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Aaby ste sa náhodou niekde 
medzi výkladmi nestratili, 

mestom vás prevedie odborníčka na newyorské 
nákupy, sprievodkyňa  CK SATUR Zuzana 
Zátopková. Welcome to New York!

PULZUJÚCE SRDCE MESTA
Aj keď ide zásadne o mesto obrovské, 
návštevníkov priťahuje najmä zvučný 
Manhattan. Prestížne kluby, módne domy, 
nóbl ulice, ale i väčšina turistických trhákov 
je umiestnená práve na tomto 22 kilometrov 
dlhom ostrove. Práve odtiaľ môžete vyraziť 
k Soche slobody či na Broadway, v Midtowne 
zase nájdete Empire State Building, Chrysler 
Building, najvysvietenejšie námestie Times 
Square, Rockefeller center alebo Katedrálu 
sv. Patrika. Začína tu aj Central Park a kúsok 
ďalej zase nájdete pár zaujímavých štvrtí 
s množstvom chaotických uličiek – China 
Town, Little Italy, SoHo či Greenwich Village. 
Pulzujúce srdce celého New Yorku sa tiahne od 

SHOPOHOLIČKA
v New Yorku

Lower Manhattan po Central Park, tvorí ho asi 
50 ulíc a dobrá správa je, že pokiaľ budete mať 
na sebe pohodlné topánky, ľahko sa po ňom 
dokážete presúvať i pešo. 

V NÁKUPNOM RAJI
Spisovateľka Carrie Bradshaw by vás určite 
najprv naviedla na jednu z najslávnejších 
adries mesta, na Piatu Avenue. Tu sa nachádza 
výkladná skriňa celého Manhattanu a tých 
najluxusnejších butikov, kde jednotlivé modely 
nájdete len po jednom kuse. Ak si tu nemôžete 
dovoliť nakupovať, určite sa tadiaľ aspoň 
prejdite. Pre inšpiráciu. Tu je totiž
situované všetko, čo sa práve nosí a bude
nosiť. Komerčné kolekcie za priaznivejšie
ceny a ďalšie dostupné značky však skôr 
nájdete v najväčšom obchodnom dome na 
svete, v Macy‘s. Jeho názov zrejme budete 
neskôr skloňovať spolu s menom božím. Vďaka 
svojim permanentným výpredajom je totiž 
ľahko prístupný aj pre priemerné slovenské 

peňaženky. Rozprestiera sa na ôsmich 
podlažiach hneď cez dve ulice na Herald 
Square, preto rátajte, že na jeho prebrázdenie 
budete potrebovať aspoň pol dňa. Výhodne 
tu nakúpite i elektroniku a potreby do 
domácnosti. Ak zájdete ďalej k miestu Ground 
Zero, kde kedysi stáli dvojičky, natrafíte na 
ďalší obchodný skvost. Obchodné centrum 
Century 21 ponúka tie najlepšie módne kúsky 
so zvučnými štítkami za polovičné až štvrtinové 
ceny. Pripravte sa však na to, že mnohé veci 
budete musieť zbierať rovno zo zeme. Možno 
aj preto väčšina štýlových Newyorčanov 
najradšej nakupuje v SoHo. Ulica je plná 

a jej kamarátky však najradšej na drink chodili 
do bohémskej Greenwich Village, kde okrem 
cocktail barov natrafíte aj na rôzne nočné 
podniky a jazzové kluby, ktoré vám ponúknu 
autentickú atmosféru. 

