
Ladies Only Trip New York, maart 2020

Ladies Trip NY gezien door de ogen van de reisagent

Jaarlijks organiseren ‘collega-vriendin’ Patricia en ik een gezellige Ladies Only naar een leuke Europese stad.

We speelden al een tijdje met het idee voor zo’n trip naar NY. Vorig jaar trokken we de stoute schoenen aan, 
werkten onze plannen uit en zetten de reis in de markt. Volledig tegen onze verwachtingen in moesten er al 
snel stoelen bijgekocht worden, extra kamers in het hotel gecontracteerd en busjes ipv taxi’s worden ingezet 
voor de transfers. Wát geweldig! Dit is zo ontzettend gaaf om te doen en als je dan zoveel enthousiaste 
reacties krijgt geeft dat een boost, top!
Na lange tijd van voorbereiding (excursies vastleggen, restaurant reserveren, alles dubbel checken enz) 
kwam de trip in zicht. Er trok echter een kleine Corona -schaduw over de voorpret. Het zal toch niet zo zijn 
dan het virus ook richting Nederland komt? Of richting de VS?
Langzaam maar zeker veranderde er het één en ander. De eerste besmettingen en zelfs een dode viel in NL te
betreuren, we mochten geen handen meer schudden, hoesten en niezen in de elleboog en uiteraard maakten 
we er allemaal spottend grapjes over.
De reis was in samenwerking met touroperator Sunair samengesteld dus daags voor vertrek toch maar even 
een dubbelcheck. Geen probleem, business as usual in NY, er was net een groep reisagenten terug uit de stad 
en hadden het fantastisch gehad.

Op tijd naar bed dan maar voor het vroege vertrek. De slaap kwam echter niet dus rond 3 uur toch maar mn 
bed uitgegaan, even een blik op de telefoon voordat ik ga douchen. Paniek! Trump heeft voor 24 uur later een
inreisverbod voor heel Europa ingesteld! Dit méén je niet! Is die vent niet goed ofzo? Voor héél Europa (we 
wisten toen niet wat we nu weten). Nachtelijk spoedoverleg volgt. De mannen erbij, directie Sunair erbij, 
conclusie; we kunnen ‘gewoon’ gaan. Het is een inreisverbod en geen uitreisverbod en alles is verder 
hetzelfde als de dag ervoor.

Onderweg naar Schiphol komen de appjes binnen van de dames die blij zijn dat wij net op tijd vertrekken zo 
kan je het ook bekijken. Haha, daar viel ons tripje toch bijna in het water, mooi niet.
Op Schiphol overleggen we met de dames. Inmiddels zijn er 2 afgehaakt die het niet meer zien zitten. De rest 
is gelaten en ziet wel waar het schip strand.



Wij (Patries en ik) hebben inmiddels ook geen idee meer waar we goed aan doen. In wat voor een wereld 
komen we terecht na 8 uur vliegen? Komen we het land wel in of (erger nog) komen we er nog wel uit? De 
vlucht is voor ons dus verre van relaxt te noemen, terwijl de dames vrolijk kletsend kennis maken en het 
programma voor de komende dagen doornemen gaan bij ons alle doemscenario’s door het hoofd.

8 uur later landen we op Newark airport. Geen extra controle, geen Corona maatregelen, alles heel normaal. 
Wat een rare situatie. Even dubbel checken bij de airline of we zondag nog mee terug kunnen, ja hoor de 
vlucht staat gewoon gepland. We gaan met onze busjes naar het hotel en krijgen meteen een leuke eerste 
indruk van de skyline van Manhattan. Het hotel is top! Heerlijke kamers, ruime bedden. De dames duiken 
Times Square op en wij gaan kaartjes regelen, wandelroutes checken, metrokaartjes uploaden en werken ons 
draaiboek af.

We zijn net op tijd klaar om snel op te frissen voor het diner in het Hard Rock Café. Super leuk, maar 
inmiddels is iedereen behoorlijk moe en de muziek net iets te heftig, dus we gaan op tijd naar het hotel waar 
we nog even onze mails checken en het programma voor morgen doornemen.

De jetlag speelt op dus midden in de nacht word ik wakker. De ochtend is in NL inmiddels aangebroken, dus 
de mails en appjes zijn ontelbaar. De wereld ziet er in één dag compleet anders uit! Maatregelen volgen 
elkaar snel op, ook in NY. Broadway gaat dicht, triest voor de dames die hier naar Tina Turner, The Lion King
of Aladdin zouden gaan. Het regent ook nog eens, dus we zijn eventjes net zo somber als het weer. Gelukkig 
kunnen wij ons samen altijd weer snel herpakken en gaan aan de slag. We verzetten de ‘Top of the Rock’ naar
eind van de dag en reserveren (alle bitchie Amerikanen negerend) voor dezelfde avond nog voor onze groep 
een plek in Ellen’s Stardust Restaurant. Het weer klaart op en we maken een fietstour door Central Park. 
Heel bijzonder dat we alle ruimte hebben. We zijn de enige (en waarschijnlijk laatste toeristen) die een 
fietstour doen. We genieten volop van de verhalen van de gids, het park, de omgeving. Eigenlijk lijkt alles 
onbezorgd, op de rust na.

