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TCS NEW YORK CITY MARATHON 2019
Als het al niet de állermooiste is, dan behoort de New
York City Marathon in ieder geval tot één van de mooiste
marathons ter wereld. Met ruim 50.000 deelnemers is
New York sowieso de grootste marathon en mede daarom
is het een droom voor iedere marathonloper om hier
ooit aan de start te staan. Elke marathon is bijzonder en
‘finishen’ is een prestatie op zich, maar deelnemen aan de
TCS New York City Marathon is onvergetelijk van de eerste
tot de allerlaatste meter.
TUI Sports biedt reizen aan naar New York en andere
prachtige marathons. Door onze jarenlange ervaring
als reisorganisator én als marathonlopers, weten
we wat voor jou belangrijk is tijdens je reis. In deze
brochure komt daarom, naast de diverse reizen, ook
ons uitgebreide programma in New York voor zowel de
marathondeelnemers als hun supporters aan bod.
Dit jaar bieden wij weer reizen aan waarbij jij kunt kiezen
welke optie het beste past bij jouw budget en wensen.
Van een kort verblijf tegen de scherpste prijs tot een reis
van meer dan een week, zodat je naast de marathon nog
veel vrije tijd hebt in New York. De rechtstreekse vluchten
vanuit Amsterdam zijn met onze preferred partner KLM.
Door de gunstige vluchttijden heb je zowel op de dag
van aankomst als vertrek nog de tijd om te genieten in
en van ‘the Big Apple’.

Op één hotel na bevinden alle accommodaties zich op
Manhattan, zodat je altijd in de buurt bent van Broadway,
Central Park, Times Square en het Empire State Building.
Met trots kunnen we ook dit jaar weer het prachtige hotel
RIU Plaza Times Square aanbieden! Het enige hotel buiten
Manhattan is Paper Factory in Queens. Dit jaar ontvangen
alle marathondeelnemers een TUI-loopshirt met hun
voornaam voor ‘Race Day’. Daarnaast ontvangen alle
reisdeelnemers van de Comfort en Premium reizen een
7-daagse MetroCard om onbeperkt gebruik te kunnen
maken van de metro!
Net als de afgelopen jaren zal TUI Sports weer met
honderden enthousiaste lopers en supporters naar
New York vertrekken. Als grootste Nederlandse officiële
partner van de New York Road Runners (de organisatie
van de marathon) hopen we je te mogen begroeten en
begeleiden tijdens je onvergetelijke marathonreis. Aarzel
niet om contact met ons op te nemen in het geval je
vragen hebt. We beantwoorden ze graag!
Met sportieve groet,
TUI Sports
sports@tui.nl
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ECONOMY
Wanneer je voor een zeer scherpe prijs de marathon van
New York wilt lopen en geen behoefte hebt aan diverse
extra’s, dan is de Economy reis van TUI Sports bij uitstek
geschikt voor jou. Inbegrepen zijn een directe KLM vlucht
vanaf Amsterdam en 4 of 6 overnachtingen in Fairfield Inn
op Manhattan of Paper Factory in Queens.
Je reis is inclusief:
• Rechtstreekse KLM vlucht Amsterdam - New York
v.v. op basis van economy class
• Luchthavenbelastingen en veiligheidstoeslagen
• 1 stuk ruimbagage max. 23 kg
• Verblijf in Fairfield Inn of Paper Factory
• Kamer met bad/douche en toilet
• Hotelverzorging op basis van logies en ontbijt
• TUI Sports Marathon Meeting met praktische
adviezen over de marathondag
• Runners Pakket Economy (zie rechter kolom)
Exclusief:
• Reisbegeleiding
• Transfers luchthaven - hotel v.v.
• Toegang tot het TUI Sports After the Run Dinner
• Verzekeringen
• Reserveringskosten 25,- per boeking
• Calamiteitenfonds 2,50 per boeking (max. 9 personen)

Runners Pakket Economy:
• Startnummer TCS New York City Marathon 2019
• Transfer naar de start met de officiële New York Road
Runners Transportation: Staten Island Ferry (boot) vanaf
Downtown Manhattan of bus vanuit Midtown Manhattan
• Medaille en oorkonde bij het uitlopen van de marathon
• Toegang tot de Marathon Expo
• Officieel TCS New York City Marathon functioneel shirt
• Functioneel TUI Sports loopshirt met voornaam
LET OP!
In de Economy reis zijn reisbegeleiding én transfers
niet inbegrepen. Ruim voor vertrek ontvang je alle
informatie over je reis en verblijf in New York. Daarbij
word je ook geïnformeerd over het vervoer vanaf
Manhattan, die je op zondagmorgen naar de start van
de marathon op Staten Island brengt.
Via deze link vind je alle actuele prijzen, meer informatie
en vertrekdata.