AMERICKÝ SEN
Hoci vás umenie ani kultúra nemusí zaujímať, 
Metropolitné múzeum – najväčšia galéria 
na svete podľa Zuzany Zátopkovej chytila 
za srdce aj tých najväčších odporcov. Za 
návštevu však stojí i Museum of Modern Art 
či Museum of Natural, History so známymi 
expozíciami dinosaurov. Záleží len na vás, 
koľko času venujete nakupovaniu a koľko 
ostatným lákadlám. No byť v New Yorku 
a nevybrať sa na broadwayský muzikál je 
podľa Zuzany už takmer neodpustiteľný 
hriech. Broadwayské divadlá sú jednoducho 
jedinečné. Divákom dych berú nielen skvelé 
herecké výkony, ale i neskutočne prepracované 
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Abercrombie  and Fitch kulisy a fantastické kostýmy. Za najlepšiu 
investíciu do nezabudnuteľného zážitka 
sa považuje muzikál Fantóm opery, ktorý 
sa na broadwayských doskách nepretržite 
hrá už od roku 1988! Hneď za ním Zuzana 
odporúča Wicked a absolútnym hitom 
roku 2012 je však vraj novinka Spiderman 
s doteraz najdrahšou scénou v New Yorku 
(a najväčšími škandálmi okolo zranených 
účinkujúcich).  

NEW YORK, NEW YORK
Zlé jazyky hovoria, že nákupom v New Yorku 
začína vážne konkurovať Dubaj. V Dubaji 
však nenájdete ani také pamiatky, ani takú 
atmosféru, ako New York so svojimi starými 
mrakodrapmi. Veľké jablko je metropola, 
ktorá vonia celkom ináč než ostatné mestá 
vo svete. Vraj to ucítite aj so zatvorenými 
očami, len čo vystúpite z lietadla a poriadne 
sa nadýchnete...

originálnych malých butikov, antikvariátov, 
trhov a útulných kaviarničiek. Možno vám 
však americká káva typu Starbucks nevonia, 
potom na pravé talianske presso musíte skôr 
do Little Italy. Našťastie, zo SoHo to máte 
len na skok.

BOHÉMSKY ŽIVOT
Keď vás nakoniec nakupovanie zmorí 
hladom a chcete sa naozaj dobre a pritom 
nie veľmi draho najesť, vyberte sa do Little 
Italy alebo China Town. New York, to je 
mesto, v ktorom sa hovorí 800 jazykmi 
a najlepšími reštauráciami sú vraj práve 
tie, ktoré si otvorili prisťahovalci. Takisto 
by bola škoda byť v New Yorku a nezájsť 
večer do baru na dobrý cosmopolitan či 
iný cocktail. Nielen nápoje z whisky vám 
naservírujú vo famóznom W bare pri 
Chrysler Building. Za návštevu však stoja aj 
vynikajúce cocktailbary hotela Plaza, ktorý 
nájdete rovno oproti Central Parku. Áno, 
je to presne ten, v ktorom sa zabudol malý 
Kevin z filmu Sám doma v New Yorku. A 
ak sa vám podarí popíjať až do ranných 
hodín, možno zbadáte v parku joggingovať 
nejakú filmovú hviezdu. Carrie Bradshaw 

Do New Yorku sa chodí s jednou príručnou batožinou

a odchádza s minimálne dvoma kuframi. Rátajte s tým, že 

návnadám nikdy nespiaceho mesta jednoducho neodoláte.

najradšej nakupuje v SoHo. Ulica je plná 

neskôr skloňovať spolu s menom božím. Vďaka neskôr skloňovať spolu s menom božím. Vďaka 

New York Shopping - nakupovanie
 

s poznávaním.
V priebehu niekolko d

ní za účasti 

sprievodkyne spoznáte 
všetky najväčšie 

lákadlá mesta a poria
dne si naplníte kufre. 

- malé skupinky, sprie
vodca, ubytovanie 

priamo na Manhattane
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Macy's Oak Bar,  hotel Plaza

EXTRA TIPY:
• Abercrombie and Fitch, 5. Avenue:

 moderná a veľmi originálna predajňa

 pre mladé dievčatá a tínedžerov.

 Za hlasnej techno hudby vás tu budú

 obskakovať tancujúci polonahí

 a veľmi sexi predavači. Na svoje si

 teda prídu aj staršie ročníky.

• Fao Schwarz, 5. Avenue (58. Ulica):

  nezabudnuteľné zážitkové

 hračkárstvo so 100-ročnou tradíciou

• Apple Store pri Central Parku:

 hotový raj pre pánov

VIAC INFO NA WWW.SATUR.SK, CALL CENTRUM 0850 333 333


