
New York City Marathon 2017
Jij loopt de marathon, wij regelen de rest!

W WWW.MARATHONWORLD.NL   
T 0413 337 776
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Waarom met Marathonworld?
>    AL 33 JAAR DE SPECIALIST IN MARATHONREIZEN
>    TEAM VAN HARDLOOPPRO’S, THERAPEUTEN EN REISSPECIALISTEN
>    EEN AANSPREEKPUNT VOOR, TIJDENS EN NA DE MARATHON
>    ZEER SCHERP GEPRIJSD EN INCLUSIEF GEGARANDEERD STARTBEWIJS
>    PROGRAMMA VOOR SUPPORTERS
>    SPECIALE BLESSUREVERZEKERING

>    WWW.MARATHONWORLD.NL  OF MARATHONWORLDNL  
      HET PLATFORM VOOR STARTENDE EN ERVAREN MARATHONLIEFHEBBERS

    WWW.MARATHONWORLD.NL  OF MARATHONWORLDNL  



‘A once in a lifetime experience’
Marathonworld organiseert dit jaar voor de 33ste keer deze geweldige marathonreis!  

Beleef de droom van iedere marathonloper: het lopen van de New York City Marathon! Op 
5 november 2017 kan jij aan de start staan, want voor deze populaire  marathon bieden wij 
marathonreizen aan inclusief startbewijs waardoor je  gegarandeerd bent van deelname. De 
New York City Marathon heeft een uitstraling als géén andere marathon  ter wereld. Het is 
uitstekend georganiseerd en perfect verzorgd. Ook het meest  enthousiaste publiek moedigt 
je aan tot aan de finish in Central Park!

Jij loopt de marathon, wij regelen de rest!
Wij vinden het erg belangrijk dat jouw marathonreis goed op jouw wensen aansluit zodat jij je volledig 
kunt concentreren op het lopen van de marathon.  Iedereen doet dat op zijn / haar eigen manier. De 
één deelt zijn voorbereiding graag  met medereizigers, de ander is liever meer op zichzelf. Daarom 
kan je er bij  Marathonworld voor kiezen om je volledig aan te sluiten bij de groep of juist 
 individueel te reizen. Ook als je individueel reist kan je bij bepaalde  (groeps) activiteiten aansluiten. 
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Reisaanbod
In ons reisaanbod hebben wij een aantal zeer 
scherp geprijsde 7-daagse arrangementen 
opgenomen. Wil je langer of korter verblijven? Een 
aantal nachten bij familie of vrienden? Of liever in 
een ander hotel? Wij kunnen deze arrangementen 
compleet naar wens aanpassen. Neem contact met 
ons op voor de mogelijkheden. 

Tip
Wil je afwijken van de standaard arrangementen? 
Pas dan de terugreisdatum aan en reis met ons 
mee op één van de vertrekdata uit ons standaard 
aanbod. Zo vlieg je mee met het team en onder 
onze begeleiding. 

Ga jij deze uitdaging aan?
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Vluchten
Onze ervaring leert dat de extra dagen in New York na de marathon waardevoller zijn dan 
ervoor. Jouw topprestatie is dan immers al geleverd en omdat het klimaat van de Verenigde 
Staten vrijwel gelijk is als van Nederland is acclimatiseren niet nodig. 

Daarom vertrekken de vluchten uit ons arrangement dit jaar vanaf Amsterdam op donderdag 
2 november en vrijdag 3 november. Op deze dagen heb je de keuze uit een rechtstreekse 
vlucht met United Airlines of uit een vlucht met overstap, uitgevoerd door Icelandair. Bij de 
vluchten uit onze arrangementen zit standaard minimaal 1 stuk ruimbagage van 23 kg
inbegrepen (en bij Icelandair zijn 2 stuks ruimbagage van 23 kg inbegrepen).

Marathonworld biedt jou optimale flexibiliteit doordat je naast de vluchten uit de 
arrangementen ook kan kiezen uit de vluchten naar New York op andere dagen en/of andere 
luchthavens wereldwijd. Zo kan het arrangement compleet naar wens worden aangepast. 

