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Eerste dag in New York...
Na een goed verlopen vlucht worden we op 

Newark Liberty International Airport opgehaald 
door Glenn. We eten dan samen met Gina en 
Glenn’s ouders bij Cheeseburger in Paradise. 

Na het eten brengt Glenn ons naar het Crowne 
Plaza hotel in Manhattan. Nadat we de kamer 

hebben bekeken besluiten we alvast een stukje 
Manhattan te gaan verkennen. 
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Prachtige uitzichten...
Op de eerste dag proberen we zoveel mogelijk te zien en 

beginnen daarom al vroeg. We halen de New York City Pass 
op en staan al erg vroeg boven op het Rockefeller Center. 

Via Bryant Park lopen we naar Grand Central vanwaar we met 
de Subway naar Wall Street gaan. Vanaf daar lopen we naar 

Battery Park om met de Liberty Cruise naar Liberty Island en 
Ellis Island te gaan. 

’s Avonds gaan we met de Ferry naar Staten Island om met 
Glenn en Gina te gaan eten.  De keuze valt op de Outback 

en we hebben een geweldige avond.
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Empire State Building...
We hebben nog steeds last van de jetlag en zijn 

daarom weer vroeg wakker. Om 8:30 staan we al 
boven op het Empire State Building te genieten 

van het prachtige uitzicht. 

Het toeval wil dat juist op dat moment het Disney 
Cruiseline schip de Disney Fantasy over de 

Hudson New York binnenvaart . Toch wel 
bijzonder om te zien tussen alle hoge gebouwen.

Na het mooie uitzicht gaan we op pad naar het 
9/11 Memorial. Dit is erg indrukwekkend om te 

zien. Dit komt met name door de gigantische One 
WTC Tower die al bijna zijn hoogste punt heeft 

bereikt. 

Na dit bezoek is het tijd om te shoppen op 5th 
Avenue.
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Broadway show...
Vandaag laat het weer het afweten 

maar dat deert ons niet. ’s Ochtends 
lopen we naar Pier 88 waar de 

Disney Fantasy ligt. 

’s Middags genieten we van de 
Broadway show Sister Act in het

Broadway Theatre. De show is 
geweldig. 

’s Avonds gaan we dan nog even op 
pad  en stoppen alvast wat spullen 

terug in de koffer.
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Rehearsal day...
Vandaag verlaten we Manhattan en vertrekken 

we naar het Indigo hotel in Rahway. Voordat we 
naar het hotel gaan nemen we de taxi naar 

Newark Airport om daar de huurauto op te halen. 

Het wordt een Chevrolet Tahoe. Nadat we de 
auto hebben opgehaald shoppen we wat in 

Jersey Gardens en dan rijden we naar hotel. 
Vanuit het hotel vertrekken we ’s avonds naar de 

kerk voor de rehearsal.

Later die avond gaan we met de familie van Gina 
en Glenn naar een Italiaans restaurant op Staten 

Island voor het rehearsal diner. 
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De bruilloft...
Vandaag is het dan zover, Glenn en Gina 

gaan trouwen. We beginnen de dag 
rustig, want  de bruiloft begint pas aan het 

einde van de middag. 

De ceremonie in kerk is echt prachtig en 
het moment dat Gina ‘I do’ bezorgt ons 

kippenvel. 

Na de kerk is het snel naar het hotel en 
door naar de feestlocatie voor de receptie 
en een diner. Echt een geweldig feest met 

extreem veel eten.

17



18



New York City dag...

Shoppen...
De dag na de bruiloft begint met 

een gezamenlijk ontbijt met de 
gasten die ook in het hotel 

hebben overnacht. 

Na het ontbijt rijden we naar 
Woodbury Commons, de grootste 

Outlet Mall in de USA. 

Na het succesvolle shoppen gaan 
we met Gina, Glenn, Ian en 

Maxx pizza eten in Hoboken. 

Vandaag hebben we met Gina en Glenn 
afgesproken. We rijden naar hun huis op Staten 
Island en vanaf daar vertrekken we met de bus 

naar Central Park. 

In Central Park bezoeken we de highlights zoals 
Strawberry Fields, de Turtle Pond en het 

Belvedere Castle. Sander vindt er ook een 
Geocache. Vervolgens gaan we naar Dallas BBQ 
om te wat te eten. Het is heel erg veel en lekker. 

De rest van de dag lopen we door Manhattan en 
’s avonds gaan we nog op bezoek bij Ladder 5, 

een brandweerkazerne waar een neef van Glenn 
werkt.  
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Weer naar huis...
De laatste dag van de vakantie. We doen op het 
gemak, want we hebben nog een lange reis voor 

de boeg.  

Na een late check-out rijden we met de huurauto 
dwars door Manhattan. Toch wel een beetje 

spannend maar zonder problemen komen we op 
tijd op J.F. Kennedy Airport aan. 

Na een onrustige vlucht landen we een dag later 
vroeg in de ochtend op München Airport om door 

te vliegen naar Nürnberg. Met de metro zijn we 
dan om ongeveer 11:00 weer thuis.
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