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WAAROM MET MARATHONWORLD?
Met al ruim 34 jaar ervaring als specialist op het gebied van Marathonreizen weten wij als geen
ander hoe belangrijk een onbezorgde reis is. Jij focust op de marathon en wij regelen de rest! Welk
reisarrangement je ook kiest, bij ons ben je altijd gegarandeerd van professionele begeleiding en
mag je deelnemen aan de groepsactiviteiten.

>
>
>
>
>
>
>
>

GOED VERZORGDE REIS
TEAM VAN HARDLOOPPRO’S EN REISSPECIALISTEN
EEN AANSPREEKPUNT VOOR, TIJDENS EN NA DE MARATHON
HOTELS CENTRAAL IN BERLIJN
COMPLEET ARRANGEMENT
ZEER SCHERP GEPRIJSD EN INCLUSIEF GEGARANDEERD STARTBEWIJS
PROGRAMMA VOOR SUPPORTERS
SPECIALE BLESSUREVERZEKERING
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‘A ONCE IN A LIFETIME EXPERIENCE’
Marathonworld organiseert dit jaar voor de 35ste keer deze geweldige marathonreis!
Beleef de droom van iedere marathonloper: het lopen van de BMW Berlin Marathon! Op
26 september 2021 kan jij aan de start staan, want voor deze populaire marathon bieden wij
marathonreizen aan inclusief startbewijs waardoor je gegarandeerd bent van deelname. De
BMW Berlin 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 vlak na de Brandenburger Tor!
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 4-daagse arrangementen
opgenomen. Wil je langer of korter verblijven? Of liever in een ander hotel? Wij kunnen deze
arrangementen compleet naar wens aanpassen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

VERVOERSMOGELIJKHEDEN
Vlucht

Optioneel kunnen wij een vlucht reserveren voor deze marathonreis. Wij beschikken over de
mogelijkheid om diverse luchthavens en airlines aan te bieden die bij jouw wensen past.

FlixBus

De FlixBus is een voordelig vervoersmogelijkheid waarmee je vanaf diverse opstapplaatsen in
Nederland naar Berlijn kunt reizen. De FlixBus beschikt over de hoogste comfort-, veiligheids- en
milieustandaarden en biedt een duurzaam en comfortabel alternatief voor individueel vervoer.

Trein

Met Intercity Berlijn reis je vanaf Amsterdam Centraal rechtstreeks naar Berlijn Hauptbahnhof.
Daarnaast is het ook mogelijk om vanaf diverse andere steden naar de Duitste hoofdstad te reizen.
Hoe eerder de treinreis wordt gereserveerd, hoe lager het tarief.

ACCOMMODATIES
Het Moxy Berlin Ostbahnhof is onze uitvalsbasis voor de Berlijn Marathon. Het is een hip en modern
hotel dat door onze reizigers uitstekend wordt beoordeeld. In het Moxy verblijft onze begeleiding en
vanuit hier worden alle activiteiten georganiseerd. Daarnaast bieden wij ook het Ibis Berlin Ostbahnhof
aan, een eenvoudig maar netjes ingericht hotel. Beide hotels liggen op slechts 100 meter van het trein/
metro station Berlin Ostbahnhof waardoor je binnen 15 minuten bij de Brandenburger Tor (start en de
finish van de marathon) bent.
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dag tot dag programma
Ter voorbereiding op jouw vertrek naar Berlijn zullen we jou regelmatig informeren over je reis,
trainingsschema’s doorsturen en de leukste tips over Berlijn met je delen. Uiteraard ontvang je ook een
uitnodiging voor het Marathonworld hardloopevent. De reispapieren zal je uiterlijk een week voor vertrek
ontvangen met daarin alle informatie betreft jouw marathonreis. Hieronder nemen we je alvast mee naar
Berlijn zodat je de invulling per dag kunt doornemen.

VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2021
Als je ons standaard groepsarrangement geboekt hebt kom je vandaag aan in Berlijn. Je kunt met het
hotelvoucher inchecken in jouw hotel vanaf ongeveer 15.00 uur. Als je wil kan je vandaag alvast een
bezoek brengen aan de marathonexpo om je startnummer op te halen. In de avond staat er een korte
welkomstmeeting van Marathonworld op het programma. Deze zal worden gehouden in de lobby van het
moderne Moxy Hotel.

ZATERDAG 25 SEPTEMBER 2021
Vandaag wordt er vanuit de marathonorganisatie een “Fruhstuckslauf” georganiseerd. Deze loop is gratis
voor alle deelnemers van de marathon en eventuele supporters. De loop start bij de Charlottenburg en
eindigt na ongeveer 6 km in het Olympisch stadion. Na de run staat er een power ontbijt klaar voor alle
deelnemers.
’s Middags brengen we met de groep een bezoek aan de marathonexpo. We gaan hiernaartoe met de
metro. Metrokaarten zijn eventueel direct bij jouw boeking te reserveren.
Als alternatieve pasta party reserveren wij in de avond een Italiaans restaurant in de buurt van het Moxy
hotel. Wij reserveren hier ook graag een plek voor jou (zo lang de voorraad strekt).

ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Dit is de dag waar jij zo lang naar uit hebt gekeken, waar jij zo lang voor hebt getraind, waarvoor jij
naar Berlijn bent gekomen, want het is namelijk dé dag van de BMW Berlin Marathon 2020! Iedereen is
natuurlijk vrij om op zelfstandig richting de start te gaan. Voor degene die graag met de groep mee willen
naar de start zullen we op 2 verschillende tijden afspreken in de lobby. We gaan vervolgens met de metro
richting de start. Vergeet niet jouw Marathonworld shirt aan te doen! Jouw supporters en onze andere
Marathonworld hardlopers herkennen je daardoor gemakkelijk.
Het team van Marathonworld richt voor de supporters en deelnemers een Meet & Greet Point in langs het
parcours van de marathon. Natuurlijk zullen wij jou ook fanatiek aanmoedigen zodra je langs het Meet &
Greet punt komt gelopen.
’s Avonds zijn jullie van harte welkom tijdens onze eigen Marathonworld After Party in het Moxy Hotel.
Onder het genot van drankjes kun je hier gezellig napraten over jouw geleverde prestatie en jouw
ervaringen delen met de overige lopers en supporters uit onze groep.

MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021
Helaas zit voor de meeste het Berlijn Marathon avontuur er vandaag alweer op. Je kunt jouw verblijf in
Berlijn bij boeking ook verlengen om nog wat extra dagen van deze mooie stad te kunnen genieten.
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Hardlooparragement
Marathonworld biedt een compleet hardlooparrangement inclusief:
>
>
>
>
>
>
>

STARTBEWIJS
MEDAILLE
GEPERSONALISEERD SHIRT VAN MARATHONWORLD
GEZAMENLIJK BEZOEK AAN DE EXPO
MARATHONWORLD MEETING / SPREEKUUR
HUUR CHAMPIONCHIP
BREAKFAST RUN

Voor de prijstabel van onze arrangementen zie pagina 11.
Voor supporters die geen gebruik maken van het hardlooparrangement wordt er een
supporterskorting van €190,- in mindering gebracht op de reissom.
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GROEPSACTIVITEITEN
In het hardlooparrangement zijn de volgende
groepsactiviteiten inbegrepen:

>
>
>
>

WELKOMSTMEETING
FRUHSTUCKSLAUF 25 SEPTEMBER
MARATHONWORLD MEET & GREET POINT
(TIJDENS DE MARATHON VOOR SUPPORTERS)
MARATHONWORLD AFTERPARTY
(VOOR HARDLOPERS EN SUPPORTERS)

Optionele groepsactiviteiten:

>
>
>

ALTERNATIEVE PASTA PARTY
GEZAMENLIJK ONTBIJT & DINERS
DIVERSE EXCURSIEMOGELIJKHEDEN
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Moxy Berlin Ostbahnhof ***+
Moxy Berlin Ostbahnhof is een leuk en modern ingericht hotel dat
door Marathonworld hardlopers en de organisatie als uitstekend
wordt beoordeeld. Wij kunnen jullie dit goede 3+ sterren dan ook
van harte aanbevelen. De kamers zijn comfortabel, prima verzorgd
en met het openbaar vervoer bereik je snel alle overige delen van
de stad. Dit hotel is prijstechnisch een aantrekkelijke keuze en is
inclusief ontbijt maar ligt wat verder van de start en finish van de
marathon.
Ligging: Het hotel ligt op een goed bereikbare locatie in Berlijn, op
slechts 100 meter van het trein/metro station Berlin Ostbahnhof.
Hierdoor ben je met het openbaar vervoer binnen 15 minuten bij
de Brandenburger Tor (de start en finish van de marathon).
Daarnaast ligt het hotel op loopafstand van Alexanderplatz.
Faciliteiten: 24 uur receptie, parkeren (tegen betaling), gratis WiFi
in de openbare ruimte en op de kamers, huisdieren toegestaan
(tegen betaling), bagageruimte, rookvrije kamers, bar, kluisjes
(tegen betaling) beschikbaar bij de receptie en spelletjes ruimte.
Kamers: Moderne en geluiddichte kamers met flatscreen-tv en
eigen badkamer. De 2-persoonskamer heeft een queen bed. De
kamers beschikken allen over airconditioning, koffie- en
theefaciliteiten, haardroger, strijkplak en strijkijzer.
Verzorging: Op basis van logies en ontbijt. Het ontbijt wordt
verzorgd in het ontbijtrestaurant.