Prijzen o.b.v. een 2-persoonskamer
inclusief Runners Pakket Economy:
Fairfield Inn: vanaf 1.799,Paper Factory: vanaf 1.859,Korting voor supporters: 480,- per persoon
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FAIRFIELD INN - DOWNTOWN EAST***
COMFORTABEL HOTEL IN DOWNTOWN MANHATTAN

Hotel Fairfield Inn Downtown East bevindt zich op het
randje van de wijk Chinatown in Downtown Manhattan.
In de directe omgeving liggen ook het sfeervolle Little
Italy, de hippe wijk SoHo en de Brooklyn Bridge. Vlakbij
het hotel liggen diverse metrostations. Daardoor bereik je
zowel Midtown Manhattan met o.a. Times Square en het
Empire State Building, maar ook het populaire Brooklyn
snel en eenvoudig.
Faciliteiten
Elke ochtend wordt er een warm ontbijt geserveerd dat
bestaat uit koffie, thee, vers fruit, zoete deegwaren, eieren
en spek. In de Corner Market kunt u terecht voor lichte
snacks en drankjes. Je kunt gratis gebruikmaken van WiFi
en sporten in het fitnesscentrum.

Accomodatie
Het Fairfield Inn Downtown East ligt in de Lower East Side
van Manhattan en is voorzien van moderne kamers met
een flatscreen-tv die beschikken over kabel-tv met HBOzenders. De traditioneel ingerichte kamers hebben tevens
een bureau, een magnetron en een koelkast.
Verzorging
Je verblijft op basis van logies en ontbijtbuffet.
Klik hier voor meer informatie en om direct je boeking
te maken.
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PAPER FACTORY - QUEENS****
GENIETEN IN EEN 100 JAAR OUDE PAPIERFABRIEK

Dit boetiekhotel ligt in een 100 jaar oude papierfabriek
in Long Island City, op ongeveer 6 km van Manhattan.
Per metro bereik je hartje Manhattan binnen 20 minuten.
Het dichtstbijzijnde metrostation ligt op ca. 200 meter
van het hotel.
Faciliteiten
Het in het hotel gelegen restaurant Mundo biedt een
Peruaans en Argentijns menu. Het meest karakteristieke
gerecht is ‘Red Sonja’. In de eigen bar van het hotel
kun je tevens cocktails bestellen. Het hotel heeft een
24-uursreceptie en een fitnesscentrum. Je kunt gratis
gebruikmaken van WiFi.

