Manal Peniguet og
reise
Elodie Costandi er på

I helgene er det markeds
stemning i Brooklyn, og
lenge før du kommer
frem til Fort Greene åpen
barer fristelsene seg.

shoppingtur, og som
alle andre havner de
på Broadway.

reise

Suverene kupp, søndagsåpne butikker og
valgmuligheter ut
av denne verden!
Det er ikke rart vi lar
kredittkortene gløde i
ren og skjær dollarrus.
Tekst og foto: Vibeke Montero

D

et er umulig å
forberede seg på
New York. Hvert

gatehjørne virker kjent,
samtidig som alt er så stort
og overveldende at det kan virke umulig å
orientere seg.
– Det aller viktigste er å fokusere på
hva man virkelig vil ha ut av oppholdet,
tipser Elodie Costandi fra Frankrike.
Vi møter henne i The Nike Store på
Broadway sammen med venninnen
Manal Peniguet. Frihetsgudinnen,
Empire State Building og Central Park
har de allerede sett på tidligere turer,
museene likeså. Denne gangen er de her
kun for å shoppe, og akkurat nå er det nye
treningssko som står på programmet.
Men damenes lysrosa handleposer røper
prioriteringene.
– Vi måtte jo først til Victoria’s Secret.
Men vi viser ikke frem hva vi har kjøpt,
for det blir jo nesten som å kle av seg foran
kamera!

New York er
full av fargerike
overraskelser.

Gullgraving i

Stor shoppingguide

New York

BUDSJETT
Å shoppe på budsjett er slett ikke umulig i
New York. Og budsjettets bestevenninne
heter så klart salg. Har du hørt om
«sample sales»? Litt ulikt vanlige sesongsalg skjer vareprøvesalg når butikkene
skal skifte kolleksjon midt i sesongen. Her
er det ofte store summer å spare (opptil
åtti prosent avslag), og du må sjekke nettet
i forkant for å vite hvilke butikker som står
for tur. Men vit at de mest kjente merkene
skaper lange køer. www.fashionwiredaily.com
og www.ny.racked.com har gode oversikter.

New Yorkerne elsker
hunder, og særlig er
mops populært.
Her er Waffles i SoHo.
venstre: I Bryant
Park ved Times Square
kan du slappe av med
en piknik i skyggen
av skyskraperne.

Macy’s er kanskje ikke selvskreven
som budsjettalternativ, men faktum er at i
dette kjøpesenteret med prima beliggenhet på Herald Square finner du dyrt og
billig side om side. Men sett av godt med
tid, vi snakker enorme proporsjoner som
reduserer Steen & Strøm til en liten kiosk
Adresse: Herald Square i Midtown.
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Det er sommer i utstillingsvinduene
hos Tommy Hilfiger på Broadway.

Bak den rosa fasaden finner du
Victoria’s Secrets herlige undertøy.

Century 21 er en institusjon der du
finner designerklær nedsatt med opptil
seksti prosent. Hva med et par Armanisolbriller til 650 kroner? I tillegg til
designerklær selger Century 21 mange
andre klær til en veldig billig penge. Sett
like gjerne av et par timer her.
Adresse 1: 22 Cortlandt Street (mellom
Church og Broadway)
Adresse 2: 1972 Broadway (mellom 66.
og 67. gate)

Banana Republic er en slektning av Gap,
og her finner du anvendelige plagg til en
rimelig penge.

Dolce Vita i NoHo er på alles lepper
takket være søte sandaler med og uten
hæler. Her er det billig og trendy. Priser
fra 200 kroner.
Adresse: 255 Elizabeth Street.
Broadway er SoHos hovedåre med
kjedebutikker der «alle» turistene ender
opp, men det er verdt turen.
På Victoria’s Secret (nr 565) shopper du
bh-er for 35 dollar, Aldo (nr 579) har
trendy sko og vesker til en fornuftig pris
og på The Levi’s Store (nr 495) stiller de
ansatte med målebånd for å sikre deg
perfekt passform.

Manhattan er full av skobutikker,
både billige og dyre. Men uansett
er de rimeligere enn hjemme.
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Uniqlo ligger også på Broadway,
men er ukjent for de fleste av oss. Japanskeid kjede som tilbyr hverdagsplagg som
kule T-skjorter, behagelige cardigans og
kjoler. Topper fra 130 kroner.
Adresse: 546 Broadway (Soho)
Kiki de
Montparnasse
i Greene Street
sørger for at
det er en fryd å
kle av seg.

