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De exclusieve New York City inspiratietour 
 
Na de succesvolle inspiratietours in Madrid, Dublin, Boedapest en Athene is het tijd om de 
oversteek te maken naar de Big Apple.  
 
We hebben voor u een geweldige 5-daagse inspiratietour georganiseerd. In ‘the city that 
never sleeps’ ontstaan jaarlijks vele trends en openen veel horecabedrijven die het 
bezoeken waard zijn hun deuren. Rooftops, craftbeer cafés, restaurants, hotellounges, 
cocktailbars en clubs: elk concept komt aan bod tijdens deze inspirerende tour. 
 
We bezoeken fantastische bedrijven in alle bekende wijken in Manhattan zoals SoHo, 
Chelsea, Greenwich Village, Chinatown, Tribeca, Little Italy, et cetera. Daarnaast gaat u New 
York in korte tijd leren kennen middels een geweldige Brooklyn – Manhattan bike tour (met 
Nederlandstalige gids) en de Big Bus.  
 
Zie onze site voor de beschikbare data voor deze tour. 

  

http://www.siebenheller.nl/


  

 
   
  

  



  

 
   
  

Dag 1: Woensdag 
 

• Vertrek vanaf Schiphol 

• Vervoer van luchthaven JFK naar Manhattan 

• Tijd om even te relaxen in het hotel 

• Diner in uniek café met langste bar van New York 

• Cocktail in een rooftopbar (dichterbij de Empire State Building kom je niet) 

• Nog een drankje in de bar van het hotel 

 

 

  



  

 
   
  

Dag 2: Donderdag 
 

• Tour met Big Bus door downtown Manhattan (Madison Square, SOHO, Wallstreet et 

cetera) 

• Bezoek aan het World Trade Center Memorial 

• Met de metro naar een andere wijk in Manhattan 

• Bezoek aan een prachtig horecabedrijf gebaseerd op Street Art 

• Exclusief diner in een verrassend horecabedrijf (laat je niet misleiden door de 

entree) 

• Bezoek aan een unieke basementbar op Broadway 

• Bezoek aan een rooftopbar met schitterend uitzicht 

• Duik het nachtleven in en ga dansen in een van de vele clubs die Manhattan rijk is of 

pak een biertje in een van de talloze cafés in de buurt van het hotel 

 

 

  



  

 
   
  

Dag 3: Vrijdag 
 

• De Brooklyn – Manhattan bike tour onder Nederlandse begeleiding 

• Fietsen over de Brooklyn bridge en de Manhattan bridge 

• Bezoek Pier 3 van Brooklyn met het mooiste uitzicht op de skyline van Manhattan 

• Beleef Chinatown, Wallstreet en sta op de beroemde trappen van het New York 

County Supreme Court 

• Na deze tour een welverdiend biertje en eten in een van de beste BBQ restaurants 

van New York 

• Bezoek aan Stone Street (verkeersvrij keienstraatje vol met cafés, restaurants en 

terrasjes) 

• Proosten met een biertje in de Heineken River Lounge Pier 17 met een magnifiek 

uitzicht op de Brooklyn Bridge 

• Duik het nachtleven van New York City in 

 

  



  

 
   
  

Dag 4: Zaterdag 
 

• Heb je nog iets op je bucket list staan van New York City: benut deze vrije ochtend 

• Wandeling over de bijzondere High Line 

• Drankje in the Beergarden van The Standard  

• Bezoek aan Chelsea market: meer dan 60 verschillende horecaconcepten 

• Genieten van het mooiste uitzicht van Manhattan en de Hudson river op de rooftop 

van Le Bain 

• Laat je culinair verrassen: diner in TAO downtown 

• Afsluitend drankje in een hele mooie horecazaak om de hoek bij Times Square 

(vergeet niet om ook even boven te gaan kijken) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
   
  

Dag 5: Zondag 
 

• Vrije tijd (bezoek bijvoorbeeld: Central Park, Grand Central Terminal, Macey’s, 

Empire State Building, Ground Zero museum, Top of the Rock – Rockefeller Center, 

pak de gratis ferry naar Staten Island langs het Vrijheidsbeeld, winkel op 5th avenue, 

maak een helikopter vlucht over Manhattan) 

• Einde van de dag is het tijd om te vertrekken naar de luchthaven 

• Terug naar Amsterdam (aankomst volgende ochtend) 

 

 

  



  

 
   
  

Wat krijgt u? 

• Retourvlucht Amsterdam – New York  

• Vervoer van en naar luchthaven JFK  

• Vier overnachtingen in centraal gelegen, gastvrij hotel 

• Vier keer diner en een lunch 

• Big Bus en bike tour tickets 

• Hapjes en drankjes tijdens de bezoeken van horecabedrijven 

• Alle vervoerskosten zoals taxi en metro tijdens de bezoeken van horecabedrijven  

• Prijs is gebaseerd op een tweepersoonskamer, toeslag van € 450 per persoon voor 

een eenpersoonskamer 

 

• De prijs is € 2650 excl. btw p.p.  

• Zie onze site voor de beschikbare data voor deze tour  

 

 

Heeft u interesse in deze inspirerende tour? Neem dan contact op met: 

 

Eric Siebenheller 

Tel:  06 – 55 79 41 45  

Email: eric@siebenheller.nl 

http://www.siebenheller.nl/
mailto:eric@siebenheller.nl

