
JEDYNY W SWOIM RODZAJU - CENTRAL
PARK W NOWYM JORKU

W Nowym Jorku znajduje się wiele wspaniałych atrakcji
turystycznych, jednak pominięcie Central Parku wydawać by się
mogło szczególnym błędem. Park ten urzeka turystów już od ponad
150 lat.

Central Park jest jedną z najbardziej niesamowitych atrakcji Nowego Jorku. Ten fantastyczny
kawałek ziemi oferuje różnorodność jakich mało na tym świecie! Coś dla siebie znajdą tam zarówno
miłośnicy kultury i sztuki, jak i entuzjaści wszelkiej maści sportów oraz amatorzy turystyki aktywnej.
Generalnie, Central Park jest więc miejscem tętniącym życiem, pełnym energii i z
fantastyczną atmosferą, która przyciąga setki tysięcy turystów.

Park został założony w 1857 roku, a niespełna 12 miesięcy później Frederick Law Olmsted wraz z
Calvertem Vaux wygrali konkurs na zagospodarowanie tego terenu. W efekcie tego już w roku 1963
park został uznany za National Historic Landmark, a jego profil pozostał w niemal niezmienionym
stanie do dziś. Obecnie, każdego roku park odwiedza 35 milionów osób, nic zatem dziwnego, ze jest
to najczęściej odwiedzany park miejski w Stanach Zjednoczonych.

NYC Central Park jest terenem niemal całkowicie pokrytym zielenią  z urokliwymi stawami,
jeziorami, ścieżkami spacerowymi, dwoma bardzo popularnymi lodowiskami oraz Central
Park Zoo. Dużym zainteresowaniem turystów cieszy się miejscowe konserwatorium i rezerwat
przyrody.

Biegacze, rowerzyści i rolkarze mają tam do dyspozycji prawie 10-cio kilometrową trasę wolną od
samochodów i godzin szczytu. Miłośnicy sztuki odwiedzają Central Park szczególnie latem, kiedy to
odbywa się tam między innymi festiwal „Shakespeare in the Park”, a także szwedzki Cottage
Marionette Theatre, nie zapominając oczywiście o historycznych Carousel, które podbiły wiele serc.
Podsumowując, latem odbywa się tam mnóstwo fantastycznych festiwali muzycznych, które same w
sobie są już nie lada atrakcją turystyczną.

Wycieczki są możliwe w wielu językach, co z pewnością wzbogaca ofertę parku, bez którego Nowy
Jork nie byłby tym samym miejscem.
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