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A cosmopolita cidade de Nova York atrai milhares de turistas durante o ano todo. Ela 
tem de tudo a qualquer hora para todos os gostos. E quando você pensa que já viu 
de tudo ainda falta muita coisa para conhecer. Um passeio no Central Park, subir 
ao topo do Empire State Building, conhecer o Rockefeller Center e dar a volta pela 
Estátua da Liberdade são pontos turísticos essenciais que nunca vão sair de moda. 
Mas o gostoso da Big Apple é poder explorar e ser surpreendido com lojas populares, 
luxuosas e curiosas, restaurantes com a culinária do mundo todo, edifícios antigos, 
construções modernas, galerias de arte e arte de rua. Um contraste sem limites. Não 
é a toa que quem vai não vê a hora de voltar para lá. 
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Um dos hotéis mais tradicionais e luxuosos de Manhattan, o The New York Palace, 
próximo ao Rockefeller Center e Madison Avenue possui espaçosos apartamentos da 
torre, os 14 andares do topo do prédio. A área é totalmente privativa, com quartos 
elegantemente decorados e banheiros em mármore e sala de estar, além do acesso 
ao club exclusivo do hotel. Quem procura o endereço mais badalado deve esco- 
lher ficar no The Peninsula New York, na Quinta Avenida. Com um serviço cinco 
estrelas, o renomado The Plaza, da rede Fairmont, continua sendo também dos 
tops hotéis da cidade. Este verdadeiro resort em meio a cidade possui Champagne 
Bar, lounge Rose Club, restaurantes para todas as horas como o The Plaza Food 
Hall by Todd English com menu europeu e o The Palm Court para café da tarde. Aos 
mochileiros de plantão uma ótima pedida é o The Bowery House, este hostel fica 
no Soho e tem uma decoração superdescolada. Já quem busca um pouco mais de 
privacidade, sem gastar muito, vale apostar num hotel que é a cara de Nova York, 
Ameritania, com uma decoração moderna e localizado na Times Square.

HOTÉIS 
 
Ameritania
www.ameritanianyc.com
+1 212 247 5000

The Bowery House
www.theboweryhouse.com
+1 212 837 2373

The New York Palace
www.newyorkpalace.com
+1 212 888 7000

The Peninsula New York 
www.peninsula.com 
+1 212 956 2888

The Plaza
www.theplaza.com
+1 212 759 3000

ONDE FICAR 

Acima: Hotel The Plaza (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Quarto do Hotel The Peninsula New York (foto de divulgação) 
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Nova York possui mais de 30 mil restaurantes, uma verdadeira festa da gastronomia! 
Um dos restaurantes mais disputados do momento é o Nobu. Sua culinária japonesa 
requintada é tão famosa que chega a deixar clientes esperando meses por uma mesa 
no lugar. O Aldea também é outro favorito, comandado pelo renomado chef George 
Mendes, apresenta decoração e culinária inspirada na Costa Ibérica. Os frutos do mar 
e o arroz com pato e damascos são alguns dos mais pedidos. Aos que gostam de um 
bom lanche “american style” vale cair de boca no hambúrguer do Minetta. E quem 
quer sentir na pele o estilo newyorker de vida pode arriscar em comer um dos hot-dogs 
ao lado de investidores da bolsa em Wall Street. Para adocicar um pouco a sua via-
gem não deixe de deliciar-se com os cupcakes da tradicionalíssima Magnolia Bakery.

ONDE COMER
RESTAURANTES 
 
Aldea
www.aldearestaurant.com
+1 212 675 7223

Magnolia Bakery
www.magnoliabakery.com
+1 855 622 5379

Minetta
www.minettatavernny.com
+1 212 475 3850

Nobu
www.noburestaurants.com
+1 212 219 0500

Acima: Magnolia Bakery (Merch) | Canto Inferior Esquerdo: Restaurante Minetta (foto de divulgação) 

americanexpress.com.br/globaltravel

O American Express GlobalTravel Card é emitido pela American Express Travel Related Services Company, Inc. Constituída com responsabilidade limitada em Nova York, EUA. ® Marca comercial registrada da American Express Company. 
A American Express não é responsável por atualizações após a data de publicação deste material (21 de maio de 2012). Informações contidas neste guia são fornecidas pelo Grupo Companhia, empresa de comunicação focada no segmento do turis- 
mo com mais de 10 anos de atuação e responsável pelo programa Companhia de Viagem apresentado por Marcio Moraes. Verifique diretamente com o prestador de serviço listado neste guia sua política de venda, trocas, reservas, contratações, 
devoluções e cancelamentos. A American Express não se responsabiliza pelos custos cobrados por prestadores de serviços terceiros listados neste material. Verifique diretamente com o estabelecimento se os cartões American Express são aceitos.

http://www.aldearestaurant.com
http://www.magnoliabakery.com
http://www.minettatavernny.com
http://www.noburestaurants.com


Visitar a Big Apple exige um show da Broadway. Mas a cidade oferece tanta coisa 
que não dá pra ficar só no básico. Quem procura dar muitas gargalhadas não se 
decepcionará com o stand up do comedy club Dangerfield’s, onde foram revelados 
artistas como Jim Carrey e Jerry Seinfeld. Aos fãs de esportes, nada melhor do que 
assistir um jogo de baseball no Yankee Stadium.  Para dançar o hotspot é a 1 OAK, 
na 17th Street, e a Tenjune, na 12th Street, as casas noturnas das celebridades e de 
gente bem vestida, onde é praticamente impossível entrar se você não conhece al-
guém. Outro club badalado e com uma decoração de muito bom gosto é o Marquee, 
que tem as melhores noites de terça-feira quando toca hip-hop e atrai um público 
mais velho e sofisticado na 10th Avenue. Drinques incríveis são disputados no lotado 
bar da Southside, em Soho. E para fechar o roteiro com o melhor de Nova York, vale 
uma visita aos museus MoMA e Metropolitan, reconhecidos internacionalmente.

