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Em tempos de quarentena, uma ida à esquina leva mais planejamento do que 

qualquer viagem dos sonhos. Mas, já que estamos trancados em casa, por que não 
planejarmos nosso próximo destino com calma e, quem sabe, sonhar um pouquinho? 
Um de meus destinos favoritos é a cidade de Nova York. Conhecida por ser a cidade que 
nunca dorme e por suas luzes brilhantes, a cidade tem, além de suas ruas agitadas, 
refúgios silenciosos perfeitos para relaxar. 

Os parques na ‘’Big Apple’’ fazem grande sucesso, começando, é claro, pelo 
famoso Central Park. Se você procura um lugar onde turistas e locais se encontram, este 
é o lugar para você. Ao não ser que esteja preparado para andar muito, é importante 
considerar ir ao parque em, pelo menos, dois dias de sua viagem. Um dos programas 
que você não pode perder é comer um dos famosos hot dogs da cidade enquanto se 
senta em um dos bancos do Central Park, provavelmente, ouvindo músicos ensaiarem 
ao seu redor. No parque, é possível encontrar silêncio e música há, apenas, uma 
caminhada de distância. Vale a pena conferir o Castelo de Belvedere, uma atração 
gratuita. Você pode entrar no castelo e subir em suas torres, garantindo fotos 
maravilhosas e uma linda visão para o lago. Se você gosta de música, não deixe de 
conferir o monumento ‘’Strawberry Fields’’ em homenagem a John Lennon, lá, é 
comum, além dos turistas, encontrar músicos cantando suas versão da música 
‘’Imagine’’, o que garante uma atmosfera para a sua visita. 

Se você quer sair um pouco de Manhattan, o Brooklyn é uma ótima ideia. Na 
região de um de seus mais famosos parques, você pode visitar também o Museu do 
Brooklyn, a Grand Army Plaza e o Jardim Botânico do Brooklyn. Apesar de ter em seus 
arredores vários pontos turísticos, no Prospect Park você irá encontrar mais nativos do 
que turistas. Nos fins de semana, o lugar fica repleto de famílias fazendo piqueniques e 
o parque conta, até mesmo, com um espaço com churrasqueiras para quem se animar 
para um churrasco americano. O parque possui trilhas e florestas prontas para serem 
exploradas e não há nada como se perder entre as árvores enquanto se passeia em uma 
tarde de domingo. Para um passeio no Brooklyn, vale lembrar da pizzaria tradicional Di 
Fara Pizza onde formam-se filas à espera de uma das pizzas mais deliciosas que você irá 
provar em sua vida.  

Outra opção para um passeio econômico é conhecer a Roosevelt Island. O 
caminho pode ser feito de metrô, mas a melhor das opções, sem dúvida, é o teleférico. 
Também usado como meio de transporte pelos nova-iorquinos, o tramway te leva à 
pequena ilha enquanto se despede de Manhattan com uma vista única. E o melhor de 
tudo, o teleférico pode ser pago com o mesmo cartão de metrô usado para circular pela 
cidade. Roosevelt Island é uma pequena ilha que pode ser percorrida de uma ponta a 
outra a pé em pouco tempo, parando para descansar em alguns parque e praças ou tirar 
fotos da encantadora capela localizada na região central da ilha.  

Se a intenção é economizar na alimentação, já que, quando se trata de Nova 
York, a hospedagem raramente sai em conta, existem várias opções escondidas pela 
cidade. É comum encontrar placas em cada esquina anunciando as pizzas de 99 centavos 
ou combos com duas fatias de pizza e uma latinha de refrigerante por 3 dólares. Lembre-



se sempre de procurar o selo da vigilância sanitária que é exibido nas fachadas dos 
estabelecimentos, opte pelos restaurantes com a letra A e pode se esbaldar sem medo. 
Outra opção são as delis que se parecem com minimercados, porém com um balcão 
onde pode-se comprar sanduiches, saladas e até refeições por um preço acessível. Essa 
opção, porém, não possui lugares para consumação no local, mas, um breve passeio por 
Nova York irá mostrar o costume dos locais em comprar suas refeições e consumi-las 
nas praças da cidade. Outra opção, é o halal. Um tipo de comida de rua árabe que se 
aproximaria muito do nosso PF, o prato feito. Não se engane, apesar de ser comida de 
rua, os estabelecimentos são vistoriados, então, basta procurar pelas barraquinhas com 
o selo A.  

De volta à Manhattan, a Times Square e a Broadway são ótimos destinos para os 
finais de tarde e noites, quando suas luzes se acendem. Atenção, pois o lugar fica muito 
movimentado, com muita sorte, em noites de segundas ou terças-feiras, você 
conseguirá sentar-se em um dos degraus da famosa escadaria vermelha, onde, embaixo, 
é possível comprar ingressos com descontos para os shows da Broadway. Como parte 
de toda viagem, é importante lembrar-se de comprar pequenos presentes para aqueles 
que ficaram em casa, um ótimo lugar para isso é a Canal Street, também conhecida 
como Chinatown, onde você encontrará uma infinidade de lojinhas com promoções 
imperdíveis.  

Parte de cada viagem é a expectativa e o planejamento que vem muito antes de 
arrumar as malas. Com essas dicas, você vai conseguir economizar sem deixar de curtir 
Nova York. Enquanto isso, vale imaginar uma noite estrelada com vista para o Empire 
State iluminado, enquanto anota informações sobre a sua próxima viagem, que irá 
chegar em um piscar de olhos. 


