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SOUTH BRONX GRAND CONCOURSE  
– MER ÄN NEW YORK YANKEES HEMMAPLAN 

 
Sport, kultur och måltider i toppklass är kännetecknande för området 
South Bronx Grand Concourse. Här finns en av New York Citys mest 
ikoniska byggnader, det världsberömda Yankee Stadium. Området har 
även mycket att erbjuda till de som inte är sportintresserade, som flera 
konstmuseum och restauranger med smaker från bland annat södra 
USA och Sydamerika.  
 
South Bronx Grand Concourse är hem till det världsberömda Yankee 
Stadium och är känt för sitt breda kulturella utbud, art deco-arkitektur och en 
mängd restauranger. Området är månadens stadsdel i NYC & Companys 
kampanj NYCGO Insider Guides, som ska hjälpa turister att uppleva nya 
områden i staden utanför de traditionella turiststråken.  
 
– South Bronx Grand Concourse är en av få platser i staden där invånare 
och besökare kan uppleva sport i världsklass, spektakulär kultur och mat i 
toppklass. Allt detta ryms i stadsdelen. Vi uppmanar alla att besöka South 
Bronx Grand Concourse för att upptäcka allt vad området har att erbjuda och 
som gör det till en av New York Citys mest pulserande stadsdelar, säger 
Marty Markowitz, ansvarig för stadsdelarnas marknadsföring för NYC & 
Company.  
 
Besökare tar sig enklast till South Bronx Grand Concourse med 
tunnelbanelinjerna B, D och 4.  
 
Sevärdheter och upplevelser i South Bronx Grand Concourse:  
• Konst: Bronx Culture Trolley erbjuder besökare gratis spårvagnstur 

längs med South Bronx Culture Corridor första onsdagen varje månad. 
Bronx Documentary Center fokuserar helt på bildjournalistik och här 
genomförs olika utställningar, evenemang, filmvisningar och kurser. Det 
är alltid gratis att besöka Bronx Museum of the Arts, en 
kulturinstitution som är specialiserad på samtida konst och konst som är 
unik för Bronx. De som är intresserade av hiphop bör delta i en  
Hush Hip Hop Tour, där deltagarna bland annat kan få en rundtur som 
sträcker sig från Harlem till Bronx och besöker några av de viktigaste 
platserna i hiphopens historia.  

• Restauranger: Besökare som letar efter äkta karibisk mat ska äta på 
Feeding Tree, en avslappnad och prisvärd restaurang som serverar 
smakrik mat. Sam’s Soul Food erbjuder maträtter som är inspirerad av 
södra USA, på menyn finns bland annat rätter som innehåller rökta 
revben, jerk chicken och skaldjur. 

• Yankee kultur: Yankee Stadium är ett välkänt landmärke i  
New York City och värd för Major Leauge Baseball, rundvandringar och 
ett stort baseballmuseum, Yankee Museum. Säsongens första 
hemmamatch ägde rum den 6 april och under säsongen kommer 
Yankees att spela mer än 80 matcher på stadion. Heritage Field är en 
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43 700 kvadratmeter stort område där besökare kan spela olika 
bollspel, titta på när lokala gymnasieskolor spelar mot varandra och se 
gamla föremål från det ursprungliga stadion. Baseballfans som saknar 
biljetter till matchen kan ta en drink och följa matchen på den 
närliggande Yankee Tavern, en omtyckt Bronx-anläggning som är känd 
för New York Yankees-minnessaker och sin vänliga personal. New York 
City FC, som är det nyaste laget i Major Leauge Soccer, kommer att 
spela sina återstående 15 hemmamatcher på Yankee Stadium.  
 

Besökare som vill uppleva Bronx under flera dagar kan bo på  
Opera House Hotel i South Bronx. Det historiska Bronx Opera House är en 
anrik plats som varit värd för många olika typer av evenemang med anor 
tillbaka till 1913. Boutiquehotellet har renoverats och har rymliga rum, som är 
utrustade med platt-TV, gratis WiFi och erbjuder kontinental frukost.  
 
Upplev South Bronx Grand Concourse som en lokalinvånare 
Kampanjen NYCGO Insider Guides syftar till att hjälpa besökare att upptäcka 
nya områden runt om i staden. I kampanjen ingår en film om South Bronx 
Grand Concourse, den är uppbyggd som en guide där invånare berättar om 
affärer, restauranger, sevärdheter och historia 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 ersätt den tidigare 
kampanjen Neighborhood by Neighborhood, och lanserades i mars 2015. 
Kampanjen tar New York-bor och besökare bakom stadens kulisser för att 
visa dess karaktär och de kännetecken som definierar några av  
New York Citys mest fascinerande stadsdelar.  
 
 
För PR, media och kommunikation i Norden, kontakta: 
Elin Norlin, elin@comvision.se +46 70-279 86 40 

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. 