Forever 21 tilbyr alt fra sko og
smykker til vesker og klær til kvinner,
menn og barn. Flaggskipet deres i
New York ligger på Time’s Square der
Virgin Megastore holdt til frem til 2010.
Her finner du et enormt utvalg, og
du kan boltre deg på over 8000 kvadratmeter!
Adresse 1: Time’s Square.
Adresse 2: 568 Broadway (Soho).
Adresse 3: 4 Union Square South,
40 East/14th Street.
Adresse 4: Herald Towers,
50 West/34th Street.

EKSKLUSIVT
New York er full av eksklusiv design, men
det finnes ikke lenger bare ett område
tilegnet luksusmerker som Louis Vuitton,
Mulberry, Fendi og Chanel. 5th Avenue
(mellom 49. og 60. gate, parallelt med
Central Park) er en selvfølge, og det
samme er nabogaten Madison Avenue.
Men shoppingopplevelsen her er langt
mer preget av trafikk og støy enn for
eksempel i koselige SoHo. SoHo er en
perfekt blanding av dyre designbutikker
som Marc Jacobs, Missoni, Intermix og
Guess og kjedebutikker som Zara,
Topshop, Urban Outfitters og Banana
Republic.
Greene Street
Kirna Zabete (nr. 96) er full av lekre sko,

vesker og kjoler signert av blant andre
Stella McCartney, Balenciaga og Victoria
Beckham. Priseksempel: 1350 dollar for
en Victoria Beckham-veske.
Acnes flaggskipbutikk (nr. 33) er Sveriges
motealibi i det store eplet.
Moods of Norway (nr. 75) gjør at vi kan
gå med hevet hode gjennom SoHo.
Kiki de Montparnasse (nr. 79) fører
virkelig dekadent undertøy til stive priser.
Galerie Melissa (nr. 102) selger lekre sko
fra blant andre Vivienne Westwood og
Jason Wu.
Canal Street
Mix & Match (nr. 373) selger Ed Hardy sko

og T-skjorter.
Prince Street
Miss Hoe (nr. 2) selger dameklær med et

barnslig snitt. Tenk Alice i eventyrland.
Ralph Lauren (nr. 31) er klassikeren som
Med åtte butikker på Manhattan
er dette et godt alternativ for
hverdagsplagg til en god penge.
På Little Cup Cake Bake Shop dufter det
vanilje og sjokolade mens en Brooklyn
Blackout blir til foran øynene våre.
New York bugner
av godsaker, så
glem dietten mens
du er på ferie.

passer like godt til hverdags som til fest.
Moncler (nr. 90) fører fortsatt klassiske
dunjakker, akkurat som på åttitallet.
Pastellfarget som den gang, svart eller
skinnende rød – du bestemmer.
Intermiks (nr 98) har en celeber
kundemasse, men det koster ingenting
å titte!

Joggesko er en av
tingene du sparer
mest penger på å
kjøpe i New York.

Åtte ting
du garantert
sparer penger på

1

Joggesko – det er ikke så
vanlig med sportsbutikker
som fører alle merker slik
vi er vant med hjemmefra. I NY
er hvert merke sitt eget univers,
slik at hvis du f.eks. er ute etter
et par Nike joggesko, må du til
The Nike Store.
Sko. Converse, Camper,
Toms, Uggs, Crocs, Ecco,
Steve Madden. Alle disse
og mange flere finner du til
under halv pris av hva man
betaler hjemme.
Amerikanske merker
som Lexington, Ralph
Lauren, Tommy Hilfiger,
Quiksilver, Lee, Levis, Wrangler
og Banana Republic er langt
rimeligere enn hva vi er vant
med.
Amerikanske skjønnhetsprodukter. Sephora
er et mekka for sminke,
parfyme og skjønnhetsproduk
ter. Betjeningen er ekstremt
hjelpsomme og kunnskapsrike,
og er utstyrt med et belte som
inneholder alt de trenger av
børster og redskaper for å
veilede deg til riktig produkt.
Flaggskipet ligger i SoHo (555
Broadway).
Manikyr. Du må unne
deg en tur til neglespa
mens du er i New York.
Så kan du svinse rundt med
lekre hender og føtter akkurat
som de lokale kvinnene. For
vent å betale cirka 20 dollar for
en manikyr, og cirka 25 dollar
for manikyr + pedikyr. Salon
gene finnes på annethvert
gatehjørne, men Elegant Nails
and Spa er veldig populært,
ring først – tlf. (212) 206 0688.
Adresse: 373 6th Avenue i West
Village