Ga jij deze uitdaging aan?

Accommodaties
Wij van Marathonworld vinden de ligging van de accommodatie erg belangrijk. 
Daarom hebben wij het Holiday Inn Midtown*** en het Hudson Hotel**** al jaren 
standaard in ons reisaanbod opgenomen. Deze hotels hebben een ideale ligging 
dichtbij de finish van de marathon in Central Park. Vanuit het Holiday Inn Midtown
vinden alle groepsactiviteiten plaats. Het Hudson Hotel is slechts op 3 minuten 
loopafstand van het Holiday Inn Midtown gelegen.

Daarnaast hebben wij dit jaar een zeer populair maar goedkoper alternatief in ons 
aanbod opgenomen; het Fairfield Inn & Suites Downtown East***. Dit fijne hotel ligt 
verder van de finish gelegen, maar biedt kamers op basis van logies en ontbijt voor 
een zeer aantrekkelijke prijs. Met de metro is het hotel goed bereikbaar zodat je ook 
gemakkelijk aansluit bij de groepsactiviteiten. 

Ook is het mogelijk om te verblijven in een ander hotel naar keuze. Wij maken graag 
een reisvoorstel voor jou op maat. Neem hiervoor contact met ons op.

Transfers
Boek je een arrangement uit ons reisaanbod dan zitten de volgende transfers standaard 
inbegrepen:

- Vanaf de luchthaven naar jouw hotel
- Vanaf jouw hotel naar de luchthaven
- Vanaf jouw hotel naar de start van de marathon

Uiteraard kunnen transfers ook vanuit andere hotels georganiseerd worden. Vraag onze 
marathonspecialist naar de mogelijkheden.
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> STARTBEWIJS
> MEDAILLE
> OORKONDE
> GEPERSONALISEERD SHIRT
> GEZAMENLIJK BEZOEK AAN DE EXPO
> MARATHONWORLD MEETING / SPREEKUUR
> TOEGANG TOT DE PASTA PARTY
> TRANSFER NAAR DE START* 

Hardlooparrangement
Marathonworld biedt een compleet hardlooparrangement inclusief:

Voor de prijstabel van onze arrangementen zie pagina 13. 
Voor supporters die geen gebruik maken van het  
hardlooparrangement wordt er een supporterskorting van 
€449,- in mindering gebracht op de reissom. 

* Transfer vertrekt vanuit Holiday Inn Midtown, Hudson Hotel 
en Fairfield Inn Comfort en Suites. Verblijf je in een ander 
hotel vraag dan onze marathonspecialisten naar de  
mogelijkheden.

6



Extra’s
Onze groepsarrangementen zijn inclusief onderstaande 
extra’s:

>         WELKOMSTMEETING
> VERKENNINGSLOOP EN TRAINING IN  
            CENTRAL PARK**       
> MARATHONWORLD MEET & GREET POINT 
            (TIJDENS DE MARATHON VOOR SUPPORTERS) 
> MARATHONWORLD AFTERPARTY 
           (VOOR HARDLOPERS EN SUPPORTERS)

Daarnaast kan je optioneel aan de volgende  
groepsactiviteiten deelnemen:

>         NEW YORK BIKE TOUR ONDER BEGELEIDING   
 VAN TEAM MARATHONWORLD ***
> GEZAMENLIJK ONTBIJT ****
>         GEZAMENLIJKE DINERS **** 
>         DIVERSE EXCURSIEMOGELIJKHEDEN ***** 

** Deze activiteit vindt plaats op vrijdag 3 november 
***    €35,00 vooraf te reserveren
****  Ter plaatse te betalen
***** Op individuele basis vooraf bij te boeken
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Vluchtinformatie
DO  2-11-2017 Amsterdam – Reykjavik 13.20 | 15.30 uur
DO  2-11-2017 Reykjavik – New York  17.00 | 19.00 uur

DI   7-11-2017  New York – Reykjavik  19.55 | 06.35 uur *
WO 8-11-2017  Reykjavik – Amsterdam 07.40 | 11.40 uur
De vluchten worden uitgevoerd door Icelandair en de luchthaven van 
aankomst is Newark in New York.

