WYCIECZKI BRYCZKĄ PO NOWOJORSKIM
CENTRAL PARKU
Jednym
z
najważni
ejszych
miejsc w
Nowym
Jorku
jest
Central
Park,
który
każdego
roku
przyciąg
a
miliony
turystów
z całego
świata.
Od
niedawn
a, ci
którzy
szukają odrobiny romantyzmu lub ci, którzy są zbyt leniwi mają możliwość zwiedzania parku w
bryczce.
Central Park jest jednym z największych parków miejskich w USA, a dla mieszkańców Nowego Jorku
jest on prawdziwym rajem i oazą spokoju, która znajduje się w samym centrum jednego z najbardziej
ruchliwych miast na całym świecie.
Dla turystów park otwarty jest przez cały rok, jednak dzięki atrakcyjnemu programowi
kulturalnemu dopiero w sezonie staje się naprawdę wyjątkowy. Najczęściej turyści zwiedzający
park decydują się na piesze wycieczki z przewodnikiem lub na wycieczki rowerowe. Jednak ci, którzy
szukają odrobiny romantyzmu lub relaksu mogą zwiedzić park w bryczce.
Horse Drawn Carriage Through Central Park, czyli przejażdżki bryczką możliwe są przez cały
rok i mogą się znacznie różnić – w zależności od osobistych preferencji. Taka bryczka idealnie nadaje
się dla czterech osób, które chcą zwiedzić najbardziej popularne zabytki parku, wśród których
znajdują się między innymi: Wollman Rink, the Pond, Zoo, Sheep Meadow, Mall, słynna karuzela oraz
dom, w którym mieszkał John Lennon.
Podstawowa opłata, w skład której wchodzi wynajęcie bryczki i pierwsze 20 minut przejazdu wynosi
50 dolarów. Każde kolejne 10 minut to koszt 20 dolarów. Wycieczki po standardowej trasie możliwe
są bez wcześniejszej rezerwacji, wystarczy więc, udać się na róg 5 i 6 alei w południowej części
Central Parku i wynająć jedną ze stojących tam bryczek.

Niemniej turyści odwiedzający Nowy Jork, którzy lubią planować swoje wyjazdy z dużym
wyprzedzeniem, mogą oczywiście zdecydować się na wcześniej ustaloną przejażdżkę
bryczką. Możliwa jest bowiem rezerwacja, podobnie jak wybór niestandardowej trasy. I choć takie
przejażdżki są nieco droższe, niż normalnie, to wydaje się, że ze względu na niezapomniane wrażenia
– warto.
Horse Drawn Carriages in NYC (wycieczki bryczką po Central Parku) to kolejny sposób na
zwiedzanie miasta w romantyczny i niezwykle przyjemny sposób.
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