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CENTRAL PARK
Manhattan - NewYork
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O

Central Park é um grande
parque dentro da cidade de
NY, possui uma área de 3,4
km², e está localizado no distrito de
Manhattan. Com aproximadamente 25
milhões de visitantes anualmente, é o
parque urbano mais visitado no mundo,
que serve de cenário para muitos filmes,

casamentos e programas de televisão, o
que torna muito popular e que contribui
na sua divulgação aumentado o desejo
de turistas do mundo todo conhecê-lo.
Sua beleza e impar. The park boasts several lakes, theaters, ice rinks, fountains,
tennis courts, baseball fields, many
playgrounds and other facilities.O parque possui vário lagos, teatros, pistas de
gelo, fontes, campos de tênis, campos
de baseball, 22 playgrounds e muitos

outros recursos e opções de lazer. It is
also home to the Central Park Zoo and
the Metropolitan Museum of Art . Um
pouco mais acima e ao leste fica o Zoológico onde se pode observar um enorme urso polar, branquinho, brincando
no seu tanque; alias, uma das características desse zoo é deixar que vejamos
os animais bem próximos. A exploração do parque pode ser feita a pé, pedalando (você pode alugar bicicletas),

patinando ou mesmo de charrete ou
carro. Se achar que precisa de ajuda,
há passeios organizados, com guias turísticos. O reservatório divide o parque
nas áreas Sul e Norte. A entrada mais
ao Sul vai ao encontro do Rink de Patinação (somente no inverno), onde você
pode alugar equipamento ou simplesmente sentar para apreciar a vista. Um
pouco mais a frente, perto do lago onde
se alugam pequenos barquinhos de con-

trole remoto, está à escultura de Alice
no País das Maravilhas, muito apreciada pelas crianças e adultos. Mais acima
e ao oeste, na Boathouse, você pode encontrar passeios de barco. Na altura da
Rua 72 está o "Strawberry Fields” e,
ali pertinho, o "Imagine Mosaic", dedicado 'a memória de John Lennon que e,
cultuado pelos fãs. Nesta área, do outro
lado da rua, você vê o Edifício Dakota,
onde Lennon morava e foi assassinado.

ATIVIDADES:
• Esporte com Remo: barco e caiaques podem ser alugados por hora
ao custo de $12/ hora (pela primeira
hora) no Boathouse Loeb, que também abriga um restaurante com vista
para o lago.
• Passeio de Carruagem: Um dos
passeios mais românticos do parque
tem sido destaque em vários filmes,
ao custo de $50 (mais gorjeta) pelos
primeiros 20 minutos.
• Taxi bicicleta [ 27 ]: O taxi bicicleta se tornou muito popular entre
os visitantes, principalmente para
aqueles que não gostam de longas
caminhadas, o custo e de aproximadamente $130 por hora.
• Desporto: possui um park drive, um
pouco mais de seis milhas (9,7 km)
de comprimento, é um paraíso para
os corredores, ciclistas e patinadores.
Possui também quadras de Basquete,
tênis, futebol, futebol, gramado, piscina, entre outros.
• Escalada: Formações rochosas que

LOCATION/COMO CHEGAR:
Localizada no coração de Manhattan/New York O Central Park is
situated in Manhattan between 59th
and 110th street and between Fifth
and Eight Ave. Central Park é muito
grande e está situado entre 59 e 110St
e entre a Quinta Avenida e Oitava
Avenida. As fronteiras do parque são
conhecidos como: Central Park North,
Central Park South, e Central Park
West, respectivamente. Only Fifth

Avenue retains its name, as it delineates the eastern border of the park. Para
chegar exatamente ao parque coloque
um dos seguintes endereços em seu
GPS:
North: 79 Central Park North, New
York, NY, 10019
South: 91 Central Park South, New
York, NY, 10019
West: 242 Central Park West, New
York, NY, 10019

atraem montanhistas, especialmente a
Manhattan rocha.
• Zoológico: Um local perfeito para
se divertir em família. O valor da entrada para crianças ate 12 anos e de $
7,00 e $12 para adultos.
• Outras Atrações: Vários locais
para banho de sol, piquenique, leitura, parques para crianças, fontes, lagos e lagoas, pontes, local de pescaria,
parque de diversão, esculturas, teatros
entre outras atrações.

INFRAESTRUTURA:
O parque possui vários banheiros
ao longo de sua estação, bebedouros,
lanchonetes, restaurantes, telefones de
emergência, entre outros. Todas as estruturas do parque possuem excelentes
conservações estruturais e de limpeza.

