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Søndag den 29. juli 2018 

Den store dag er kommet 

og vi tog afsted på vores 

rejse til USA. Vi fløj fra 

Billund til New York via 

Amsterdam og Frankfurt. 

Der var rigtig fin forplejning 

på alle 3 flyveture. På turen 

over Atlanten oplevede vi 

voldsom turbulens og store 

rystelser i det store fly, 

hvilket gjorde os lidt bange. 

Vi landede i John F 

Kennedy lufthavnen i New 

York, hvor vi blev hentet af 

vores taxi og blev kørt til 

vores Hotel Hilton Garden 

Inn i Tribeca på Manhatten.  

På køreturen oplevede vi 

for første gang det 

imponerende syn af høje 

skyskrabere, broer, store 

veje og masser af trafik. 

Vi snakkede en del med 

chaufføren om New Yorks 

seværdigheder og andre 

praktiske ting om byen. 

Ankom til vores hotel Hilton 

Garden Inn i Tribeca, i 

Lower Mahhattan og blev 

indlogeret på vores 

værelser midt på 

eftermiddagen. 

Spiste aftensmad ude i 

byen og gik trætte i seng. 
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Mandag den 30. juli 2018 

Efter en god nats søvn, som 

var tiltrængt ovenpå 20 

timers rejse, stod vi tidligt 

op for at tage hul på dagens 

program som var planlagt 

hjemmefra. Det foregik til 

bens i Lower Manhattan.  

Vi startede med at gå til 

World Trade Centre, hvor vi 

så mindestederne for 9/11. 

Det gjorde stort indtryk at se 

navne på de mange 

mennesker som omkom 

under terrorangrebet. Vi så 

også det nye Freedom 

Tower, som er bygget på 

ground zero, hvor tvillinge 

tårnene havde stået. 

Freedom Tower er i dag 

New Yorks højeste bygning. 

Derefter tog vi en færge ud 

til Staten Island, hvor vi 

sejlede forbi 

Frihedsgudinden på Liberty 

Island. Fra færgen kunne vi 

også se New Yorks 

fantastiske Skyline og New 

Jersey på den modsatte 

side af Hudson River. 

Efter sejlturen gik vi tilbage 

til vores hotel via Wall 

Street. Vi slappede lidt af på 

hotellet og senere på dagen 

gik vi en tur rundt i China 

Town og Soho og sluttede 

dagen af på Brooklyn 

Bridge. Det var en fed 

oplevelse at se New Yorks 

skyline by night, og vi fik 

taget en masse billeder 

med den flotte baggrund. 
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Tirsdag den 31. juli 2018 

Dagen i dag har vi ikke 

planlagt på forhånd, så 

tiden er gået med at shoppe 

i forskellige butikker, blandt 

andet i den kendte 

Bloomingdales.  

Vi spiste frokost på 

Macdonalds, hvor en Cola 

koster en dollar uanset 

størrelsen, og hvor 

burgerne er noget billigere 

end hjemme i Danmark.  

Vi handlede ind til 

aftensmaden i Trader Joe, 

som er et supermarked med 

sunde madvarer. Den 

indkøbte mad tilberedte vi i 

microovnen på 

hotelværelset. 

Vi har gået ca. 12 km. rundt 

i Lower Manhattans gader i 

dag, så vi går trætte i seng, 

med store forventninger til 

dagen i morgen. 

Onsdag den 1. august 

2018 

I dag har vi været på vores 

2. planlagte rute, som er 

foregået i Midtown. På 

vores gåtur fra hotellet, kom 

vi forbi en brandstation, 

hvor porten til garagen stod 

åben. Her kunne vi se en 

mindetavle for de 

brandmænd som var 

omkommet under 

terrorangrebet den 11. 

september. Vi kom også 

forbi New Yorks universitet, 

hvor vi hyggede os i den 

fine universitetspark, med at 

tage billeder at de mange 

egern som løb rundt i 

parken. 
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Vi gik på fifth Avenue og 

kom til Empire State 

Building, som er en meget 

fascinerende bygning, og 

som vi kender fra filmen 

King Kong. Vi gjorde ophold 

i Bryant Park ved New 

Yorks offentlige Bibliotek, 

og var også en lille tur inde i 

det imponerende bibliotek. 

