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Volvo V40

NEW NEW
YORK YORK

Znan kot mesto, ki nikoli ne spi. New York z obilico
energije od jutra do večera ponuja vse: od
izjemnih kulturnih in umetniških zanimivosti do
elegantnih hotelov, dizajnerskih trgovin in živahnih
restavracij, vinotek… Priljubljen je predvsem kot
destinacija za mestni oddih, še zlasti v času
božično nakupovalne sezone.
besedilo: Katja Kralj, fotografije: Dean Dubokovič

Veliko je zanimivosti, ki so vredne
ogleda in počutili se boste, kot da
ste jih nekje že videli, doživeli…
Empire State Building –
102-nadstropni nebotičnik v
središču New Yorka s čudovitim
panoramskim pogledom, ki je
bil zgrajen leta 1931 v slogu art
deco. Rockefeller center – nekdaj
najvišja stavba na obzorju New
Yorka, toda danes še vedno
veliko doživetje. Zanimivi so
drsalci na ledu v zimskem času,
nakupovanje, restavracije ali pa
preprosto poslušajte zgodovine
ozadja hiše Rockefeller. Kip
svobode predstavlja boginjo
svobode, ki v iztegnjeni roki drži
baklo in je eden od najznačilnejših
ameriških simbolov. Stoji na
ustju reke Hudson v newyorškem
pristanišču in predstavlja pozdrav
vsem obiskovalcem. Ameriški
prirodoslovni muzej, ki je bil
ustanovljen leta 1869 se nahaja
v bližini Centralnega parka in je
eden največjih in najbolj znanih
prirodoslovnih muzejev na svetu.
Guggenheim muzej sodobne
umetnosti, ki ponuja dela velikih
umetnikov: Picasso, Kandinsky,
Miro’… MoMA–muzej sodobne
umetnosti, ki je postal eden od
najpomembnejših muzejev na
svetu, vključuje dela na področju
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arhitekture, dizajna, fotografije,
slikarstva, kiparstva, literature,
filma in elektronskih medijev. V
knjižnici in v arhivu je moč najti več
kot 300.000 knjig in dela več kot
70.000 umetnikov.
Za sprostitev od mestnega
utripa in nujen ovinek vsakega
nakupovalnega izleta je
Centralni park, ki je eden izmed
največjih javnih parkov na svetu.
Priporočamo rolanje, zanimivo
je pa tudi samo opazovanje
mimoidočih. Vreden ogleda ja pa
tudi Times Square, ki je največje
trgovsko križišče v središču
Manhattna. Spektakularno je pa
predvsem praznovanje novega
leta…
In kaj početi zvečer, ko je mesto še
vedno živahno …
Seveda morate obiskati
legendarno Broadway gledališče,
sprehajati se po Brooklynu (čez
most od Manhattna do Carroll
Gardens, s postankom na
promenadi, kjer si oglejte kakšen
film na Akademiji za glasbo in ne
pozabite zaiti v Muzej umetnosti,
kjer se odvijajo zanimivi glasbeni
pogovori in filmi). Seveda pa ne
pozabite na restavracije, hotele,
vinoteke … Vroče: priznana
italijanska restavracija Del Posto
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(lastnika Joe in Lidia Bastianich),
japonska sodobna restavracija
Morimoto, kjer boste lahko
okušali japonske tradicionalne
jedi z zahodnimi sestavinami
in tehnikami priprave, hotel
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The Standard z dih jemajočim
pogledom na mesto ali reko
Hudson, italijanska enoteka in
picerija Otto (nepozabna hrana,
zanimiva vinska karta, kjer se na
vsakem detajlu odraža poslanstvo

lastnikov Joa Bastianicha in Maria
Batalia: »živeti življenje na polno«)
in za ljubitelje vina zanimiva
vinoteka Chelsea Wine Vault, kjer
boste lahko degustirali vina z vseh
koncev sveta po razumnih cenah.

In nenazdadnje še vinska hiša
Movia, ki je veliki ambasador
Slovenije v New Yorku …
Že šestič zapored je priznana
ameriška revija Wine & Spirits

uvrstila vinarja Aleša Kristančiča s
svojo vinsko hišo Movia med 100
najboljšimi vinarji na svetu. Vsako
leto namreč njihovi ocenjevalci
testirajo na slepo več kot 10.000
vin od vsepovsod, z namenom

predstavitve najbolj prepričljivih vin
svojim bralcem, ter prepoznavajo
vinske blagovne znamke z najbolj
konsistentim pojavljanjem in nato
določijo 100 vinskih kleti leta. Kot
pravijo poznavalci, so vina Movia
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posebna, kar Kristančiča nedvomno
dela velikega amasadorja Slovenije.
Letošnji pop tour se je začel
(kakopak) v New Yorku, nadaljeval
v Bostonu in San Franciscu, kjer
je bila velika gala prireditev, Los
Angelesu in se končal v Las Vegasu.
Vinsko hišo Movia omenjajo tudi v
vseh njihovih publikacijah (Annual
Buying Guide, Carson Demmond,
Associate Editor).
Poleg tega pa imajo vina Movia
v kar nekaj vročih restavracijah
v New Yorku in tudi v priznani
italijanski restavraciji Del Posto,
kjer strežejo vsa vina v posebnih
Movia kozarcih.
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