VR  3-11-2017   Amsterdam – New York 09.15 | 12.55 uur
WO 8-11-2017    New York – Amsterdam 18.00 | 07.15 uur *
De vluchten worden uitgevoerd door United Airlines en de luchthaven
van aankomst is Newark in New York.

* Aankomst is de volgende dag

Op donderdag vliegen we net als 
vorig jaar met Icelandair. Tijdens 
deze vlucht stap je over in 
Reykjavik. Omdat Reykjavik op de 
route ligt richting New York 
(Newark) is dit een gemakkelijke 
overstap waardoor er weinig tijd
verloren gaat. Reizen met overstap 
maakt je reis naar New York 
prijstechnisch aantrekkelijk. 

Icelandair heeft meer dan 75 jaar 
ervaring en is een zeer betrouwbare 
en veilige luchtvaartmaatschappij. 
Maak je gebruik van één van deze 
vluchten? Dan mag je naast jouw 
handbagage ook 2 x 23 kg per 
persoon ruimbage meenemen.
Icelandair biedt een uitzonderlijke 
service met een eigen inflight 
entertainment systeem en 
comfortabele beenruimte. Dit zal 
jouw vliegreis aangenamer maken!

Icelandair United Airlines
De vlucht die gepland staat op 
vrijdag wordt uitgevoerd door 
United Airlines. Dit is een 
comfortabele rechtstreekse vlucht 
naar New York Newark. 

United Airlines is één van de 
grootste luchtvaartmaatschappijen 
uit de Verenigde Staten. Vlieg je met 
United Airlines? Dan mag je los van 
jouw handbagage 1 x 23 kg 
ruimbagage per persoon meenemen. 

Daarnaast serveert United gratis 
maaltijden inclusief drankjes tijdens 
de vlucht. Ook biedt deze 
luchtvaartmaatschappij een 
persoonlijk entertainment systeem 
op jouw eigen device middels een 
app. 
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Accommodatie

95 Henry Street

Wij bevelen je dit uitstekende 3 sterren hotel van 
harte aan. De kamers zijn prima verzorgd en met 
de metro bereik je snel alle overige delen van de 
stad. Dit hotel is prijstechnisch een aantrekkelijke 
keuze en is op basis van logies en ontbijt. Het hotel 
is verder van de finish van de marathon gelegen.  

Ligging: Gelegen in Downtown Low East Side 
Manhattan. Dichtbij Chinatown en Little Italy en op 
circa 5 minuten loopafstand van metrostation East 
Broadway. 

Faciliteiten: Receptie, lobby, lift, gratis wifi, fitness, 
ontbijtruimte en winkeltje.

Kamers: Comfortabele kamers met  
1 tweepersoonsbed (queensize), aparte badkamer 
douche en toilet. Tv, telefoon, koffie- en  
theezetfaciliteiten, kluisje, koelkast en magnetron.

Verzorging: Op basis van logies en ontbijt.

Fairfield Inn & Suites Downtown East ***

10



Holiday Inn Midtown ****
440 West-57th Street

Al jaren onze vaste uitvalsbasis. Dit vier sterren 
hotel heeft ruime kamers en is ideaal gelegen 
voor een bezoek aan de stad. Omdat een centrale 
ligging heeft kan jij je optimaal voorbereiden op 
de marathon zonder dat je grote afstanden hoeft 
te overbruggen. Een groot voordeel is ook dat het 
Holiday Inn Midtown vlakbij de finish ligt van de 
marathon in Central Park. 

Ligging: Gelegen in Midtown Manhattan. Vlakbij 
bij de finish in Central Park en op circa 5 minuten 
loopafstand van metrostation Columbus Circle.

Faciliteiten: Receptie, lobby, bar, lift, gratis wifi, 
fitness, ontbijtruimte en winkeltje.

