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Voor iedere marathonloper is het een droom 
om ooit eens de fameuze New York City 
Marathon te lopen. De vijf “boroughs” waar het 
parcours  doorheen loopt, de vele 
honderdduizenden toeschouwers langs de kant, 
de finish in Central Park, maar ook de 
persoonlijke motivatie om de marathon te 
lopen maken het een onvergetelijke ervaring 
van de eerste tot en met de laatste meter. 
 

Al vanaf 1992 organiseert TUI (in het verleden 
onder de naam Holland Runner) reizen naar 
New York en andere prachtige marathons. Door 
onze jarenlange ervaring als reisorganisator én 
als marathonlopers, weten wij wat belangrijk is 
tijdens je reis.  
 

Net als de afgelopen jaren zal TUI begin 
november 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) zijn we blij ook dit jaar Run for 
Life weer te mogen begroeten tijdens de 
onvergetelijke marathonreis!  

 
 

 
 
 



Vluchtinformatie 
 

Vluchtschema 10-daagse reis 
Dinsdag 31 oktober 2017 – vlucht UA 71 
Amsterdam – New York (Newark)  
Vertrek 09.15 uur- aankomst 12.55 uur  
 
Woensdag 08 november 2017 – vlucht UA 70  
New York (Newark) – Amsterdam  
Vertrek 18.00 uur – aankomst 07.15 uur (9 nov.) 

 
Vluchtschema 9-daagse reis 
Woensdag 1 november 2017 – vlucht UA 71 
Amsterdam – New York (Newark)  
Vertrek 09.15 uur- aankomst 12.55 uur  
 
Woensdag 08 november 2017 – vlucht UA 70  
New York (Newark) – Amsterdam  
Vertrek 18.00 uur – aankomst 07.15 uur (9 nov.) 

 
Maaltijden en drankjes Bij United Airlines zijn de 
maaltijd en drankjes bij de vlucht inbegrepen.  
 
Bagage In de Economy Class van United Airlines 
mag één stuk handbagage en één stuk ruimbagage 
(23 kg) meegenomen worden.  
 

Bovenstaand vluchtschema is onder voorbehoud 
van (tijds)wijzigingen door de 
luchtvaartmaatschappij. 
 



Hotel Hilton Garden Inn Chelsea 
Hotelcategorie: 3* 
 

Ligging 
Het Hilton Garden Inn Chelsea is een modern 
hotel, gunstig gelegen op West 28th Street, tussen 
6th en 7th Avenue. Times Square ligt op circa 
15 minuten loopafstand en ook veel andere 
bekende highlights als het Empire State Building, 
Madison Square Garden en Central Park bereik je 
eenvoudig te voet of per metro.  
 

Faciliteiten 
Het volledig rookvrije Hilton Garden Inn Chelsea 
beschikt over een 24-uurs receptie, bar, 
fitnessruimte en een lounge/televisieruimte. Wi-Fi 
is gratis beschikbaar in het hotel. 
 

Accommodatie 
Alle kamers zijn voorzien van airconditioning, 
flatscreen-tv en koffiezetapparaat/waterkoker. 
Gratis Wi-Fi is ook op de kamers beschikbaar. De 
badkamer is voorzien van een 
bad/douchecombinatie, föhn en toiletartikelen. 
 

Verzorging 
Je verblijft op basis van logies en ontbijt. 
 

Afmetingen bedden: 
1 en 2 persoonskamer: King bed van 193 x 203 cm 
2, 3 en 4-persoonskamer:  twee Queen bedden 
van 152 x 203 cm 
 
 
 



Programma 
 

Dinsdag 31 oktober of woensdag 1 november 
Vandaag vertrek je naar New York. Op Schiphol 
word je ontvangen door de enthousiaste TUI 
Sports reisbegeleiding. Indien nodig assisteren 
wij je met het inchecken. De vliegtijd van 
directe vluchten is circa acht uur. Wanneer 
je bent geland in ‘the Big Apple’ staat de 
transferbus klaar om je naar je hotel op 
Manhattan te brengen. In je hotel ontvang je 
direct je kamersleutel, zodat je gelijk van de 
kamer gebruik kunt maken. 
 
Donderdag 2 november 2017 
Vanmorgen is het mogelijk aan te sluiten bij de 
TUI Sports reisbegeleiding om gezamenlijk de 
enorme New York City Marathon Expo te 
bezoeken. Hier kun je tot uiterlijk 
zaterdagmiddag je startnummer ophalen. 
 

Vrijdag 3 november 2017 
Twee dagen voor de marathon is het tijd om het 
laatste deel van het parcours van de marathon 
te verkennen. De ervaren TUI Sports trainers 
ontvangen je in Central Park voor een 
ontspannen verkenningsloop van ongeveer 5 
kilometer.  
 
 



Vervolg programma 
 
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.  
 
Zaterdag 4 november 2016 
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.  
 