2
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Øyenvipper.
Hvem ønsker
seg ikke
blafrende øyen
vipper? Hos
Benefit setter de
på punktvipper på
tjue minutter,
og til min store
forbauselse
varte de i TO
uker! Dette er en
morsom opple
velse der du føler
deg akkurat så
chic som bare NY kan få
deg til å føle deg. Pris: 30 dollar.
Bestill time og be om «an
appointment for individual
lashes» – tlf. (212) 769 1111
Adresse: 454 West Broadway
Happy Hour! Dette er ikke
noe du kan ta med deg
hjem, men allikevel et godt
sparetips mens du er i det store
eplet. Drinker koster ofte nær
mere ti dollar, men når det er
happy hour, får du som regel to
for én. Reiser dere flere
sammen, er dette en lur måte å
holde kostnadene nede.
Brunsj. I helgene er
brunsj det store måltidet
for alle newyorkere. Brunsj
er den perfekte anledning til å
nyte en cocktail eller to midt på
ettermiddagen. Det er ikke
uvanlig at restauranter tilbyr
fri flyt av drikke for en ekstra
slant. Restauranten Southern
Hospitality (eid av Justin
Timberlake) tilbyr rause po
rsjoner for 13 dollar i helgene,
og betaler du 13 dollar ekstra
får du cocktails i bunnløse
glass. Adresse: 645 9th Avenue
(hjørnet av 45. gate)

7

Velstelte hender og
føtter er et must, og for
denne prisen trenger
du ikke tenke deg om
to ganger.
SoHo er kjent for
sin typiske New Yorkarkitektur, og gate
stubben Greene Stre
et, som huser Moods
of Norway, er et
prakteksemplar.

8

Mercer Street
Agent Provocateur (nr. 133) er stedet for

lekkert og provoserende undertøy.
Helmut Lang (nr. 93) selger elegante plagg
i gode materialer som utstråler klasse.

Det er nesten så
jeg pakker Louie
fra Benefit med
hjem i kofferten.
På tjue minut
ter har mannen
åpnet blikket
mitt med punkt
vipper.

Spring Street
Mulberry (nr. 134) er stedet for en ekte

designerveske som aldri dør.
Theory (nr. 151) har klassiske plagg i

naturlige materialer.
Chanel (nr. 139) trenger ingen forklaring ...
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Rocka
shopping
til ham

gode tips
•	Ta med gnagsårplaster og gode
sko – det blir MYE gåing! Ha heller
de mer elegante skoene i veska, så
kan du skifte når du skal lunsje.
•	Hvis du liker Starbucks, bør du
vurdere et amerikansk kallenavn.
De vil nemlig ha navnet ditt ved
hver bestilling for å skrive det på
koppen, så et Nancy eller Kathy får
køen til å gå fortere enn et Vibeke
eller Åshild!
•	Husk at butikkene åpner sent
(klokken 11 og 12) på søndager.
•	Ta gjerne subway rundt i New
York, men når du er ferdigshoppet
på slutten av dagen og utrustet
med et hav av poser, er det tryggest
å ta en taxi.
•	Husk å tipse! Tipsekulturen er
innarbeidet i USA, og tips er for
ventet i taxi, på restauranter, barer,
hos frisøren og manikyristen.
Ti prosent eller mer.

Luxor Tavella har solgt
vintageplagg til blant
andre Jimi Hendrix og
Andy Warhol.

Ta turen til Brooklyn og se
hvor vakkert det er her.

Få menn liker å shoppe, men tar du ham
med til John Varvatos i 315 Bowery Street,
lover vi at han får en shoppingopplevelse
utenom det vanlige. Klesbutikken ligger i
lokalene til den legendariske
rockeklubben CBGB der storheter som
Blondie, Ramones og Patti Smith har spilt.
Både klærne og interiøret står
i stil til lokalets fortid.
www.johnvarvatos.com

reise
SAS, Norwegian og United Airlines
flyr direkte fra Oslo til New York.

Navnet på denne knæsjoransje
vintagebutikken, A Second Chance,
minner oss på at vi alle fortjener en
ny sjanse. Også avlagte klær.

