
 

 

Pressmeddelande	2015-11-23	

Rekord i New Yorks julhandel - turister 
spås spendera 32 miljarder	
Nu bjuder New York City in besökare att fira helgerna i någon av 
stadens fem stadsdelar. Mellan Thanksgiving, som firas nästa 
torsdag, till nyårsafton, väntas hela 5,2 miljoner besökare till staden 
och de spås spendera över 32 miljarder kronor. Det är en ökning 
med omkring 6 miljarder från 2014.  

NYC & Company, stadens turism- och marknadsföringsorganisation, 
bjuder nu in besökare att upptäcka uppskattade traditioner och 
festligheter som pågår i stadens fem stadsdelar från Thanksgiving nästa 
torsdag den 26 november ända fram till nyår. När temperaturen faller och 
snön lägger sig som ett vitt täcke, lever staden upp med den årliga 
Macy’s Thankgiving Day Parade och den magnifika, glimrande julgranen 
vid Rockefeller Center på Manhattan. Här finns också nya föreställningar 
på den ikoniska Apollo Theater i Harlem och den återkommande årliga 
familjefavoriten The New York Botanical Gardens populära miniatyrtåg, 
som i år är längre än någonsin. 

Då det är väldigt populärt att besöka New York under högtiderna, 
rekommenderar NYC & Company turister att boka sina resor så fort som 
möjligt genom sin resebyrå eller genom att gå in på nycgo.com/hotels och 
boka direkt genom organisationens egen hotellbyråpartner Booking.com. 

– Varje vinter när julkänslan infinner sig välkomnar New York besökare 
och invånare med öppna armar till de fem stadsdelarna. Här finns något 
för alla smaker, från julklassiker till dolda pärlor bland festligheterna. Vi 
uppmuntrar alla resenärer att boka nu för att få uppleva det som 
garanterat blir ett minne för livet, säger Fred Dixon, NYC & Companys vd. 

Firanden i världsklass 
Helgerna inleds med den traditionella Macy’s Thanksgiving Day Parade 
den 26 november, som är den 89:e i ordningen. Den 2 december klockan 
09.00 tänds den ikoniska stora granen vid Rockefeller Center, även det 
en populär händelse. Där finns också en rad evenemang där besökare 
kan fira högtiden i alla fem stadsdelar; historiska Richmond Town’s 
Candlelight Tours i Staten Island, Wave Hill’s Holiday Workshop 
Weekend i Bronx, New York Hall of Science’s Gingerbread Lane i 
Queens och en ceremoni när världens största menorah tänds på 
Brooklyn’s Grand Army Plaza. 

I New York avslutas julhelgerna med ett av världens största 
utomhusfiranden – nyårsafton på Times Square. Den årliga traditionen 



 

 

med “The ball drop” lockar varje år miljontals människor att komma till the 
“Crossroads of the worlds”, som fylls med mängder av konfetti, 
kändisframträdanden och den oförglömliga nedräkningen till det nya året. 
För mer information, gå in på timessquarenyc.org. 

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.  

	