Kamers: Ruime en comfortabele kamers met  
1 tweepersoonsbed of 2 tweepersoonsbedden  
(2x queensize), aparte badkamer met bad/douche 
en toilet. Tv, telefoon, kluisje, koffie- en  
theezetfaciliteiten.

Verzorging: Op basis van logies.

Accommodatie
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Accommodatie

358 West - 58th Street

Dit vier sterren hotel kenmerkt zich door een trendy 
entree en heeft een perfecte ligging nabij de finish 
van de New York City Marathon. Daarnaast is het 
hotel 1 blok  verwijderd van het Holiday Inn  
Midtown hotel (pagina 11). Door deze fijne ligging 
kan jij je optimaal voorbereiden op de marathon. 
Ook vanuit dit hotel zijn er geen grote afstanden 
die je overbrugt.

Ligging: Het is gelegen aan 58th Street, tussen 
8th/9th Avenue en op 1 blok van Broadway en 
dichtbij Central Park en Columbus Circle.

Faciliteiten: Receptie, moderne lobby die met een 
roltrap/lift te bereiken is, restaurant, Hudson Bar en 
Library Bar.

Kamers: De kamers zijn klein van formaat maar 
ingericht met 1 tweepersoonsbed (queensize),  
wireless internet access, telefoon, airco en kluisje. 
Alle kamers hebben een badkamer voorzien van 
bad en/of douche en toilet.

Verzorging: Op basis van logies.
.

Hudson Hotel ****
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Amsterdam - Reykjavik - New York
Vlucht met Iceland Air met overstap in Reykjavik 
2 tot en met 8 november 2017

prijstabel

7-DAAGSE MARATHONREIS

      4pk  3pk  2pk  1pk 
 Fairfield Inn & Suites Downtown East €1867,- €1974,- €2190,- €2836,-

 Holiday Inn Midtown    €2061,- €2191,- €2450,- €3332,-

 Hudson hotel     €2058,- €2219,- €2436,- €3297,-
 Supporters ontvangen €449,- supporterskorting op bovenstaande prijzen.

7-DAAGSE MARATHONREIS
Amsterdam- New York
Rechtstreekse vlucht met United Airlines 
3 tot en met 9 november 2017

      4pk  3pk  2pk  1pk 

 Fairfield Inn & Suites Downtown East €1960,- €2068,- €2284,- €2930,-

 Holiday Inn Midtown    €2155,- €2284,- €2543,- €3425,-

 Hudson hotel     €2152,- €2313,- €2530,- €3391,-
 Supporters ontvangen €449,- supporterskorting op bovenstaande prijzen.

OPTIONEEL
Aparte bedden: Gaat je voorkeur uit naar 2 aparte bedden? Bij het Hudson Hotel is de meerprijs 

€105,- persoon en bij het Holiday Inn €55,- per persoon.

OVERIGE VERTREKDATA EN VERBLIJFSDUUR

INCLUSIEF
Bovenstaande arrangementen zijn inclusief:

> VLUCHT

> HOTEL

> TRANSFERS VAN DE LUCHTHAVEN NAAR HET HOTEL EN RETOUR

> ONTBIJT (ALLEEN BIJ FAIRFIELDS INN & SUITES)

> HARDLOOPPAKKET ZIE PAGINA 6

> EXTRA’S ZIE PAGINA 7

Marathonworld biedt jou volledige flexibiliteit in de vertrekdatum en de reisduur. Maak jouw 
wensen bij ons kenbaar en we maken graag een voorstel op maat. Je kunt jouw New York 
Marathonreis ook combineren met een andere bestemming. Neem hiervoor contact met ons op.
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dag tot dag programma
Ter voorbereiding op jouw vertrek naar New York informeren wij jou regelmatig over jouw reis, ontvang je 
van ons trainingsschema’s en geven wij jou de leukste tips voor jouw verblijf in New York. Graag nemen 
wij jou ‘mee’ naar New York zodat je de invulling per dag alvast kunt doornemen.