Accomodatie
De loft-achtige kamers van het Paper Factory hotel
hebben een luxe inrichting, een plafond van 3,65 meter
hoog en een flatscreen-tv. Alle kamers beschikken
over een eigen badkamer met een föhn en luxe
toiletartikelen. Een aantal kamers heeft uitzicht op de
skyline van Manhattan.
Verzorging
Je verblijft op basis van logies en ontbijtbuffet.
Klik hier voor meer informatie en om direct je boeking
te maken.
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COMFORT
De comfort reizen van TUI Sports zijn bedoeld voor marathonlopers die graag
profiteren van gemak en comfort. Je hebt de keuze uit een directe vlucht vanaf
Amsterdam met KLM/Delta óf een vlucht met Icelandair via Reykjavik. Naast
het verblijf in een hotel in Manhattan zijn ook diverse extra’s inbegrepen. Zo is
ervaren en professionele reisbegeleiding vanaf het vertrek op Schiphol aanwezig
om waar nodig te assisteren bij het inchecken of om in New York eventuele vragen
te beantwoorden. Ook maak je gebruik van door TUI Sports georganiseerde
transfers vanaf de luchthaven naar je hotel en terug. Alle reisdeelnemers
ontvangen daarnaast een 7-daagse MetroCard waarmee onbeperkt van de
metro gebruik gemaakt kan worden. Tijdens de TUI Sports Marathon Meeting op
vrijdagmiddag worden zowel lopers als hun supporters van A tot Z geïnformeerd
over de marathondag. Na afloop van de marathon zijn zowel deelnemers als
supporters van harte welkom tijdens het After the Run Dinner. Tijdens het
gezellige diner inclusief open bar wordt gezamenlijk terug gekeken op de
onvergetelijke marathondag.
Voor marathondeelnemers is het Runners Pakket inbegrepen. Naast het
startnummer voor de TCS New York City Marathon, de prachtige medaille, een
oorkonde en een technisch shirt heeft TUI Sports nog een aantal belangrijke
en leuke extra’s toegevoegd. Allereerst ontvangen alle lopers de Runner’s World
Marathon Special 2019. Op 16 juni en op 6 oktober organiseert TUI Sports een
trainingsdag waarbij je van harte welkom bent. Ruim voor vertrek ontvang je een
TUI Sports loopshirt met je voornaam. In New York wordt enkele dagen voor de
marathon in Central Park het laatste deel van het marathonparcours verkend en
bezoeken we gezamenlijk de Marathon Expo om je startnummer op te halen.
Voor advies of zelfs behandeling van onverhoopte blessures kan gebruik worden
gemaakt van onze ervaren en deskundige fysiotherapeuten.

Op de marathondag staat ’s morgens vroeg de georganiseerde transfer klaar
voor de deur van het hotel om alle deelnemers naar het startterrein van de
marathon op Staten Island te brengen.
De Comfort reis is beschikbaar in combinatie met drie hotels:
The Heritage, Mela Times Square en het RIU Plaza New York Times Square.
Je reis is inclusief:
• Retourvlucht Amsterdam - New York v.v. met KLM/Delta (rechtstreeks)
of Icelandair (met overstap in Reykjavik) op basis van economy
• Luchthavenbelastingen en veiligheidstoeslagen
• 1 stuk ruimbagage max. 23 kg
• Transfers luchthaven - hotel v.v. met TUI Sports bus
• Verblijf in The Heritage, Mela of RIU Plaza
• Verblijf op basis van logies en ontbijt
• TUI Sports Marathon Meeting met praktische adviezen over de marathondag
• Deskundige en ervaren TUI Sports reisbegeleiding
• Toegang tot het TUI Sports After the Run Dinner
• 7-daagse MetroCard
• Runners Pakket Comfort (zie pagina 10)
Exclusief:
• Verzekeringen
• Reserveringskosten 25,- per boeking
• Calamiteitenfonds 2,50 per boeking (max. 9 personen)
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Runners Pakket Comfort
• Startnummer TCS New York City Marathon 2019
• Transfer hotel - startterrein per TUI Sports bus
• Medaille en oorkonde bij het uitlopen van de marathon
• Runner’s World Marathon Special 2019
• Uitnodiging voor de TUI Sports trainingsdagen
• Verkenningsloop in Central Park onder leiding van
ervaren looptrainers
• Begeleiding bij het ophalen van je startnummer
op de Marathon Expo
• Bezoek aan een gediplomeerde fysiotherapeut in geval
van een eventuele blessure voor advies of behandeling
• Functioneel TUI Sports loopshirt met je voornaam
• Toegang tot de Marathon Expo
• Officieel TCS New York City Marathon functioneel shirt

Prijzen o.b.v. een 2-persoonskamer
inclusief Runners Pakket Comfort:
The Heritage:
vanaf 2.019,- (vlucht met overstap)
of 2.129 (directe vlucht)*
Mela Times Square:
vanaf 2.159,- (vlucht met overstap)
of 2.269,- (directe vlucht)
RIU Plaza New York Times Square:
vanaf 2.219,- (vlucht met overstap)
of 2.329,- (directe vlucht)
Korting voor supporters: 500,- per persoon
* Ook 3-persoonskamers (beperkt) beschikbaar

Via deze link vind je alle actuele prijzen,
meer informatie en vertrekdata.
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THE HERITAGE**
KLASSIEK HOTEL IN HARTJE MANHATTAN

