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BROOKLYNS NYA TRENDIGA OMRÅDE 
LOCKAR ALLT FLER BESÖKARE 

 
Brooklyns attraktionskraft ökar och lockar till sig allt fler besökare och 
lokalinvånare i New York City. Nu satsar stadens turism- och 
partnerorganisation, NYC & Company, på att visa upp fler områden i 
stadsdelen. Först ut är charmiga och multikulturella Prospects Heights 
som ska locka fler turister med sin förstklassiga mat, sköna atmosfär 
och pulserande nattliv.  
 
NYC & Company, New York Citys officiella marknads- och 
partnerorganisation, lyfter området Prospect Heights i Brooklyn som 
månadens stadsdel i Insider Guides. Kampanjen syftar till att belysa områden 
utanför de vanliga turiststråken och uppmanar besökare och lokalinvånare att 
upptäcka andra delar i staden.  
 
Vackra Prospect Park har många kulturorganisationer, utmärkta restauranger 
och charmiga butiker som ligger längs gator som kantas av träd och bruna 
stenhus. Prospect Heights är lätt att nå med någon av tunnelbanelinjerna 2, 
3, 4, 5, B, D, N, Q och R.  
 
– Prospect Heights exemplifierar den moderna livsstilen i Brooklyn, med en 
trendig och välkomnande atmosfär som tilltalar både besökare och invånare. 
Oavsett om du hejar på Brooklyn Nets eller New York Islander på Barclays 
Center eller äter brunch med vänner på legendariska restaurangen Tom’s, så 
kan du ta del av Brooklyns coola atmosfär, säger Marty Markowitz ansvarig 
för stadsdelarnas marknadsföring på NYC & Company. 
 
Lokalinvånarnas bästa tips i Prospect Heights  
 
• Sevärdheter: Barclays Center, Brooklyns nyaste sport – och 
evenemangsarena, öppnade 2012 och är hem till NBA-laget Brooklyn Nets 
och nu senast NHL-laget New York Islanders. I närheten ligger Brooklyn 
Museum med en stor permanent samling av konst och tillfälliga utställningar, 
och granne med museet hittar man Brookly Botanic Garden med 40 000 
växtarter från hela världen. Brooklyn Public Libary ska man besöka om 
man vill uppleva fantastisk arkitektur eller läsa en bok, med ett urval av 1,5 
miljoner böcker och tidskrifter så är besökarna garanterade att hitta något de 
inte redan har läst.  
 
• Mat: Restaurangen Chuko Ramen, serverar just ramen och andra rätter 
som är inspirerade av det japanska köket med oväntade ingredienser och 
smakkombinationer. The Islands ger besökarna en smak av Karibien med 
välsmakande jerk chicken och calypsoräkor. Anrika och familjeägda 
restaurangen Tom’s som grundades 1936, är kända för sina pannkakor, 
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äggröror och key lime rickeys. En säsongsbetonad amerikansk gastropub är 
The Vanderbilt, som serverar allt från auberginelasagne till grillade 
fläskkotletter. För läcker hemlagad glass, erbjuder Ample Hills kreativa 
smaker som Snap, Mallow, Pop (marshmallow glass med smöriga Rice 
Crips) och The Raw Deal (vaniljglass med chokladflingor, brynt smör och 
kakdeg med chokladsmak). El Atoradero, ett populärt mexikanskt hak som 
ursprungligen öppnade i Bronx, flyttade nyligen till området och på menyn 
finns bland annat hemlagade mexikanska delikatesser.  
 
• Nattliv: Tooker Alley serverar både klassiska och moderna drinkar. Baren, 
som erbjuder en pratvänlig ljudnivå, har fått sitt namn från det kända Dil 
Pickle Club i Chigago. För lyxiga drinkar, kan man gå till Weather Up, en 
gammaldags cocktailbar och ett populärt val bland lokalbefolkningen.  
 
• Butiker: För unika souvenirer från trakten och ett smakprov på Brooklyns 
egen hantverkskultur, har Empire Mayonnaise ett brett utbud av majonnäs 
med smaker från bacon till vit tryffel (ring i förväg då öppettiderna kan 
variera). För bokmalar bör man gå till Unnameable Books som säljer både 
nya och begagnade böcker, här förekommer även kvällsevent med samtal, 
boklanseringar och högläsning.  
 
För besökare som vill tillbringa mer tid i Propsect Heights eller dess 
omgivande kvarter, erbjuder Brooklyn många hotell i olika prisklasser och stil. 
För att söka bland de bästa hotellpriserna i New York Citys fem stadsdelar, 
besök nycgo.com/hotels. 
 
Upplev Prospect Heights som en lokalinvånare: I kampanjen NYCGO visas 
en film om området på NYC & Companys webb. Den innehåller en guide där 
invånare berättar om sevärdheterna man inte får missa och som är 
utmärkande för området. Filmen kan ses på nycgo.com/insiderguides . 
 
För mer information, vänligen kontakta:    
Elin Norlin, presskontakt Norden  
Epost: elin@comvision.se  
Telefon: +46 70-279 86 40  
Twitter: nycgo_se    
 
Om NYC & Company:  
NYC & Company är den officiella marknads-, turism- och 
partnerorganisationen för staden New York, inriktade på att maximera rese- 
och turismmöjligheterna i de fem stadsdelarna, att bygga ekonomiskt 
välstånd samt att sprida en positiv image om New York City världen över. För 
mer information om vad man kan göra och se i New York City, besök 
nycgo.com.  

 


