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Park Central Hotel
Välkommen till ett riktigt hotell. Härifrån har 
du gångavstånd till några av stadens främsta 
sevärdheter: Central Park för en promenad i 
det fria, Museum of Modern Art för lite kultur, 
Rockefeller Center för en magisk utsikt 
från Top of the Rocks över hela Manhattan, 
Carnegie Hall för ett stycke musikupplevelse 
och Times Square med alla Broadwayshower 
– för att bara nämna några. Du kliver in i en 
enorm lobby i marmor, och bakom receptionen 
finner du matsalen och baren som även 
tjänar som frukostrum. Hotellet är inrett i 
sobra jordfärger och trots att du befinner dig 
i händelsernas centrum mitt i stan, så råder 
ett skönt lugn innanför hotellets väggar. 
I lobbyn finner du också en liten Central 
market, en butik där du kan handla allt du 
behöver om du är på språng, alltifrån färska 
juicer och frukostmuffins till dagens tidning 
eller ett paraply om det regnar. Hotellrummen 
har alla bekvämligheter du kan önska dig, 
och är dessutom ovanligt stora för att vara 
New York. Tips! Be om ett rum med utsikt 
över Central Park när du bokar. Det kostar 
inget att önska. 

Hotellet erbjuder givetvis särskilda Broad-
waypaket, med tanke på läget i närheten av 
nöjeskvarteren, och conciergen hjälper till att 
boka biljetter. 

Dubbelrummen kostar från 1 700 kronor 
natten, vilket faktiskt får ses som riktigt 
prisvärt med tanke på att vi befinner oss i 
en av världens dyraste hotellstäder och hur 
mycket rum och bra läge du faktiskt får för 
pengarna. 
870 7th Avenue
parkcentralny.com

En klassiker som uppnår de flesta 
krav på läge, pris och tillgänglighet.

Stilrent, snyggt 
och praktiskt.

Bo i händelsernas centrum. 
Hotellet ligger mellan 
Central Park och Timeas 
Square.
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