Herfra gik turen videre til 

Grand Central Terminal, 

som er New Yorks 

hovedbanegård. Bygningen 

er en imponerende gammel 

bygning fyldt med travle 

mennesker. Efter et par 

besøg i butikker, gik vi 

videre forbi Chrysler 

bygningen til Rockefeller 

Centre, hvor vi havde 

planlagt at skulle op i ”Top 

of the Rock” for at nyde 

udsigten over Manhattan fra 

skyskraberen. Vi syntes det 

var for dyrt at komme op i 

tårnet, så det sprang vi over 

og fortsatte til Times 

Square. Det var en kæmpe 

oplevelse at stå midt i 

menneskemylderet og se 

på alle de flotte lysreklamer 

på kæmpemæssige 

storskærme på alle 

bygningerne rundt om 

Times Square. 

Efter Times Square gik 

turen hjemad mod hotellet i 

Tribeca. Undervejs 

shoppede vi lidt og gik også 

forbi Madison Square 

Garden. Det blev en lang 

dag, hvor vi har oplevet 

rigtig meget og har gået ca. 

20 km. inden vi nåede hjem  

til hotellet. 
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Torsdag den 2. august 

2018 

I dag stod vi tidligt op og tog 

igen på en af vores 

planlagte ture. Efter 

morgenmaden gik turen til 

Hudson River som ligger ret 

tæt på vores hotel. Vi gik 

langs floden og kunne se 

over på New Jerseys flotte 

skyline på den anden side. 

Vores første 

bestemmelsessted var High 

Line, som er en park der er 

lavet på en gl. højbane. Det 

var rigtig hyggeligt at gå 

turen, men også meget 

varmt. Vi fortsatte til Central 

Park, hvor vi slappede af på 

græsset og nød det gode 

vejr. Vi så flere steder i 

parken som er brugt i 

forskellige Amerikanske film 

og serier.  

Efter Central Park gik vi 

videre til St. Patrick`s 

Cathedral. Det er en meget 

smuk kirke, både ude- og 

indefra. Vi tændte lys for 

nogen af vores kære vi har 

mistet, og sad lidt inde i 

kirken og lyttede til præsten 

som prædikede for 

menigheden. Det var en 

helt speciel oplevelse. På 

vores lange gåtur tilbage til 

hotellet gik vi ad Fifth 

Avenue med alle de kendte 

butikker. Gaden myldrede 

med mennesker og er 

indbegrebet af det hektiske 

byliv der findes i New York 

og absolut en oplevelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dagbog – New York fra 29. juli til 4. august 2018                                                                          Make-A-Wish 

                                                                                                                                                                     DANMARK 

Fredag den 3. august 

2018 

I dag var vores sidste hele 

dag i New York. Vi 

slappede af om 

formiddagen og besluttede 

os for at tage en Subway til 

New Jersey.  

Vi tog afsted fra stationen 

på Canal Street lige ved 

siden af vores hotel. Vi 

købte vores billetter af en 

venlig dame i billetkiosken, 

som var meget tålmodig 

med at forklare os hvordan 

vi skulle komme med den 

rigtige Subway og skifte 

linje mv. Da hun samtidig fik 

fri fra jobbet var hun sød at 

følge os på vej, da hun 

skulle i samme retning. Vi 

morede os meget sammen 

med damen på en del at 

turen. 

Det var en oplevelse at køre 

med Subway og specielt 

stationen under World 

Trade Center var 

imponerende. Her skiftede 

vi linje til New Jersey 

(Hoboken). I New Jersey 

shoppede vi i et stort 

indkøbscenter og senere på 

dagen gik turen hjemad 

igen med Subway til Canal 

Street ved vores hotel. 

Aftensmaden spiste vi nede 

ved Hudson River, hvor vi 

også fik taget rigtig mange 

gode billeder med New 

Jersey by night i 

baggrunden. 
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Lørdag den 4. august 

2018 

I dag forlod vi New York for 

at rejse videre til Florida. Vi 

havde bestilt den samme 

taxi og chauffør som 

hentede os i JFK. Han kørte 

os til La Guardia Lufthavn, 

og herfra fløj vi indenrigs til 

Tampa i Florida. 

Flyveturen til Tampa gik 

som planlagt og vi ankom til 

vores hotel Hyatt Place i 

Tampa om eftermiddagen i 

varme og højt solskin.  

Hermed sluttede min 

fantastiske rejse til New 

York. Et ønske jeg har fået 

opfyldt af ønskefonden 

Make A Wish, som min 

familie og jeg vil takke 

tusinde gange for at have 

givet os denne enestående 

rejse og oplevelse for livet 

 

 

Tusind tak og kærlig hilsen 

Familien            

Søndergaard Højbjerg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