Hotel The Heritage behoort al jaren tot één van onze
populairste hotels. Ondanks dat het hotel niet de ruimste
en modernste kamers van New York heeft, biedt The
Heritage haar gasten een aangenaam verblijf.
De voornaamste pluspunten zijn de centrale ligging en
het vriendelijke personeel. Het hotel ligt tussen Broadway
en 6th Avenue in de levendige wijk Chelsea. In de directe
omgeving vind je onder meer het bekende en markante
Flatiron Building, het Fashion District en iets verderop het
Empire State Building. De dichtstbijzijnde metrostations
bevinden zich in 23th Street op slechts 300 meter afstand.
Ook vind je goede restaurants, gezellige cafés en winkels in
de directe omgeving van The Heritage.

Accomodatie
Je verblijft in een van de 101 hotelkamers. Deze zijn
allemaal voorzien van prima bedden, koffiezetapparaat,
kluis, flatscreen-tv en gratis WiFi. De badkamer is voorzien
van een bad/douche, föhn en toiletartikelen.
Verzorging
Je verblijft op basis van logies en ontbijtbuffet.
Klik hier voor meer informatie en om direct je boeking
te maken.

Faciliteiten
Receptie met zitje, liften, gratis WiFi, ontbijtrestaurant,
koffiefaciliteiten in de lobby en een kleine fitnessruimte.
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MELA TIMES SQUARE****
LETTERLIJK OP EEN STEENWORP VAN TIMES SQUARE

Hotel Mela Times Square is een luxe 4-sterrenhotel
gelegen in Midtown Manhattan, in een zijstraat van het
beroemde Times Square. Daarnaast liggen ook het Empire
State Building en talloze theaters op loopafstand van het
hotel. Central Park bereik je in circa 15 minuten lopen.
Per metro kun je ook eenvoudig en snel Downtown
Manhattan bereiken, waar zich o.a. het nieuwe World Trade
Center bevindt.

Accomodatie
Je kamer is voorzien van airconditioning, flatscreen-tv,
radio, gratis WiFi en kluis. De badkamer is voorzien van
een bad of douche, föhn en toiletartikelen.

Faciliteiten
Het volledige rookvrije Mela beschikt over een 24-uurs
receptie, bar en een fitnessruimte. Aan het gebruik van
WiFi zijn geen kosten verbonden.

Klik hier voor meer informatie en om direct je boeking
te maken.

Verzorging
Je verblijft op basis van logies en ontbijt in het
naastgelegen restaurant Saju.
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RIU PLAZA
NEW YORK TIMES SQUARE****
MODERN, COMFORTABEL EN PERFECT GELEGEN

Het RIU Plaza is open sinds 2016 en ligt in het hart van
Manhattan, op slechts 400 meter van Times Square! Ook
vele andere bekende attracties van New York liggen door
de fantastische ligging op korte afstand van het hotel.
Central Park bereik je in circa 15 minuten lopen, net als
de talloze winkels op Fifth Avenue en het Empire State
Building. Mocht je tijdens je marathonreis de benen rust
willen geven dan bevinden zich twee metrostations op
een steenworp afstand van het RIU. Daardoor ben je ook
snel in Downtown Manhattan bij bijvoorbeeld het nieuwe
World Trade Center.

OOK AL
S
PREMIU
M
PAKKET
TE BOE
KEN

Accomodatie
Alle modern ingerichte kamers zijn uitgerust met
airconditioning, flatscreen-tv, koffie- en theefaciliteiten en
een elektronische kluis. Gratis WiFi is ook op de kamers
beschikbaar. De badkamer is voorzien van een bad/
douchecombinatie, een föhn en luxe toiletartikelen.
Verzorging
Je verblijft op basis van logies en ontbijtbuffet.
Klik hier voor meer informatie en om direct je boeking
te maken.

