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STORSLAGEN KONST OCH NYA HOTELL I 
FLATIRON DISTRICT  

 
Provsmaka italienska delikatesser och moderna rätter från Kina och 
Japan, ta en promenad i Madison Square Park Art för att titta på 
konstinstallationer eller besök något av alla museum i Flatiron District. 
Området Flatiron District, som har fått namn från den välkända, 
trekantiga byggnaden Flatiron Building, erbjuder många olika aktiviteter 
och upplevelser för både besökare och invånare i New York City.   
 
Flatiron District är månadens stadsdel i NYC & Companys kampanj NYCGO 
Insider Guides, som ska hjälpa besökare att uppleva nya områden i  
New York City utanför de traditionella turiststråken. I området Flatiron District 
på Manhattan finns flera museer, parker och restauranger som är väl värda 
ett besök.  
 
– Området är uppkallat efter den berömda byggnaden Flatiron Building, och 
är fullt av restauranger, konst, butiker, evenemang och historia. I och med 
den storslagna konstinstallationen i Madison Square Park, öppnandet av 
hotellet New York EDITION och återinvigningen av Shake Shack, så finns 
det ingen bättre tid än nu att tillbringa en eller två dagar för att utforska en av 
New York Citys livligaste stadsdelar, säger Fred Dixon, VD NYC & Company.  
 
Sevärdheter och upplevelser i Flatiron District:  
• Transport: besökare tar sig enkelt till Flatiron District med 

tunnelbanelinjerna N, R och 6.  
• Madison Square Park Art: här hittas några av de mest storslagna 

skulpturerna som kan ställas ut i en park. Utställningen Fata Morgana 
av Teresita Fernández består av gyllene, blankpolerade och utskurna 
metallskivor som hänger ovanför parkens gångbanor. Hela utställningen 
invigds den 1 juni, men redan nu kan besökare se delar av utställningen 
som redan är på plats i parken. 

• Museer: Grand Masonic Lodge innehåller bibliotek och museum som 
fokuserar på kända amerikanska frimurare, som den tidigare 
borgmästaren Fiorella LaGuardia och vetenskapsmannen Benjamin 
Franklin. På Museum of Sex får besökare lära sig om människans 
sexualitet och dess utveckling. Museet har mer än 15 000 objekt i sin 
permanenta samling. Museum of Mathematics förklarar matematik på 
ett roligt sätt med interaktiva utställningar som visar sambandet mellan 
matematik och vardagliga föremål.  

• Italienska maträtter: Flatiron District är hem åt flera italienska 
restauranger, från gourmetpizza på Tappo Thin Crust Pizza till 
avslappnade middagar på Obicà och Eataly, som är en exklusiv 
italiensk matmarknad på 4 600 kvadratmeter. Eataly rymmer även flera 
restauranger, som Birreria, vilken både är en restaurang och ett 
bryggeri som finns på byggnadens tak. 



 

 

Kontakte r  

 
 
Elin Norlin 
Our Man in 
Scandinavia/Comvision 
+46 70-279 86 40 
elin@comvision.se  
 
 
 
 
DATUM  
11 maj, 2015  
 
 
 
 

• Restauranger: Craft Restaurant är en exklusiv amerikansk restaurang 
som bara serverar de bästa råvarorna, KOA erbjuder modern kinesisk 
mat med en twist med japanska influenser. Besökare som är sugna på 
mat från den amerikanska södern bör besöka Blue Smoke. Shake 
Shack är kända för sin hamburgare, korv och sina vågiga pommes 
frites. Restaurangen kommer att återinvigas senare i vår efter att de har 
renoverat sina lokaler i Madison Square Park.  

• Butiker: Abracadabra Superstore är en annorlunda butik som har allt 
inom trolleri. Manhattan Saddlery har utrustning och kläder för ryttare. 
Limelight Shops har varor från mer än 50 exklusiva varumärken, som 
Soapology och Mariebelle Chocolates.  

• Nattliv: området erbjuder många olika aktiviteter för besökare, som att 
smaka på klassiska drinkar på Flatiron Lounge, lyssna på livemusik i 
världsklass på Jazz Standard eller spela bordtennis på SPiN. 

• Evenemang: matfestivaler äger rum året runt i Madison Square Park, 
inklusive Madison Square Eats mellan 1-28 maj och Big Apple 
Barbecue mellan 13-14 juni.  
 

Besökare som vill uppleva Flatiron Distirct under flera dagar kan bo på  
New York EDITION. Hotellet öppnar den 14 maj i det 41 våningar höga 
klocktornet som en gång var hem till Metropolitan Life Insurance Company. 
Inredningen i den historiska byggnaden har designats av den världsberömda 
arkitekten David Rockwell. Hotellet har 273 rum och sviter, en restaurang 
samt ett spa.  
 
Upplev Flatiron District 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 Flatiron 
District, som är utformad 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 ersatt den tidigare 
kampanjen Neighborhood by Neighborhood, och lanserades nu 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.  
 
För PR, media och kommunikation i Norden, kontakta: 
Elin Norlin, elin@comvision.se +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- 
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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. 