Zondag 5 november 2017 
Dit is de dag waar je al maanden naar uit hebt 
gekeken, waar je al die tijd voor hebt getraind en 
het nodige voor hebt moeten laten; vandaag is de 
TCS New York City Marathon. Om op tijd op het 
startterrein aan te komen is het vertrek vanuit het 
hotel al vroeg. Met de door TUI georganiseerde bus 
rijd je in een uur naar Staten Island. Aan de voet 
van de Verrazano Bridge kun je de laatste 
voorbereidingen treffen voordat vanaf 09.50 uur 
het startschot klinkt 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 supporters en de TUI Sports 
reisbegeleiding.  
 



Vervolg programma 
 
‘s Avonds nodigen wij zowel de lopers als de 
supporters (die hun reis bij TUI geboekt hebben) 
van harte uit voor het After the Run Dinner. In een 
exclusief door TUI gereserveerde 
horecagelegenheid op Manhattan kan je samen 
met alle andere lopers en supporters napraten 
over de belevenissen van die dag. Alle drankjes en 
het lopend buffet zijn uiteraard inclusief. 
 
Maandag 6 november, dinsdag 7 november en 
woensdag 8 november 2017 
De dagen na de marathon kun je gebruiken om na 
te genieten van je bijzondere prestatie maar 
natuurlijk ook New York.  
Op woensdagavond vlieg je terug naar 
Amsterdam, waar je de volgende dag aankomt. 
Net zoals voor de heenreis word je vanaf je hotel 
naar de luchthaven gebracht en indien gewenst 
assisteren wij bij het inchecken aan de balie.  
 
Terug in Nederland kun je terugblikken op een 
onvergetelijke marathonervaring die je hopelijk 
een prachtig bedrag heeft opgeleverd voor KWF.  
 



Je reis is inclusief 
 

• Retourvlucht Amsterdam – New York v.v. United 
Airlines (rechtstreeks) op basis van economy class 

• Luchthavenbelastingen en veiligheidstoeslagen  
• 1 stuk ruimbagage van max. 23kg  
• Transfers luchthaven – hotel v.v. met TUI bus  
• Verblijf in hotel Hilton Garden Inn Chelsea,  
• TUI Sports Marathon Meeting met praktische 

adviezen over de marathondag  
• Runners Pakket (zie volgende pagina)  
• After the Run Dinner op zondagavond 
• Supporterspakket voor niet-marathonlopers 
• Deskundige en ervaren TUI Sports reisbegeleiding  
 
Niet inbegrepen  
• Reis- en/of annuleringsverzekering  
• Fooien en persoonlijke uitgaven  
• Niet genoemde maaltijden en consumpties  
• Calamiteitenfonds €2,50 per boeking  
 
 



Runners Pakket 
 
• Startnummer voor de TCS New York City Marathon op 

5 november 2017 
• Transfer vanaf uw hotel naar de start van de 

marathon per TUI bus  
• Medaille en oorkonde bij het uitlopen van de 

marathon – geen tijdslimiet  
• Verkenningsloop in Central Park onder leiding van 

ervaren looptrainers  
• Deskundige en ervaren TUI Sports fysiotehrapeuten in 

New York 
• Begeleiding bij het ophalen van het startnummer op 

de Marathon Expo  
• Toegang tot de Marathon Expo en Awards Ceremony  
• Ticket voor het Pasta Dinner (Marathon Eve Dinner)  
• Officieel TCS New York City Marathon functioneel 

shirt (onder voorbehoud van beschikbaarstelling door 
de marathon organisatie)  

 
Alle  genoemde  prijzen zijn inclusief 
luchthavenbelastingen, veiligheids- en 
brandstoftoeslagen. Deze belastingen en toeslagen zijn 
onder voorbehoud van wijzigingen. Bij tussentijdse 
verhoging zullen deze worden doorbelast  
 



Prijsoverzicht  
 

Hotel Hilton Garden Inn Chelsea  
 
10-daagse reis 
8 overnachtingen in New Yor 
4-persoonskamer met 2 bedden: € 1929, -     
3-persoonskamer met 2 bedden: € 2099, -    
2-persoonskamer met 2 bedden: € 2429, -  
1-persoonskamer: € 3529, -  
  
9-daagse reis    
7 overnachtingen  in New York  
(1 november – 8  november)   
4-persoonskamer met 2 bedden: € 1919,-    
3-persoonskamer met 2 bedden: € 2059,-   
2-persoonskamer met 2 bedden: € 2349,-  
 
Alle genoemde prijzen zijn per persoon  
en inclusief het Runners Pakket.  
 
Voor supporters (niet-deelnemers) geldt een korting  
van € 500 per persoon. 
 
 



Voorwaarden reis New York City Marathon 
 
Betalingsvoorwaarden 
De deelnemer dient de reissom op de volgende momenten aan 
TUI te betalen: 
Uiterlijk 22 april 2017 dient € 600 betaald te zijn.  
Uiterlijk 1 juli 2017 dient € 1.200 betaald te zijn.  
Uiterlijk 1 september 2017 dient € 1.600 betaald te zijn 
Uiterlijk 1 oktober 2017 dient de volledige reissom betaald te 
zijn. 
 