DONDERDAG 2 NOVEMBER 2017 
Vandaag vertrekt de vlucht van Icelandair naar New York. De reisbegeleiding van Marathonworld zal jou 
op Schiphol enthousiast verwelkomen zodat je gezamenlijk aan boord gaat van het vliegtuig. Je wordt 
na landing direct per transfer naar het desbetreffende hotel gebracht. Hier kan je inchecken en gebruik 
maken van de hotelkamer.

VRIJDAG 3 NOVEMBER 2017
De rechtstreekse vlucht van United Airlines vertrekt vandaag naar New York. Ook op deze vlucht vliegt 
er een reisbegeleiding van Marathonworld mee die jou verwelkomt op Schiphol zodat je gezamenlijk aan 
boord gaat van het vliegtuig. Je wordt na landing direct per transfer naar het desbetreffende hotel  
gebracht. Hier kan je inchecken en gebruik maken van de hotelkamer. 
 
Voor degene die al op donderdag in New York zijn gearriveerd:

 > CENTRAL PARK RUN 
 Om 8.15 uur wandelen we vanaf onze verblijfsaccommodaties naar het prachtige Central Park.  
 Deze Central Park Run bestaat uit een verkenningsloop en een rustige training. Na een  
 gezamenlijke warming-up en het maken van de groepsfoto, lopen we weer verder door Central  
 Park. De laatste kilometers van de trainingsloop zijn gelijk aan die van de New York City  
 Marathon. We eindigen de parcoursverkenning bij de finishlijn van de marathon.
 

> MEETING / SPREEKUUR 
 Tussen 11.00 en 12.00 uur organiseren wij een ‘meeting’ in de lobby van hotel Holiday Inn  
 Midtown. De reisbegeleiding van Marathonworld is aanwezig om al jouw vragen te beantoorden.  
 Er is tevens een hardloopspecialist oproepbaar. Wil je meer weten over de marathon? Of over   
 New York? Stel jouw vragen gerust aan ons. Daarnaast geven we jou graag de laatste adviezen 
en  en tips voor de marathon. 

 
> MARATHONBEURS 
 Van donderdag tot en met zaterdag is de marathonbeurs geopend. De reisbegeleiding van   
            Marathonworld zal inventariseren wie er gezamenlijk mee naar de beurs willen gaan. De beurs   
 kan ook individueel bezocht worden.          
 (Adres: Jacob K. Javits Convention Center, 11th Avenue at 35th Street).  
 
> Tijdens deze beurs is er de mogelijkheid om de stands te bezichtigen. Er zijn veel merken 
            vertegenwoordigd op het gebied van hardlopen. Iedere marathondeelnemer dient op deze   
            beurs persoonlijk zijn/haar startbewijs af te halen. Openingstijden voor het ophalen van de   
 startbewijzen zijn: 

 Donderdag 2 november 10.00-19.00 uur *
 Vrijdag 3 november 10.00-19.00 uur *
 Zaterdag 4 november 09.00-17.00 uur
 * Op deze dagen blijft de Expo nog een uur extra geopend voor bezoek.
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 > OPENINGSCEREMONIE
 Tussen 18.00 uur en 20.00 uur start het marathonweekend met de officiële openingsceremonie  
 in Central Park. Dit is een prachtig moment, omdat duizenden lopers en supporters uit ruim 100  
 landen aanwezig zijn. Familie en vrienden kunnen vanaf de tribunes in Central Park de parade   
 bekijken, er is live muziek en de avond wordt afgesloten met vuurwerk boven Manhattan!

ZATERDAG 4 NOVEMBER 2017
Vandaag kan je zelf bepalen wat je graag van New York wilt bewonderen. Wij adviseren wel om in een 
rustig tempo op pad te gaan. Er zijn een aantal activiteiten die deze dag worden georganiseerd:

 > NYRR DASH TO THE FINISH LINE 5 K
 Een wedstrijd die om 8.30 uur start bij de United Nations en eindigt in Central Park. Vrienden en  
 familie kunnen ook inschrijven en ervaren hoe het is om in Central Park te finishen! Wil je graag  
 deelnemen? Het is wel belangrijk om jezelf van te voren in te schrijven via  
 www.nycmarathon.org. De kosten voor 2017 zijn bij het uitgeven van dit programma nog niet   
 bekend ($50 2016). Je kunt op eigen initiatief hieraan deelnemen.
 

