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En, enerverende dag gehad? De beroemde vibes van NYC,
hebben ze je al te pakken? We do hope so! Pak nu dadelijk lekker
je rust, even bijtanken voor de nieuwe uitdagingen van morgen.
Je kunt dan vanaf 07:00 uur terecht voor het
ontbijt in het restaurant op de 1e verdieping.
Daarna is het verzamelen in de lobby, om
08:30 uur is het vertrek vanuit het hotel.
Na ons all american breakfast nemen we
de fiets, en gaan de voetsporen volgen van
toonaangevende New Yorkers die hun stempel
drukten op bijzondere plekken in de stad.
John D. Rockefeller, Walter Chrysler, Donald
Trump, dat soort mensen, de New Yorkers
zullen voor altijd weten dat ze hier waren. Op
onze tocht zul je ook zeker sites uit bekende
films herkennen. We beginnen bij Chelsea Pier,
en komen dan aan in het hippe Meatpacking
District. Laten ons even culinair verrassen rond
Chelsea Market en strijken daar vlakbij even
neer in High Line. Een oud en heringericht
spoorlijnviaduct, dat nu een enorme
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trekpleister is als park.
Door naar Little Italy en China Town en op
naar het Financial District. Where money never
sleeps. De Stock Exchange is helaas niet meer
toegankelijk voor publiek, maar onze gids heeft
genoeg interessante verhalen te vertellen over
Wall Street. Dan is het tijd om even stil te staan
op Ground Zero. Luister naar de verhalen over
de locale helden die niet alleen op 9/11, maar
nog iedere dag hun footprints achterlaten.
Een quick bite op een fijne plek en dan… gaan
we grenzen verleggen, want ’s middags is the
sky the limit. Voel je de koning te rijk met de
stad aan je voeten…en denk maar gewoon:
Ik heb het verdiend.
Vanuit de lucht kruipen we onder de grond,
d.w.z. we laten ons per subway terug vervoeren
naar het hotel. Even opfrissen en de avond in!
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Wear your
NYC shirt on
the bike!

Have a good
night sleep!

✶

✶✶

✶

Dear Or acle Partner & Colleagues,

✶

✶

✶

✶

✶

2011

✶

Zo. Even bijkomen. Want dat was me het dagje wel. Maar ja, we zijn er nu eenmaal en dan wil je er uithalen
wat erin zit. Bovendien ben je wel wat gewend, anders zat je hier nu niet…you left your mark, so to speak.
We hopen dat je vandaag hebt genoten van
alle uitzichten en doorkijkjes op NYC. Zitten
de sneakers een beetje comfortabel?
Duik even onder de douche, want vanavond
zoeken we het weer hogerop: op het
dakterras van het Hilton ligt the city straks
majestueus aan je voeten. Met exclusieve
hapjes en drankjes binnen handbereik is
deze rooftop vanavond van jou. Na het diner
heb je weer de gelegenheid je onder te
dompelen in het wervelende nachtleven.
Dresscode voor vanavond: city chic.
Morgen kun je uitslapen…heerlijk…Maar
je kunt ook meteen losgaan en een lekker
rondje joggen. Een fanatieke New Yorker
wacht de liefhebbers om 8:00 uur beneden
op in de lobby. It’s up to you.
Ontbijten kan van 07.00 – 11.00 uur. Staat
er nog een hot spot of museum op je
persoonlijke verlanglijstje? Nog even

shoppen voor het thuisfront? Je hebt er de
hele ochtend tijd voor. Op de luchthaven
zijn de winkels beperkt, dus sla je slag in de
stad.

Uitchecken kan morgen tot 11:30 uur,
de koffers laten we gewoon achter in het
hotel.
Morgenmiddag om 14:00 uur verzamelen we
weer in de lobby van het hotel, de bus staat
dan klaar om de koffers in te laden. Vanuit
het hotel vertrekken we naar Covenant
House, waar dakloze jongeren opvang en
educatie krijgen. De organisatie wordt door
Oracle financieel ondersteund, vandaar.
Oracle vindt het belangrijk om soms stil
te staan bij mensen die het minder goed
hebben dan wij. De stad mogen we nu wel
letterlijk aan onze voeten hebben liggen, er
zijn ook genoeg mensen voor wie NYC er
heel anders uitziet.

Dan is het tijd voor de grote trek. Dus
voor een ridiculous big, but oh so delicious
sandwich bij Carnegie Deli.
Daarna moeten we helaas de stad achter
ons laten. En we gaan all the way, from the
Ridiculous to the Sublime. Om 17.30 uur
staan namelijk de Hummers klaar om ons in
style naar de luchthaven te vervoeren. Om
21:30 uur vertrekken we naar Amsterdam,
waar we de volgende dag, woensdag 29 juni
dus, om 11:10 uur aankomen.

If you can
make it
here, you’ll
make it
anywhere