Na de fietstour gaan we naar Rockefeller Building waar we genieten van het prachtige uitzicht bij bijzonder 
helder weer. Morgen gaat het gebouw voor onbepaalde tijd dicht. We hoeven niet de duwen voor een mooi 
plekje aan de rand, iedereen helpt elkaar voor mooie foto’s, we helpen bij het slagen van een 
huwelijksaanzoek, hebben lol, spreken andere bezorgde Nederlanders, maar plukken de dag en genieten van 
de bijzondere momenten.
‘s avonds is Ellens Stardust een groot succes en met een klein groepje gaan we nog naar een leuke skybar. De 
beloofde DJ is echter afgezegd en de prijs  van de drankjes nodigt niet uit voor een lang verblijf. We gaan 
terug naar het hotel, morgen weer een lange dag. Patries en ik checken onze overstroomde mailbox, zoeken 
contact met onze passagiers die elders op de wereld verblijven, stellen klanten gerust die binnenkort op 
vakantie gaan, vragen om een paar dagen geduld en maken ons zorgen. Grote zorgen! Wetende wat ons in 
NL staat te wachten. Onze mooie bedrijven waar we tien jaar lang keihard voor gewerkt hebben, we zien het 
zo wegglippen. We zijn verdrietig en bezorgd, maar kunnen daar nu niet aan toegeven, want we zijn met 23 
vreselijk lieve en enthousiaste dames in 'de stad die nu even wel slaapt' en die gunnen we nog een paar leuke 
ontspannen dagen. Dus schouders eronder!
We vergeten maar even voor het gemak dat het hotel al ruim 12 uur geen warm water heeft, het houdt je 
hoofd koel zullen we maar zeggen...

Zaterdag maken we een prachtige boottocht over de Hudson. Elk nadeel heeft z'n voordeel en ook hier is het 
dan ook zo rustig dat we de beste plekken kunnen innemen, de mooiste foto’s kunnen maken en met elkaar 
de grootste lol hebben. We worden stil bij het Vrijheidsbeeld, maken prachtige beelden van de Brooklyn 
Bridge en genieten volop van de skyline.
Na de boottocht gaan we per bus en metro naar het zuiden van Manhattan en wandelen langs alle 
hoogtepunten. De grootste teleurstelling was toch wel dat het 9/11 Memorial afgesloten was. Van een afstand
maakte het al indruk, maar als je in NY bent is dit toch wel iets waar je even bij stil wilt staan. Gelukkig 
vertelde een toegewijde straatverkoper veel en indrukwekkend over de hulpverleners.
De enige plek waar het druk was? Brooklyn Bridge! Veel kraampjes, verkopers en toeristen. Het leek wel dé 
verzamelplek.



Na een bezoek aan Chinatown en Little Italy (sorry, we moesten hier echt grapjes over maken) eindigden we 
in het Gelso & Grand Café. Wát een goede tip van onze collega’s. Hier hebben we genoten, gegeten, 
gedronken, gelachen. De dames hebben hier voor hun positieve bijdrage nog een klein souvenirtje van ons 
gekregen, waarna het tijd was voor iedereen haar eigen weg te gaan tot de transfer om 15.00 uur de volgende 
dag. De vlucht stond nog steeds gepland volgens schema!
We adviseerden de dames alle dagen niet teveel de negatieve berichten te volgen, als er iets belangrijks zou 
zijn, zouden wij ze op de hoogte houden. Toch brak het angstzweet me zondag zelf even uit. Maar gelukkig 
liep ook deze dag verder zoals gepland. Met een klein groepje nog even de Vessel, HighLine en Chelsea 
Market bezocht. Souvenirtjes bij de M&M store en I❤ NY shop gescoord en een paar schoenen bij Skechers. 
Tóch nog even op de foto met de Naked Cowboy op Times Square en op tijd naar de luchthaven voor onze 
terugvlucht.
Ondanks de toch wel vele geniet-momentjes waren we ontzettend opgelucht toen we het vliegtuig in stapten 
terug naar huis. Alles was goed gegaan, de dames hadden genoten en we hebben NY gezien zoals we NY nooit
meer zullen zien!

Uiteraard hebben we gedurende de trip al voldoende voorzorgsmaatregelen genomen. Wij hielden al zoveel
mogelijk afstand, we gebruikten tissues voor de metro enz., de desinfecterende gels werden volop gebruikt.
Maar wat wij toen niet wisten is dat NY twee weken later een Corona brandhaard bleek te zijn. Gelukkig
hebben onze maatregelen voldoende geholpen en is niemand van de dames ziek geworden. Maar dat het een
reisje was om nooit te vergeten, lijkt me duidelijk. We prijzen ons gelukkig dat we nog hebben kunnen
genieten en allemaal gezond zijn terug gekomen.

Het reizen zit ons in het bloed. We zijn nu echter alleen aan het proberen te overleven. De positieve woorden 
zijn fijn, we gaan ervoor. We hopen dan ook in de toekomst nog vele (hopelijk minder gecompliceerde) ladies
trips te kunnen organiseren.

Liefs & blijf gezond!

Thea & Patricia 