Faciliteiten
Het interieur van het RIU Plaza is elegant en
avantgardistisch. Voorzieningen als een fitness en
WiFi zijn vanzelfsprekend inbegrepen.
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PREMIUM
De Premium reis van TUI Sports is het meest uitgebreide pakket uit ons aanbod
en biedt het hoogste kwaliteitsniveau. Je verblijft in het uitstekende en luxueuze
hotel RIU Plaza New York Times Square (zie pagina 13). Verder zijn alle mogelijke
extra’s bij je reis inbegrepen. Na aankomst van je directe vlucht word je per privé
transfer voor de deur van het hotel afgezet. Ook de TUI Sports reisbegeleiding,
de Verkenningsloop in Central Park, de TUI Sports Marathon Meeting en
het After the Run Dinner zijn inbegrepen bij je reis. Tot slot maakt ook een
hersteltraining, onder begeleiding van onze deskundige trainers, op de dag na de
marathon onderdeel uit van de Premium reis.
Je reis is inclusief:
• Rechtstreekse vlucht Amsterdam - New York v.v.
met KLM/Delta op basis van economy
• Luchthavenbelastingen en veiligheidstoeslagen
• 1 stuk ruimbagage max. 23 kg
• Privé transfer luchthaven - hotel v.v.
• Verblijf in RIU Plaza New York Times Square op basis van logies en ontbijt
• TUI Sports Marathon Meeting met praktische adviezen over de marathondag
• Deskundige en ervaren TUI Sports reisbegeleiding
• Toegang tot het TUI Sports After the Run Dinner
• 7-daagse MetroCard
• Runners Pakket Premium
Exclusief:
• Verzekeringen
• Reserveringskosten 25,- per boeking
• Calamiteitenfonds 2,50 per boeking (max. 9 personen)

Runners Pakket Premium
• Startnummer TCS New York City Marathon 2019
• Transfer hotel - startterrein per TUI Sports bus
• Medaille en oorkonde bij het uitlopen van de marathon
• Runner’s World Marathon Special 2019
• Uitnodiging voor de TUI Sports trainingsdagen op 16 juni en 6 oktober
• Verkenningsloop in Central Park o.l.v. ervaren looptrainers
• Begeleiding bij het ophalen van je startnummer op de Marathon Expo
• Bezoek aan een gediplomeerde fysiotherapeut in geval van een eventuele
blessure voor advies of behandeling
• Functioneel TUI Sports loopshirt met je voornaam
• Toegang tot de Marathon Expo
• Officieel TCS New York City Marathon functioneel shirt
• Maandageditie NY Times met de officiële uitslagenlijst van de marathon
• Marathon hersteltraining onder begeleiding van deskundige trainer
Het Runners Pakket Premium is alleen beschikbaar in combinatie
met verblijf in RIU Plaza New York Times Square.
Prijzen o.b.v. een 2-persoonskamer
inclusief Runners Pakket Premium:
RIU Plaza New York Times Square: vanaf 2.459,Korting voor supporters: 500,- per persoon
Via deze link vind je alle actuele prijzen, meer informatie en vertrekdata.
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OVERZICHT ECONOMY, COMFORT
EN PREMIUM REIZEN
REISPAKKET

ECONOMY

COMFORT

PREMIUM

vanaf Amsterdam

vanaf Amsterdam

vanaf Amsterdam

Manhattan/
Queens

Manhattan

Manhattan

Privétransfer luchthaven - hotel v.v.

-

-

Bustransfer luchthaven - hotel v.v.

-

Reisbegeleiding TUI Sports

-

TUI Sports After the Run Dinner

-

7-daagse MetroCard

-

RUNNERS PAKKET

ECONOMY

Vlucht met KLM (rechtstreeks) of Icelandair (via Reykjavik)
Hotelaccommodatie

-

COMFORT

PREMIUM

-

-

Startnummer TCS New York City Marathon 2019
Officieel New York City Marathon New Balance shirt
Medaille en oorkonde bij het uitlopen van de marathon
TUI Sports Marathon Meeting
Functioneel TUI Sports loopshirt met voornaam
TUI Sports transfer hotel - startterrein

-

Staten Island Ferry (boot) of pendelbus
vanaf Manhattan naar het startterrein
Dagelijks spreekuur reisbegeleiding

-

Assistentie bij afhalen startnummer

-

Verkenningsloop o.l.v. TUI Sports trainers

-

Consult fysiotherapeut

toeslag 20,-

Maandageditie NY Times met Marathonuitslagen

-

TUI Sports Trainingsdagen (16/6 + 6/10)

-

-
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PROGRAMMA COMFORT EN
PREMIUM REIZEN
In de aanloop naar het vertrek naar New York zullen we
je regelmatig informeren over je reis, (trainings)adviezen
meegeven en leuke wetenswaardigheden over New York en
de marathon met je delen. Uiteraard ontvang je ook een
uitnodiging voor de TUI Sports trainingsdag. Uiterlijk een
week voor vertrek ontvang je de reispapieren met daarin
alle relevante informatie over je reis en verblijf.

