
Фраза «Побачити Париж і померти!» вже давно стала
крилатою. Належить вона Іллі Еренбургу, який упер-
ше використав її у своїй книзі «Мій Париж» у 30-х ро-

ках минулого століття. Я б цей вислів дещо перефразувала
і замінила «Париж» на «Нью-Йорк». Адже саме Нью-Йорк
вважається неофіційною «столицею» світу. Один поважний
чоловік, який об’їздив усі американські Штати, сказав мені:
«У США є чотири унікальні міста, які варто відвідати: Но-
вий Орлеан, Сан-Франциско, Маямі та Нью-Йорк». 

Причин відвідати «велике яблуко» справді багато, але на-
звемо найважливіші і найцікавіші, на наш погляд.

1. Нью-Йорк – батьківщина хмародерів.
Сьогодні високими будинками вже нікого не здивуєш –

скажімо, найвища будівля світу Бурдж-Халіфа в Дубай. Але
саме в Нью-Йорку з’явилися найперші хмародери, коли бу-
дівництво таких споруд вважалося ледь не фантастикою. Як
і Чикаго, Нью-Йорк може похвалитися найбільшою кількістю
високих будинків, відомих передусім завдяки оглядовим май-
данчикам. Зокрема: Емпайр Стейт Білдінг, Рокфеллер-
Центр, Вежа Трампа і Крайслер-Білдінг. 

2. Статуя Свободи.
З Нью-Йорком пов’язаний національний пам’ятник

США яка водночас є символом демократії та справедливості.
Це одна з найзнаменитіших скульптур не лише США, але й
світу. Американцям її подарували французи до сторіччя аме-
риканської революції. Височить мистецька споруда не в са-
мому місті, а в гавані, на острові, тому добиратися до неї тре-
ба на поромі. Піднятися можна й на верхівку статуї, подо-
лавши 356 сходинок. Черги до неї завжди довжелезні, тому
квитки на вхід краще купити заздалегідь.

3. У Нью-Йорку варто оглянути його околиці. 
Річ у тім, що Нью-Йорк розташований на Східному уз-

бережжі США відносно недалеко від таких крупних та ві-
домих міст, як Вашингтон і Чикаго. Тому, будучи у «вели-
кому яблуці», цілком реально відвідати і їх. А ще з Нью-Йор-

ка досить легко дістатися до знаменитого Ніагарського во-
доспаду, розташованого на кордоні США й Канади. Цей во-
доспад ніколи не замерзає, тож полюбуватися ним можна на-
віть взимку. 

4. Відчути культурне життя Нью-Йорка. 
Нью-Йорк – справді унікальне місто, яке ніколи не

«спить». Упродовж усіх 7 днів тижня тут вирує життя: щод-
ня знімають фільми, проходять різноманітні виставки, від-
буваються концерти й мюзикли, ставляться відомі на весь світ
спектаклі. Якщо вам цікаво побачити, як знімають телевізійне
шоу, то варто відвідати Рокфеллер-Центр. А для любителів
виставок тут взагалі справжній «рай» – цікаві художні та фо-
товиставки проходять у всіх знаменитих музеях Нью-Йор-
ка упродовж року. Не можна забувати про Бродвей – саме тут
відбуваються прем’єри найзнаменитіших світових мюзиклів
та спектаклів.

5. Відвідати різні райони Нью-Йорка і побачити
його контрасти. 
Нью-Йорк – це величезний багатомільйонний мегаполіс.

У ньому поєднуються фешенебельні хмародери на «люксу-
сових» вулицях, де знаходяться апартаменти голлівудських
зірок, і занедбані будівлі в «гангстерських» районах. Загалом
у Нью-Йорку 5 районів. Кварталів – значно більше. 

Мангеттен – зі своїми хмародерами, банками, культурним
та мистецьким життям. Найвідомішими кварталами Ман-
хеттена є фешенебельний Сохо з безліччю бутіків, кафе і мод-
них ресторанів; «бандитський» Гарлем, в який туристам все
ж краще на заходити і Чайна Таун та Маленька Італія. Ці два
квартали мають свій неповторний колорит. Побувавши в них,
маєш відчуття що справді відвідав Китай та Італію. Є навіть
кількагодинні екскурсії цими кварталами, під час яких мож-
на дізнатися багато цікавого про тутешніх мешканців. 

Бруклін – неофіційний район митців, художників та ар-
тистів. Саме тут проходять концерти і спектаклі на різний смак.
Це достатньо дорогий і фешенебельний район Нью-Йорка. 

Квінс вважається найбільшим районом мегаполіса і
другим після Мангеттена за чисельністю населення. У ньо-
му переважають спальні квартали.

