσα που πρέπει σίγουρα να δοκιμάσεις. Το Lombardi’s είναι η πιο παλιά
πιτσαρία που υπάρχει στην πόλη και είναι μάλιστα μια από τις καλύτερες.

Ένα από τα πιο πασίγνωστα μπεργκεράδικα της πόλης είναι το Shake Shack. Το επισκεφθήκαμε
και δοκιμάσαμε τα πιο γνωστά μπέργκερ της Νέας Υόρκης. Χαλάλι η αναμονή βέβαια αλλά η
αλήθεια είναι πως αν θέλεις να φας από τα αυτά τα μπέργκερ θα περιμένεις πάνω από 20 λεπτά.

Το ξενοδοχείο που μείναμε στη Νέα Υόρκη είναι το Double Tree By Hilton! Πολύ καλό ξενοδοχείο
που μας άφησε ευχαριστημένους. Όπως και το πανέμορφο ταξίδι μας.

PLAYLIST (οι μουσικές του επεισοδίου)

Oasis ? Live Forever
Johannes Brahms ? Wiegenlied: Guten Abend, gute Nacht, Op. 49, No. 4
Jay Z ft. Alicia Keys ? Empire State of Mind
Robin Thicke ft. T.I., Pharrell ? Blurred Lines
Echosmith ? Cool Kids
Ryan Adams ? New York, New York
The Strypes ? Get Into It
We The Kings ? The Secret To New York
Maroon 5 ? Animals
Daniel Dain ? Star Spangled Banner
Tracy Chapman ? Fast Car
Frank Sinatra ? Theme From ?New York, New York?
B.o.B ft. Hayley Williams ? Airplanes
Sheppard ? Geronimo
Shinedown ? If You Only Knew
Cat Power ? New York
The Ataris ? So Long, Astoria
Elbow ? New York Morning
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