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NÖJESLIVET ÄR I FOKUS PÅ CONEY ISLAND  
 

 
Historiskt sett har nöjeslivet varit i fokus på Coney Island i Brooklyn 
och så är det än idag. På halvön finns många välkända nöjesfält, flera 
kilometer sandstrand och populära restauranger. Coney Island är en 
nöjesplats med aktiviteter för både stora och små besökare.   
 
Coney Island i Brooklyn är månadens stadsdel i NYC & Companys 
uppskattade kampanj NYCGO Insider Guides, som ska hjälpa besökare att 
uppleva nya områden i New York City utanför de traditionella turiststråken. 
På Coney Island finns flera nöjesparker, en 4,8 kilometer lång sandstrand, 
restauranger och aktiviteter som passar både yngre och äldre besökare.  
 
– Nu när sommaren är här så riktar vi strålkastaren mot Coney Island, som är 
en av New York Citys mest välkända sommardestinationer. Vi uppmuntrar 
besökare att utforska den berömda strandpromenaden, spännande 
nöjesparker och den alltid så populära snabbmatsrestaurangen Nathan’s 
Famous, säger Fred Dixon, VD NYC & Company. 
 
– Hisnande karuseller som riktar sig till unga och personer som är unga i 
sinnet finns på Coney Island, därför har halvön också fått smeknamnet USAs 
lekplats. Här får besökare uppleva Brooklyns bästa promenadväg, Coney 
Islands strandpromenad, njuta av stranden och vågor och äta på någon av 
strandpromenadens omtyckta restauranger, säger Marty Markowitz, ansvarig 
för stadsdelarnas marknadsföring för NYC & Company.  
 
Sevärdheter och upplevelser på Coney Island:  
• Transport: besökare tar sig enkelt till Coney Island med 

tunnelbanelinjerna D, F, N och Q.  
• Nöjesparker: personer som söker spänning kan åka den 38 meter 

höga berg- och dalbanan Thunderbolt, testa den klassiska berg- och 
dalbanan Cyclone på Luna Park eller åka pariserhjulet Wonder Wheel 
på Deno’s Wonder Wheel Amusement Park. Besökare kan också ta 
sig till Steeplechase Plaza där den tidigare nöjesparken Steeplechase 
låg. Det som är kvar av nöjesparken idag är tornet till karusellen 
Parachute Jump. Här ligger även det renoverade B&B Carousell. 

• Historia och underhållning: Coney Island USA är ett kulturcenter 
som hedrar den cirkusunderhållning och populärkultur som historiskt 
sett präglat området. Coney Island History Project hyllar områdets 
historia och invånare genom fotografier, kulturföremål och Coney Island 
Hall of Fame. New York Aquarium renoveras just nu, men besökare 
kan fortfarande se stingrockor och hajar, eller titta på en interaktiv 
föreställning med sjölejon. På andra änden av strandpromenaden, på 
MCU Park, kan besökare se en baseballmatch och heja på Brooklyn 
Cyclones, ett farmarlag som är knutet till New York Mets.  
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• Restauranger: Totonno’s Pizzeria Napolitano är en familjeägd 
restaurang och en lokal favorit som serverar kolgräddade pizzor. De 
importerar även ingredienser direkt från Italien. Nathan’s Famous 
serverar korv av nötkött och vågiga pommes frites på sina två 
restauranger i området. Besökare som är sugna på något sött, bör 
besöka Willimans Candy som säljer både färsk kola och 
marshmallows med karamellöverdrag, eller gå till Coney’s Cones som 
bland annat erbjuder glass och godis. 

• Butiker: genom att köpa med sig minnessaker från Coney Island 
Beach Shop kan besökare ta med sig en bit av Coney Island hem. På 
Lola Star Souvenir Boutique kan besökare köpa unika och 
handgjorda T-shirts.  

 
Upplev Coney Island som en lokalinvånare 
Kampanjen NYCGO Insider Guides syftar till att hjälpa besökare att upptäcka 
nya områden runt om i New York City. I kampanjen ingår en film om Coney 
Island, som är utformad som en guide där invånare berättar om bland annat 
restauranger och sevärdheter som är utmärkande för området. Mer 
information finns på nycgo.com/insiderguides. 
 
NYCGO Insider Guides: Lär känna våra stadsdelar 
New York City består av fem olika stadsdelar: Bronx, Brooklyn, Manhattan, 
Queens och Staten Island. NYCGO Insider Guides, har ersatt den tidigare 
kampanjen Neighborhood by Neighborhood, och lanserades i mars 2015. 
Kampanjen tar invånare och besökare bakom stadens kulisser för att visa 
dess karaktär och de kännetecken som definierar några av New York Citys 
mest fascinerande stadsdelar. 
 
Nyheter i New York City 
På den internationella resemässan IPW, som nyligen arrangerades i 
Orlando, Florida, deltog NYC & Company tillsammans med representanter 
från The Whitney Museum of American Art, One World Observatory, New 
York Wheel och Empire Outlets. Första maj öppnade The Whitney Museum 
of American Art i Meatpacking District och i slutet av månaden var det dags 
för One World Observatory att slå upp portarna för allmänheten. New York 
Wheel och Empire Outlets öppnar under 2016-17 i St. George på Staten 
Island.  
 
En annan nyhet som presenterades på IPW var New York Citys nya 
familjeambassadör, karaktären Dora från TV-kanalen Nickelodeon. 
Kampanjen kommer att genomföras på både engelska och spanska, och blir 
därmed NYC & Companys första tvåspråkiga kampanj.  
 
För PR, media och kommunikation i Norden, kontakta: 
Elin Norlin, elin@comvision.se +46 70-279 86 40 
Twitter: nycgo_se 

Om NYC & Company:                                                                                                                    
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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. 