MARKED I BROOKLYN
Starbucks er ok,
men husk at det
finnes andre små
kaffebarer der
kaffen er minst
like god og køene
kortere. Her på
The Bean.

VINTAGE
Vintage er big business i New York, og
mye er dessverre overpriset. Som alle vet
krever det tid og tålmodighet å finne de
virkelige skattene, så er du glad i å finne
plagg som hvisker historier fra en svunnen
tid, skal du brette opp armene og begynne
med våre forslag. Men vit at det finnes
hundrevis av andre butikker, og mange
finner du i Brooklyn.
What goes around comes
around Utvalgte plagg og accessoirer
til en ganske stiv pris. Men for all del, vi
forelsket oss i Pucci-solbrillene til to
hundre og femti dollar!
Adresse: 351 West Broadway (SoHo)

PÅ GATA. Det summer av liv i SoHo,
og blir du lei av butikkene, kan du
alltids gjøre et kupp på gateplan.
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Ina Fem butikker i New York, én av
dem bare for menn. Dette er vintage på
sitt beste. Pent brukte sko og plagg, godt
organiserte butikker og muligheten til å

gjøre et kupp. Hva med Gucci-pumps til
to hundre dollar eller en kjole signert Yves
Saint Laurent for trehundre dollar?
Adresse 1: 21 Prince Street (Nolita)
Adresse 2: 15 Bleecker Street (NoHo)
Adresse 3: 101 Thompson Street (SoHo)
Adresse 4: 207 West 18th Street (Chelsea)
A Second Chance Ikke regn med
billige kupp, men du kan forvente å finne
akkurat den årgangsveska fra Chanel du
har siklet på. Litt for overpriset og
snobbete for vår smak.
Adresse 1: 155 Prince Street (SoHo)
Adresse 2: 1109 Lexington Avenue (Upper
East Side) www.asecondchanceresale.com
Paracelso Luxor Tavella driver
Paracelso med en ekte lidenskap for klær.
Det har hun gjort siden oppstarten i 1973,
og da som nå er hun et eksentrisk innslag i
shoppingrunden din. Andy Warhol, Jimi
Hendrix, Mick Jagger og Robert Redford
har handlet her, og sannelig har ikke
Dagens Næringsliv vært her før oss og
laget en reportasje om Luxor – som
akkurat i dag har malt øyenbrynene
indigoblå. Hun har en forkjærlighet for
mønstre, og importerer blant annet
kaftaner og skjerf fra Afghanistan.
Adresse: 414 West Broadway (SoHo)
www.altfordamene.no

Ingenting er hyggeligere enn litt markedsstemning midt i storbyen, og er du så
heldig at solen skinner en lørdag, så er en
tur til Brooklyn Flea market i Fort Greene
som en liten ferie i ferien. Brooklyn ligger
på andre siden av East River (ta subway),
og stemningen er både avslappet og
bohemsk. Her ligger mursteinshusene side
om side, lekkert dandert med forhager i
brede avenyer. Og midt i smørøyet ligger
markedet som både selger brukt og nytt.
Herlig blanding av hipstere, barnefamilier,
kjærestepar og skattejegere.
For å unngå forvirring er det verdt å
vite at Brooklyn Flea er en organisasjon
som rigger flere markeder rundt omkring i
Brooklyn, litt avhengig av sesong og vær.
Vi besøkte Fort Greene som holdes på
lørdager, men om vinteren trekker dette
markedet innendørs i Skylight One
Hanson. Det finnes også et marked i
Williamsburg Waterfront på søndager
med det tilhørende gastronomiske
markedet Smorgasburg.
Etter markedet er Lafayette Avenue,
Oxford Avenue og Portland Avenue
vakre gater å bare vandre gjennom.
Nærmeste subway til Fort Greene er:
C til Lafayette Avenue
G til Clinton–Washington Avenue
B/D/Q/N/R/2/3/4/5 til
Atlantic Avenue–Pacific St. •
www.altfordamene.no

Skaff deg en inn
fatning utenom
det vanlige på
lørdagsmarkedet i
Brooklyn.

Du finner ikke bare brukt på Brooklyn
Flea. Her selger blide damer deg egen
designede og fargesprakende kjoler.

På Brooklyn
Flea må du
også huske
å titte på
de mange
personlig
hetene, som
italienske
Anastasia.

I denne gamle
skolegården i
Brooklyn finner
du New Yorks
aller beste marked
hver lørdag i
sommerhalvåret.
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