> MEETING / SPREEKUUR
 Ben je gisteren in New York aangekomen of heb je de meeting van gisteren gemist dan is   
 er vandaag van 11.30 uur tot 12.00 uur nog een gelegenheid om vragen te stellen aan het team 
van  Marathonworld in de lobby van hotel Holiday Inn Midtown.  
 

> MARATHONWORLD BIKE TOUR 
 Om 12.00 uur verzamelen we ons in de lobby van het Holiday Inn Midtown voor de New York   
 City Bike Tour. Na een korte instructie van team Marathonworld ontvang je van ons een    
 Bike Jack. We lopen eerst een paar minuten richting de Bike Shop om de fietsen op te halen.  
 De Marathonworld Bike Tour is een leuke activiteit om delen van de stad te verkennen zonder   
 dat jouw lijf teveel belast wordt zo vlak voor de marathon. 

> PASTA PARTY 
 Vanaf 16.00 uur tot ongeveer 20.00 uur kan je, samen met het team van Marathonworld of  
 op eigen gelegenheid, deelnemen aan de Pasta Party. Onder het genot van achtergrond  
 muziek  kan je heerlijk eten en drinken. Je ontvangt bij het ophalen van jouw startnummer een     
 entreebewijs voor deze party. Familie en vrienden kunnen via www.nycmarathon.org of op de   
 marathonbeurs een ticket kopen. De party vindt plaats in Central Park ter hoogte van  
 West 67th Street en Central Park West. 

ZONDAG 5 NOVEMBER 2017
Dit is de dag waar je zo lang naar uit hebt gekeken, waar je zo lang voor hebt getraind, waarvoor je naar 
New York bent gekomen, dé dag van de New York City Marathon!

 > NEW YORK CITY MARATHON
  Je mag heel vroeg uit de veren voor een gezamenlijk bustransfer naar het startterrein van de   
 marathon. Onze bussen vertrekken vanaf hotel Fairfield Inn & Suites Downtown East en hotel   
 Holiday Inn Midtown (tevens opstappunt voor degene die verblijven in het Hudson Hotel). Vanaf  
 deze locaties vertrekken we gezamenlijk naar Ford Wadsworth op Staten Island, waar iedereen  
 zich opmaakt voor het startmoment van de New York City Marathon. 

 Voor meer informatie over de marathon (parcours, etc.) kan je terecht op www.marathonworld.nl
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MAANDAG 6 NOVEMBER  2017

 > MEET & GREET POINT
  Het team van Marathonworld richt voor de supporters en deelnemers een Meet & Greet Point  
 in langs het parcours van de marathon, aan First Avenue tussen 59th & 60th Street. Hier kan je  
 de lopers aanmoedigen voordat ze aan de laatste 16 kilometers beginnen. Je bent natuurlijk   
 benieuwd naar het moment dat je elkaar even kan zien: “Hoe gaat het met je? Je kunt het! 
 je redt het tot de finish!”. De laatste highfive en/of knuffel wordt gegeven en op naar de  finish! 
 Na het bezoek aan het Meet & Greet Point en het passeren van jouw loper, kan je eventueel 
 naar de westzijde van Central Park 59th Street en Columbus Circle gaan. Hier kan je    
 de lopers verwelkomen en feliciteren met hun geweldige prestatie!

> MARATHONWORLD INCLUSIVE AFTER PARTY 
 Op zondagavond organiseren wij onze eigen Marathonworld After Party. Vanaf 19.00 uur tot   
 ongeveer 21.00 uur zijn al onze lopers en supporters van harte welkom. Hier kan je gezellig  
 napraten en jouw ervaringen delen met overige lopers uit onze groep. Dit onder  het genot  
 van een hapje en een drankje. En vergeet natuurlijk jouw welverdiende medaille niet!