Annuleringsvoorwaarden  
• Bij annulering t/m 30 juni 2017 bedragen de 
annuleringskosten 50% van de totale reissom (inclusief 
eventuele verzekeringspremies).  
• Bij annulering vanaf 1 juli 2017 bedragen de 
annuleringskosten 100% van de reissom (inclusief eventuele 
verzekeringspremies)  
 
Wijzigingen  
• T/m 30 juli 2017 is het mogelijk uw reis te zonder 
wijzigingskosten aan te passen. Wel wordt een eventueel 
verschil in tarief doorbelast. Wijzigingen zijn mogelijk onder 
voorbehoud van beschikbaarheid en acceptatie.  
• Vanaf 1 augustus 2017 zijn geen wijzigingen meer mogelijk.  
 
Afwijkingen op de marathonreis  
Indien gewenst kan het verblijf in New York worden verlengd 
of een doorreis naar een andere bestemming in de Verenigde 
Staten worden gemaakt. Op basis van de individuele wensen 
bekijken wij graag de mogelijkheden. Daarbij geldt dat de 
heenreis en terugreis met dezelfde vliegmaatschappij dienen 
te zijn en dat altijd één traject met de door TUI aangeboden 
vlucht gemaakt dient te worden. Afwijkingen zijn gelimiteerd 
en enkel op aanvraag beschikbaar.  
Bij een afwijking van de reisdata of route worden TUI geen 
wijzigingskosten in rekening gebracht. Wel worden eventuele 
extra hotelovernachtingen en een eventueel tariefverschil voor 
de afwijkende vlucht(en) berekend.  
Bij een vliegreis die afwijkt van ons reguliere aanbod is het 
vervoer van en naar de luchthaven in New York uw eigen 
verantwoordelijkheid en  voor eigen rekening.  
 
 



Verzekeringen 
 
Kortlopende reisverzekering: 
  
Wij vinden het zeer belangrijk dat u goed verzekerd op reis 
gaat en adviseren u om een reis- en annuleringsverzekering 
met blessuredekking  af te sluiten.  
  
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 uw bagage 
• Medische kosten en hulpverlening kostprijs gedekt 
• Extra ongevallendekking 
 
Annuleringsverzekering 
• Vergoeding van uw annuleringskosten welke kort voor 

vertrek zeer hoog oplopen. 
• Vergoeding annulering/afbreking als familie 1ste en 2e 

graad of ex-partner ernstig ziek wordt of familie 1ste, 2e of 
3e graad komt te overlijden. 

• Vergoeding van niet gebruikte reisdagen bij afbreken van 
uw reis 

• Premie is 5.5% van de gehele reissom en € 3,50 
poliskosten. Over dit bedrag wordt 21% 
assurantiebelasting berekend.  

  
Unieke extra zekerheid  bij uw annuleringsverzekering 
Blessuredekking; 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,  en u daarom niet kan deelnemen aan de geplande 
activiteit. Toeslagpremie op de annuleringsverzekering is 1% 
excl. assurantiebelasting. 

 



Over TUI 
 
TUI Nederland is de marktleider in de Nederlandse reis-
branche en heeft jarenlange ervaring in het organiseren 
van reizen. Tot TUI Nederland behoren ook de merken 
Kras, Robinson en luchtvaartmaatschappij TUIfly.  
  
Als onderdeel van de internationale marktleider in de 
reisbranche, TUI Travel PLC, behoort TUI tot ’s werelds 
grootste reisbedrijf, waardoor wij scherpe prijzen en een 
hoogwaardig servicelevel kunnen bieden.  
Naast deze voordelen biedt TUI Nederland zekerheid 
doordat zij aangesloten is bij de ANVR branchevereniging, 
de Stichting Garantiefonds Reisgelden en het 
Calamiteitenfonds. Hierdoor kunnen wij je optimaal van 
dienst zijn en sta je er in geval van nood nooit alleen voor. 
 
Sinds 10 december 2016 is het voor actieve sporters een 
stuk eenvoudiger om deel te nemen aan de bekende 
internationale marathons, populaire buitenlandse 
wielertochten of trainingsstages door de lancering van TUI 
Sports. Wij bieden  compleet verzorgde sportreizen voor 
marathonlopers en wielrenners, met onder meer de 
World Marathon Major van Berlijn en New York, Gran 
Fondo’s, de Tour de France en de Giro d’Italia. Hiermee 
voorziet TUI in een snel groeiende vraag naar sportreizen 
en laat sporters deze bijzondere ervaring met elkaar 
beleven. Op de website TUI.nl/Sports staat het actuele 
aanbod. 
  
Voor vragen neem contact op met Bart Quist via 
sports@tui.nl of +31(0)73 5999 500 

mailto:sports@tui.nl