Aan het eind van de middag ben je van harte
welkom tijdens de TUI Sports Marathon Meeting.
Met onze jarenlange ervaring geven wij je graag nog
de laatste belangrijke adviezen en tips mee voor de
bijzondere marathondag. Ook de supporters worden
hier geïnformeerd over de verschillende TUI Sports
supporterspunten langs het parcours.

Dinsdag 29 oktober, woensdag 30 oktober of
donderdag 31 oktober 2019
Vandaag vertrek je, afhankelijk van de door jouw gekozen
reisduur, samen met de enthousiaste TUI Sports
reisbegeleiding naar New York. Na aankomst in ‘the
Big Apple’ brengt de transferbus je naar je hotel op
Manhattan. Hier ontvang je direct je kamersleutel, zodat je
gelijk van de kamer gebruik kunt maken.

Zaterdag 2 november 2019
Vandaag ben je vrij om de dag naar eigen wens in te
vullen, maar wij adviseren je vooral rustig aan te doen,
ruim voldoende te drinken en te zorgen voor voldoende
koolhydraten.

Op donderdag en vrijdag is het mogelijk aan te sluiten bij
de TUI Sports reisbegeleiding om gezamenlijk naar het
Javits Center te gaan. Hier vindt de enorme New York City
Marathon Expo plaats waar je tot uiterlijk zaterdagmiddag
je startnummer voor de marathon kunt ophalen.
Vrijdag 1 november 2019
Twee dagen voor de marathon is het tijd om het laatste
deel van het parcours te verkennen. Onze ervaren trainers
ontvangen je in Central Park voor een ontspannen
verkenningsloop van ongeveer 5 kilometer.

Vanmorgen vindt ook de ‘NYRR Dash to the Finish Line’
plaats. Deze wedstrijd van 5 kilometer op Manhattan
is bedoeld voor lopers, supporters en New Yorkers.
Deelname is op eigen gelegenheid.

“Mede dankzij TUI werd mijn eerste marathon een
onvergetelijke!!! Het was super relaxt dat alles
geregeld was, van bezoek aan de Expo tot vervoer
naar de start. Daardoor hadden we ook tijd en
energie over om ook de stad te ontdekken.”
Marja Botma
Deelnemer TCS New York City Marathon 2018
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VERVOLG PROGRAMMA
COMFORT EN PREMIUM REIZEN

Zondag 3 november 2019
Dit is de dag waar je al maanden naar uit hebt gekeken,
waar je al die tijd voor hebt getraind; vandaag is de TCS
New York City Marathon. Het vertrek vanuit het hotel is al
vroeg, om op tijd op het startterrein aan te komen. Met
de door TUI Sports bus rijd je in ruim een uur naar Staten
Island, waar vanaf 09.50 uur het startschot wordt gelost en
je uitdaging van 42,195 onvergetelijke kilometers begint.
Na het passeren van de finish verlaten de lopers met de
prachtige en welverdiende medaille om hun nek Central
Park om te worden ontvangen door de TUI Sports
reisbegeleiding en de supporters. Direct bij de uitgang van
het park is een metrostation vanaf waar je je hotel snel
kunt bereiken.
’s Avonds nodigen wij je van harte uit voor het After
the Run Dinner. In een exclusief door TUI Sports
gereserveerde horecagelegenheid kun je samen met
alle andere lopers en supporters napraten over de
belevenissen van die dag. Alle drankjes en het buffet zijn
inclusief.
Maandag 4, dinsdag 5 en woensdag 6 november 2019
Afhankelijk van de door jouw gekozen reis is op maandag,
dinsdag of woensdag de terugreis naar Nederland. Net als
op de heenreis word je vanaf je hotel naar de luchthaven
gebracht. Terug in Nederland kun je terugblikken op een
onvergetelijke marathonervaring die je hopelijk motiveert
om nog vele kilometers te maken.