Vandaag kan je rustig bijkomen van de door jouw geleverde topprestatie. Het is erg leuk om met je  
medaille om door de stad te lopen en de felicitaties van de enthousiaste New Yorkers  in ontvangst te  
nemen. Je kunt uitstekend winkelen op 5th Avenue of Soho of juist van de rust genieten in Central Park.

 > MARATHON PAVILION
  Je kunt vandaag je medaille laten graveren in het Marathon Pavilion van 07.00  tot 14.00 uur.  
 Er kan voor controle worden gevraagd om je startnummer en er staan vaak wachtrijen. Mocht je  
 nog geen New York Marathon merchandise hebben gekocht, dan heb je hier nog een laatste   
 gelegenheid om wat te kopen (veelal tegen gereduceerde tarieven). Daarnaast kan je een   
 limited edition Finisher shirt en/of cap kopen. De voorlopige uitslagen van de marathon zijn   
 hier vandaag te zien. Verder staan de uitslagen van de finishtijden in de speciale    
 maandageditie van de New York Times (local edition) en op www.tcsnycmarathon.org. 

> EXCURSIES 
 Wil je de dagen na de marathon een excursie maken zoals bijvoorbeeld een City Tour, een  
 bezoek aan het One World Obsevatory, 9/11 memorial of het Empire State Building Observation  
 Deck? Wij kunnen deze vooraf voor je reserveren zodat je eventuele wachtrijen voorkomt. Vraag  
 onze marathonspecialist naar de mogelijkheden.

DINSDAG 7 NOVEMBER & WOENSDAG 8 NOVEMBER 2017
Op dinsdag gaat de vlucht met Icelandair terug naar huis en op woensdag de vlucht met United Airlines. 
In de loop van de middag word je opgehaald bij je verblijfsaccommodatie. Wij hebben hiervoor een eigen 
bustransfer naar de luchthaven van Newark geregeld. In de ochtend ben je in de gelegenheid om de  
laatste paar uurtjes van de indrukwekkende stad te genieten. 

LET OP 
- Beide vluchten arriveren de dag na vertrek pas in Nederland. 
- Wanneer je een afwijkende terugvlucht boekt dan is de transfer terug naar de luchthaven niet standaard    
  inbegrepen, maar dit kunnen wij uiteraard wel voor je regelen.
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BEREIKBAARHEID

VEELGESTELDE VRAGEN

ONTBIJT & DINER
Verblijf je in het Fairfield Inn & Suites Downtown East dan is je ontbijt bij het verblijf inbegrepen.  
In het Hudson Hotel en  Hotel Holiday Inn is dit niet het geval. Een goed adres om te gaan ontbijten of te 
lunchen is restaurant The Flame. Dit restaurant ligt op 2 minuten loopafstand van beide hotels tussen 57th 
& 58th Street op 893-9th Avenue. De organisatie van Marathonworld gaat hier ook vaak ontbijten. 

Je kunt ten alle tijden “aanschuiven” bij het ontbijt en diner van onze begeleiding. Via een WhatsApp 
groep wordt iedereen minimaal 1 dag van tevoren geinformeerd bij welke locatie en tijdstip er gegeten 
wordt. We vernemen graag minimaal 2 uur van tevoren wie er deelneemt. 

VRAGEN
Voor- en achteraf de marathonreis

Neem contact op met onze marathonspecialisten via het contactformulier op de website, het e-mailadres 
of het telefoonnummer. E info@marathonworld.nl  T 0413 33 77 76.
 
Tijdens de marathonreis 
Tijdens de reis vinden er meetings plaats op vrijdag en zaterdag in het Hotel Holiday Inn. De  
reisbegeleiding van Marathonworld is aanwezig om al jouw vragen te beantwoorden. Er is tevens een 
hardloopspecialist oproepbaar. Wil je meer weten over de marathon? Of over New York? Stel jouw vragen 
gerust aan ons! Daarnaast geven jou graag de laatste adviezen en tips mee voor de marathon.