accommodatie

Ibis Berlin Ostbahnhof **
Wij hebben hotel Ibis Berlin Ostbahnhof geselecteerd vanwege zijn
fijne ligging naast onze vaste uitvalsbasis Moxy Berlin Ostbahnhof.
Deze is dus eenvoudig te bereiken indien je wil deelnemen aan
de door Marathonworld georganiseerde activiteiten. Het hotel is
eenvoudig maar wel erg netjes ingericht.
Ligging: Ibis Berlin Ostbahnhof ligt in een fijne omgeving dichtbij
het trein- en metrostation Ostbahnhof. Hierdoor bereik je met het
openbaar vervoer snel alle delen van de stad. Zo ook de start en
finish van de Marathon.
Faciliteiten: 24 uurs receptie, parkeren tegen betaling,
airconditioning en oplaadpunt voor elektrische auto’s.
Kamers: Geluidsdichte, eenvoudig ingerichte kamers met
airconditioning en eigen badkemer. De kamers zijn voorzien van
Sweet Bed by Ibis bedden voor ultiem slaapcomfort, een gratis wifi
verbinding en televisie.
Verzorging: Op basis van logies en ontbijt.

accommodatie

MOXY BERLIN OSTBAHNHOF
Adres: Andreasstrasse 76-78, 10243 Berlijn, Duitsland
Telefoon: +49 30 567 968 71

IBIS HOTEL BERLIN OSTBAHNHOF
Adres: An der Schillingbrücke 2, 10243 Berlijn, Duitsland
Telefoon: +49 30 257 600

MARATHON EXPO
Adres: Flughafen Tempelhof
Platz der Luftbrücke 5, 12101 Berlijn, Duitsland
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Prijstabel
4-DAAGSE MARATHONREIS
> Eigen Vervoer
> Vrijdag 24 september - maandag 27 september 2021
> Inclusief ontbijt en startbewijs
						
4pk
3pk

2pk

1pk

Moxy Ostbahnhof

€ 539,- p.p.

€ 809,- p.p.

Ibis Ostbahnhof

€ 515,- p.p.

€ 750,- p.p.

Het Moxy Berlin Ostbahnhof is onze vaste uitvalsbasis in Berlijn. Vanuit dit hotel worden alle activiteiten
georganiseerd. De prijzen zijn exclusief €17,50 bemiddelingskosten per persoon, €2,50 calamiteitenfonds
en toeristenbelasting (deze dient ter plaatse te worden betaald). Voor supporters geldt een korting van
€190 op bovenstaande prijzen.

OVERIGE VERTREKDATA EN VERBLIJFSDUUR
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 Berlijn Marathonreis combineren met
een leuke stedentrip. Neem hiervoor contact met ons op.

11

11

VEELGESTELDE VRAGEN
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.

BEREIKBAARHEID
Tijdens de reis is de begeleiding van Marathonworld 24 uur per dag bereikbaar. Het team van
Marathonworld verblijft in het het Moxy Berlin Ostbahnhof. Via een WhatsApp groep blijf je op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen.

ALLEEN REIZEN & KAMER DELEN
In Berlijn organiseren we 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 persoon
vinden waarmee je de kamer kan delen. In dat geval moet je uiteindelijk toch de prijs voor een
1 persoonskamer betalen.

VRAGEN
Voor- en na 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 vindt er een meeting plaats op vrijdag in de lobby van het Moxy Berlin Ostbahnhof. De
reisbegeleiding van Marathonworld is aanwezig om al jouw vragen te beantwoorden. Wil je meer weten
over de marathon? Of over Berlijn? Stel jouw vragen gerust aan ons! Daarnaast geven wij jou graag de
laatste adviezen en tips mee voor de marathon.
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Voorwaarden
BETALINGSVOORWAARDEN
Er zijn verschillende betalingsdata vastgesteld om het bedrag van jouw marathonreis aan ons te voldoen.

>

Na ontvangst van onze reisbevestiging betaal je binnen 5 werkdagen een aanbetaling van €200,p.p. + eventuele verzekering.

>

Vóór 30 april 2020 betaal je de restantbetaling van jouw marathonreis aan ons.

>

Boek je jouw marathonreis ná 30 april 2020? Dan betaal je het volledige bedrag van jouw
marathonreis in één keer, direct na boeking.

WIJZIGEN
Na het vastleggen van jouw marathonreis zijn wijzigingen uitsluitend op aanvraag mogelijk. Let op dat het
startbewijs niet overdraagbaar is.

ANNULEREN
De annuleringskosten vanaf het moment van boeken tot 30 april 2020 zijn €200,- (aanbetaling) per persoon.

REISDOCUMENTEN
Een geldig paspoort of een geldige Nederlandse identiteitskaart is vereist om naar Berlijn te reizen.

DISCLAIMER: Alle reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan
eventuele drukfouten.
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LET’S KEEP IN TOUCH!

MARATHONWORLDNL
MARATHONWORLD_NL

Houdt het thuisfront en andere lopers op de hoogte
gedurende jouw hardloopavontuur met de hashtags
#berlinmarathon & #marathonworld_nl.
Daarnaast zijn we altijd op zoek naar hardloop
verhalen in de breedste zin! Deze delen we dan op
onze website en social media. Wil jij jouw hardloop
ervaring delen met ons? Mail jouw verhaal dan naar
marketing@marathonworld.nl.

Copyright © 2019 / 2020 MARATHONWORLD BV
Wijzigingen programma voorbehouden
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