Бронкс – недорогий для проживання спальний район. Най-
цікавішим місцем тут є Бронкський зоопарк, один з най-
більших у США. Стейтен-Айленд – територіально віддале-
ний від центру і найменш заселений район. Дістатися до ньо-
го можна і автобусом, і потягом, і навіть поромом. Стейтен-
Айленд також вважається «спальним» районом.

6. Відвідати Нью-Йорк варто гурманам і поцінову-
вачам смачної їжі. 
Не треба думати, що жителі цього міста ласують лише

гамбургерами і картоплею фрі. Кухня Нью-Йорка – це ней-
мовірне поєднання страв з усього світу. Однак переважають
тайські, індійські та азійські ресторани. Хоча і європейська
кухня представлена доволі широко. Але є страви, типові лише
для американців: місцеві гот-доги; бублики з сиром або ло-
сосем; знаменитий чізкейк, а також коктейль Egg Creams, який
готують з молока, шоколадного сиропу й зельтерської води.

7. Відчути культуру Нью-Йорка і пожити місцевим
культурним життям.
Нью-Йорк особливо вражає туристів, які ніколи не бачили
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такої кількості хмародерів, музеїв, ресторанів і магазинів в
одному місці.

Звісно, щоб прискіпливо дослідити культурний аспект
життя Нью-Йорка, в ньому варто пожити бодай місяць. Але
навіть за тиждень при бажанні можна відвідати кілька най-
визначніших місць. 

Справжньою культурною пам’яткою міста є Бродвей. На
цій вулиці розташовано близько 80 театрів, в яких прохо-
дять прем’єри знаменитих на весь світ спектаклів та мю-
зиклів. 

А ще в Нью-Йорку є багато цікавих музеїв та виставок.
Однією з експозицій, яку варто відвідати, є Музей сучас-
ного мистецтва, заснований ще 1929 року. Тут експону-
ються роботи Густава Клімта, Сальвадора Далі, Фріди
Калло, Анрі Матісса, й навіть самого Енді Воргола. До
речі, музей краще відвідувати зранку, бо вже за годину
після відкриття черги до нього стають довжелезні. 

8. Відвідати Сентрал Парк і на мить відчути себе
нью-йоркцем.
Площа цього відомого парку в центрі Мангеттена – 341

га. Це справжні «зелені легені» міста, де є штучні озера, став-
ки, спортивні майданчики і навіть пташиний заповідник. Що-
року його відвідують понад 20 мільйонів людей. Це чудове
місце для відпочинку й медитації. І прогулявшись ним та
влаштувавши в ньому невеличкий пікнік, можна відчути себе
справжнім нью-йоркцем. 

9. Послухати джаз
Нью-Йорк багато хто називає «серцем джазової культу-

ри». Клубів та ресторанів, де можна насолодитися оригі-
нальним виконанням джазу, дуже багато. Але є кілька, вар-
тих особливої уваги. 

Насамперед Minton’s Playhouse, що у Гарлемі. саме тут
закладалися підвалини сучасного джазу. Це культове місце
навіть внесене у Національний реєстр історичних місць, а кон-
церти в ньому проходять щодня.

Одним із найдорожчих та найвідоміших джазових клу-
бів є Dizzy’s Club Coca Cola – тут навіть діє дрес-код. У клу-
бі можна не лише послухати джаз, а й скуштувати смачних
страв і доброго вина та насолодитися виглядом на Сентрал
Парк. 

Ще одним вартим уваги джазовим клубом є Smoke Jazz
and Supper Club на Бродвеї – у ньому панує дивовижна джа-
зова атмосфера. Сам клуб розрахований на 50 місць, тому тут
дуже затишно, а концерти проходять щовечора.

10. Відчути справжній дух Різдва! 
Нью-Йорк цікавий в будь-яку пору року, однак традиції

святкування Різдва тут справді унікальні і не схожі на жод-
ні інші. Різдвяна атмосфера в Нью-Йорку казкова – все міс-
то горить гірляндами й ліхтариками. Варто згадати знаме-
нитий фільм «Сам удома-2: Різдво в Нью-Йорку» – саме з ним
у багатьох з нас асоціюється американське Різдво. 

Одним із найцікавіших і найпривабливіших місць для
туристів у цей час є головна ялинка міста, яку монтують
біля Рокфеллер-Центру. Тут можна й на ковзанах поката-
тися. 

А ще варто відвідати Королівство Санта Клауса в торго-
вому центрі Macy’s Santaland – там восьмий поверх щоро-
ку прикрашають чудовими декораціями, від яких у захопленні
і діти, і дорослі. 

А от Новий рік варто зустріти в серці міста – на Таймс
Сквер. Якщо прийти сюди до 18.00 і зайняти місця, то вхід
буде безкоштовним. Саме тут можна побачити і головний фе-
єрверк країни.
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