Tijdens de reis is de begeleiding van Marathonworld 24 uur per dag bereikbaar. Daarnaast gaan er  
hardloopspecialisten mee op reis die je van advies kunnen voorzien. Het team van Marathonworld  
verblijft in het Fairfield Inn Comfort & Suites en in Hotel Holiday Inn Midtown. Via een WhatsApp groep blijf 
je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast is er in de lobby van het Holiday Inn Midtown 
een mededelingenbord van Marathonworld aanwezig waarop belangrijke wijzigingen en mededelingen 
kenbaar worden gemaakt. 

AFWIJKEN VAN ARRANGEMENTEN
Marathonworld bied je de flexibiliteit om af te wijken van de arrangementen die in dit programma zijn 
opgenomen. Wil je graag eerder vertrekken of juist langer verblijven? Verblijf je liever in een ander hotel of 
wil je New York combineren met een andere bestemming binnen of buiten de Verenigde Staten? Niets is 
ons te gek! Wij maken graag een reisarrangement voor jou op maat. Hiervoor worden alleen de kosten in 
rekening gebracht die het extra arrangement kost. Wij berekenen geen extra kosten voor het maken van 
een voorstel op maat. Benieuwd naar alle mogelijkheden? Neem contact met ons op!
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VERZEKERINGEN
Wij willen graag dat jij zorgeloos op reis gaat! Wat als je plotseling je reis moet annuleren of afbreken? 
Heb je er al over nagedacht wat er gebeurd als jij een blessure oploopt? Wij raden je aan om bij boeking 
van deze marathonreis een goede reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten. Wij kunnen je goed 
adviseren over de mogelijkheden van verzekeringen met bijvoorbeeld een blessuredekking. 

ALLEEN REIZEN & KAMER DELEN
In New York organiseren we veel gezamenlijke activiteiten waardoor je snel aansluiting vindt bij de groep. 
Wil je graag de kamer met een onbekende loper delen? Er zijn meer lopers met deze wens! Wij kunnen 
je op onze wachtlijst plaatsen. Zodra er een loper zich meldt die ook graag met een andere onbekende 
loper de kamer wil delen brengen we jullie met elkaar in contact. Het kan ook voorkomen dat we geen per-
soon vinden waarmee je de kamer kan delen. In dat geval moet je uiteindelijk toch de prijs voor een  
1 persoonskamer betalen. 
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voorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN
Er zijn verschillende betalingsdata vastgesteld om het bedrag van jouw marathonreis aan ons te voldoen. 

WIJZIGEN
Na het vastleggen van jouw marathonreis zijn wijzigingen uitsluitend op aanvraag mogelijk. Indien  
mogelijk kost het wijzigen van jouw reis €75,- exclusief eventuele tariefswijzigingen.

ANNULEREN
De annuleringskosten vanaf het moment van boeken tot en met 30 juni 2017 zijn €995,- (aanbetaling). 
Vanaf 1 juli 2017 zijn de annuleringskosten 100% van de reissom.

REISDOCUMENTEN EN VISA
Met de Nederlandse nationaliteit heb je voor reizen naar de Verenigde Staten een paspoort nodig dat  
tenminste het gehele verblijf in de Verenigde Staten geldig is. Een identiteitskaart is niet voldoende. 

Voor reizen naar de Verenigde Staten ben je voortaan verplicht jezelf te registreren onder ESTA  
(Elektronisch Systeem voor Reistoestemming). Na boeking informeren wij je over de verdere procedure. 

DISCLAIMER: Alle vlucht- en reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse  
wijzigingen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele drukfouten.
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Na ontvangst van onze reisbevestiging betaal je binnen 5 werkdagen een aanbetaling van €995,-.  
 
Vóór 15 juni 2017 betaal je de restantbetaling van jouw marathonreis aan ons. 
 
Boek je jouw marathonreis ná 15 juni 2017? Dan betaal je het volledige bedrag van jouw  
marathonreis in één keer, direct na boeking. 

> 

> 

> 



LET’S KEEP IN TOUCH!

W WWW.MARATHONWORLD.NL  
T 0413 337 776

MARATHONWORLDNL