“De TCS New York City Marathon is een
geweldig evenement. Ik hoop de komende
editie ook weer veel deelnemers tijdens
onze reis te verwelkomen.”
Arjan Kers
General Manager TUI Nederland
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BELANGRIJKE REISINFORMATIE
TUI Sports reisbegeleiding
Als deelnemer van het Comfort of Premium pakket word
je vanaf het vertrek op Schiphol bijgestaan door TUI
Sports reisbegeleiders, fysiotherapeuten en een aantal
gediplomeerde trainers. Onze begeleiders hebben een
ruime reis- en/of marathonervaring.
De looptrainers zullen op vrijdagmorgen in Central Park
een verkenningsloop verzorgen. Tijdens de Marathon
Meeting delen we de belangrijkste adviezen en nemen
we het verloop van de marathondag met je door.
De reisbegeleiders houden daarnaast in New York een
dagelijks spreekuur om eventuele vragen te beantwoorden.
Ook de fysiotherapeuten zijn, voorafgaand aan de
marathon, dagelijks beschikbaar om je te behandelen in
het geval van een onverhoopte blessure.

Deelname marathon
De organisatie heeft de minimum leeftijd voor deelname
gesteld op 18 jaar. Bij het ophalen van het startnummer
wordt door de organisatie een controle op leeftijd en
identiteit uitgevoerd.
Toeslagen vliegreis
De genoemde prijzen zijn inclusief luchthavenbelastingen,
veiligheids- en brandstoftoeslagen. Deze belastingen
en toeslagen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Bij tussentijdse verhoging zullen deze aan je worden
doorbelast.
Met een (loop)groep deelnemen aan een marathon?
Voor groepen vanaf 15 personen stellen wij graag een reis
samen op basis van jouw wensen.

Grensdocumenten en ESTA
Je paspoort moet gedurende het volledige verblijf in de
Verenigde Staten geldig zijn. Via het ESTA-programma
(Electronic System for Travel Authorization) moet toestemming worden verkregen om visum-vrij te mogen
reizen. Reizigers zonder ESTA krijgen geen toegang tot het
vliegtuig. Ruim voor vertrek zullen wij je nog attenderen op
deze verplichte procedure.
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VLUCHTINFORMATIE
Economy
De Economy reizen zijn gekoppeld aan een vlucht vanuit
Amsterdam. De heenvlucht is op donderdag 1 november
en kan gecombineerd worden met een terugvlucht op
maandag 4 of woensdag 6 november.
De 6-daagse reis is inclusief 4 overnachtingen en de
8-daagse reis is inclusief 6 overnachtingen.
Meer informatie over vluchttijden, vluchtnummer en
traject vind je via deze link.
Comfort & Premium
Bij de Comfort en Premium pakketten heb je de
keuze uit diverse vertrekdata, verblijfsduren en twee
luchtvaartmaatschappijen. Zo kun je voor de heenvlucht
kiezen uit vertrek op dinsdag 29, woensdag 30 of
donderdag 31 oktober. Deze kunnen gecombineerd
worden met een terugvlucht op maandag 4, dinsdag 5 of
woensdag 6 november.

Bagage
In de Economy Class mag één stuk ruimbagage
meegenomen worden van max. 23 kg. Aan boord mag één
stuk handbagage meegenomen worden van max. 12 kg.
Maaltijden en drankjes
Bij KLM en Delta Airlines zijn de maaltijden en drankjes bij
de vliegreis inbegrepen. Bij Iceland Air is de maaltijd niet
inbegrepen, deze zijn wel vooraf te bestellen.
Entertainment
Op vrijwel alle intercontinentale vluchten vind je een
ruim aanbod entertainment dat je kunt bekijken en/of
beluisteren via een persoonlijk beeldscherm.
Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website
van de luchtvaartmaatschappij.

Je hebt de keuze uit een 6/7/8/9 of 10-daagse reis met
4/5/6/7 of 8 overnachtingen in New York.
De rechtstreekse vluchten vanuit Amsterdam zijn met
onze preferred partner KLM.
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VERZEKERINGEN

Kortlopende reisverzekering
Wij vinden het zeer belangrijk dat je goed verzekerd
op reis gaat en adviseren je om een reis- en
annuleringsverzekering af te sluiten. Onze verzekeringen
sluiten exact aan op je reis en hebben dekkingen die uniek
zijn op de Nederlandse markt!
Reisverzekering comfort
Dekking: personen hulpverlening, bagage, geneeskundige
kosten en ongevallen.
Premie Wereld: 3,07 per persoon per dag
• Bagage tot 3.000,- verzekerd. Eigen risico van 50,• 1 jaar dekking nieuwwaarde op bagage
• Medische kosten en hulpverlening kostprijs gedekt
• Extra ongevallendekking
• Woon je niet in Nederland; dan heb je alleen dekking
voor geneeskundige kosten als je eigen zorgverzekeraar
een basisdekking biedt voor medische kosten in land
waar je naar toe reist.