1 OAK
www.1oaknyc.com
+1 212 242 1111

Broadway
www.broadway.com
+1 800 212 541 8457

Dangerfield’s
www.dangerfields.com
+1 212 593 1650

Marquee
www.marqueeny.com
+1 646 473 0202

Metropolitan
www.metmuseum.org 
+1 212 570 3964

MoMA 
www.moma.org
+1 212 708 9400

Southside
www.nycsouthside.com
+1 212 680 5601

Tenjune
www.tenjunenyc.com
+1 646 624 2410

Yankee Stadium
http://newyork.yankees.mlb.com
+1 212 926 5337

ATRAÇÕES

ONDE CURTIR

Acima: 1 OAK (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Broadway (foto de divulgação) 
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Na hipermovimentada Times Square, coração de Nova York, é praticamente impos-
sível encontrar alguém sem uma sacola de compras na mão. Isso porque a rua está 
lotada de lojas de brinquedo, como Toys R Us, Hersheys, M&M’s World, souvenires 
e marcas mais populares como Quiksilver, Forever 21 e Sephora. Já as grandes mar-
cas tomam conta da Quinta Avenida, um lugar para desfilar com as melhores grifes e 
babar nas vitrines da Armani, Gucci, Fendi, Prada e Louis Vuitton. Um bom roteiro 
de compras sempre deve incluir o Soho, mas a grande novidade é que esse percurso 
está se expandindo para o Meatpacking District, onde estão lojas de grandes desig- 
ners como Alexander McQueen, Stella McCartney e Ed Hardy. Quem é fã de moda 
e curte roupas ousadas e diferentes não pode deixar de conhecer o espaço da famosa 
estilista Patricia Field, na Bowery Street, uma designer totalmente fora do comum e 
favorita das garotas da série Sex and the City.

LOJAS
Alexander McQueen 
www.alexandermcqueen.com 
+1 212 645 1797

Armani 
www.armani.com 
+1 212 207 1902

Ed Hardy 
www.edhardyshop.com 
+1 212 488 3131

Fendi 
www.fendi.com 
+1 212 759 4646 

Forever 21 
www.forever21.com 
+1 212 302 0594

Gucci 
www.gucci.com 
+1 212 826 2600

Hersheys 
www.hersheys.com 
+1 212 581 9100

Louis Vuitton 
www.louisvuitton.com  
+1 212 605 9910

ONDE GASTAR

M&M’s World 
www.mymms.com 
+1 212 295 3850

Patricia Field 
www.patriciafield.com  
+1 212 966 4066

Prada 
www.prada.com 
+1 212 664 0010

Quiksilver 
www.quiksilver.com 
+1 212 840 8111

Sephora 
www.sephora.com 
+1 212 944 6789

Stella McCartney 
www.stellamccartney.com 
+1 212 255 1556

Toys R Us 
www.toysrus.com 
+1 646 366 8800

Acima: Souvenirs do Toys R US (foto de divulgação) 
 Canto Inferior Direito: Times Square (Dusk, NYC&Co) 
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Se cansar por algum instante do ritmo incontrolável da Big Apple ainda existe alter-
nativas para fugir dessa loucura dentro da própria cidade. Há inúmeras opções como 
um jantar em um passeio de barco ao redor de Manhattan com a Bateaux New York, 
correr na Brooklin Bridge, assim como os newyorkers ou fazer uma caminhada no 
Central Park. Mas você também pode relaxar com os tratamentos e incríveis mas-
sagens dos mais luxuosos spas de Manhattan no The Spa do Mandarin Oriental e 
no The Peninsula Spa. Para as mulheres uma ótima alternativa é fazer as unhas no 
salão Valley, considerado um dos melhores de NY, na Elizabeth Street, enquanto isso 
os homens podem fazer a barba no Art of Shaving, na Madison Avenue. Se prefere 
relaxar em um bar com privacidade e elegância apreciando um bom whisky, charu-
tos e sofisticados cigarros vá para o Bar and Books, um ambiente elegante, calmo e 
recluso, com três unidades na cidade.

RECREAÇÃO

Art of Shaving 
www.theartofshaving.com 
+1 212 986 2905 

Bar and Books 
www.barandbooks.cz 
+1 212 758 6600

Bateaux New York 
www.bateauxnewyork.com  
+1 866 817 3463

The Peninsula Spa 
www.peninsula.com/newyorkspa 
+1 212 956 2888

The Spa do Mandarin Oriental  
www.mandarinoriental.com 
/newyork/spa/ 
+1 212 805 8800 

Valley 
www.valleynyc.com  
+1 212 274 8985

ONDE RELAXAR

Acima: Central Park (Will Steacy, NYC&Co) | Canto Inferior Esquerdo: The Peninsula Spa Piscina da PNY (Dusk, NYC&Co) 
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