Annuleringsverzekering inclusief blessuredekking
• Vergoeding van je annuleringskosten welke kort voor
vertrek zeer hoog oplopen.
• Vergoeding annulering/afbreking als familie 1e en 2e
graad of ex-partner ernstig ziek wordt of familie 1e, 2e
of 3e graad komt te overlijden.
• Vergoeding van niet gebruikte reisdagen bij afbreken
van je reis
• Vergoeding van annuleringskosten ten gevolge van het
moeten annuleren van de reis wegens blessure, ontstaan
in de termijn tussen boeken van de reis en vertrek,
waardoor je niet kunt deelnemen aan de geplande
activiteit.
Premie is 6,5% van de gehele reissom en 3,50 poliskosten.
Over dit bedrag wordt 21% assurantiebelasting berekend.
Voor specifieke en gedetailleerde informatie over zowel je
reisverzekering als over je annuleringsverzekering, dien je
de polisvoorwaarden te raadplegen op www.europeesche.nl
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BIJZONDERE VOORWAARDEN
Op de reizen van TUI Sports zijn de Algemene
Voorwaarden van TUI (klik hier) van toepassing.
Voor de TCS New York City Marathon 2019 zijn daarnaast
onderstaande afwijkende voorwaarden van toepassing.
Betalingsvoorwaarden
• Binnen 10 dagen na ontvangst van onze bevestiging
dien je een aanbetaling van 15% van de totale reissom
(inclusief eventuele verzekeringen) te doen.
• Uiterlijk 4 maanden voor vertrek dient 100% van de
reissom door je betaald te zijn. Bij boeking/facturatie
binnen 4 maanden voor vertrek is direct de volledige
reissom verschuldigd.
Wijzigingen
• Je boeking is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;
naamswijzigingen zijn niet mogelijk.
• Tot 3 maanden voor vertrek is het mogelijk je reis te
wijzigen tegen 100,- wijzigingskosten per boeking plus
een eventueel verschil in tarief. Wijzigingen zijn mogelijk
onder voorbehoud van beschikbaarheid en acceptatie.
• Vanaf 3 maanden voor vertrek zijn geen wijzigingen
meer mogelijk.

Annuleringsvoorwaarden
• Bij annulering tot vier maanden voor vertrek bedragen
de annuleringskosten 35% van de totale reissom
(inclusief eventuele verzekeringspremies).
• Bij annulering vanaf 4 maanden voor vertrek bedragen
de annuleringskosten 100% van de reissom (inclusief
eventuele verzekeringspremies).
Afwijkingen op je marathonreis
Indien gewenst kun je aansluitend aan je marathonreis
je verblijf in New York verlengen of een doorreis maken
naar een andere bestemming in de Verenigde Staten. Op
basis van je wensen bekijken wij graag de mogelijkheden.
Daarbij geldt dat de heenreis en terugreis met dezelfde
vliegmaatschappij dienen te zijn en dat bij vertrek vanaf
Amsterdam altijd één traject met de door TUI Sports
aangeboden vlucht gemaakt dient te worden. Afwijkingen
zijn gelimiteerd en enkel op aanvraag beschikbaar.
Bij een afwijking van de reisdata of route worden 100,kosten per persoon berekend plus eventuele extra
hotelovernachtingen en het eventuele tariefverschil
voor de afwijkende vlucht(en).
Bij een heen- of terugreis die afwijkt van ons aanbod is
het vervoer van en naar de luchthaven in New York je
eigen verantwoordelijkheid en zijn de vervoerskosten
voor eigen rekening.
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BEN JIJ AL WARMGELOPEN
VOOR DE NEW YORK CITY MARATHON?
Klik hier voor ons aanbod

