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New York City Marathon 2020 

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 53.636 finishers 
in 2019 uit 141 landen is New York zeker de grootste
marathon. Het is een droom voor iedere marathon-
loper 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 mogelijkheden, ook ons
uitgebreide programma in New York aan bod.

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 de ‘Big Apple’.



Hotel Hilton 
Garden Inn Chelsea***

Ligging
Dit moderne hotel is in 2019 volledig gerenoveerd. Het 
hotel is gunstig gelegen op West 28th Street, tussen 6th 
en 7th Avenue. Times Square ligt op circa 15 minuten 
loopafstand en ook veel andere highlights als het Empire 
State Building, Madison Square Garden en Central Park 
bereik je eenvoudig te voet of per metro.

Faciliteiten
Het hotel is volledig rookvrij en beschikt over een 
24-uurs receptie, bar en restaurant. Wi-Fi is gratis 
beschikbaar. Je verblijf is op basis van logies en ontbijt.

Accommodatie
Alle kamers zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, 
koffiezetapparaat en waterkoker. De badkamer is voorzien 
van een bad/douchecombinatie, föhn en toiletartikelen.

Prijzen
6 Hotelovernachtingen: 
Donderdag 29 oktober – woensdag 04 november
1-persoonskamer / 1 bed (max. 1 pers.): 3.479,- p.p.
2-persoonskamer / 1 of 2 bedden: 2.659,- p.p.
3-persoonskamer / 2 bedden: 2.389,- p.p.
4-persoonskamer / 2 bedden: 2.259,- p.p.

� 1 bed (King) = ca. 200 x 220 cm
� 2 bedden (2x Queen) = ca. 160 x 200 cm

Supporters ontvangen een korting van 550,- p.p.



New York City Marathon 2020

� Retourvlucht Amsterdam - New York met 
KLM/Delta (rechtstreeks) o.b.v. economy class 

� Luchthavenbelastingen en veiligheidstoeslagen 
� 1 stuk ruimbagage van max. 23kg 
� Verblijf in hotel Hilton Garden Inn Chelsea 

o.b.v. logies en ontbijt
� Bustransfer luchthaven – hotel v.v.
� Runners Pakket (zie onder)
� TUI Sports hardloopshirt met je voornaam
� TUI Sports Marathon Meeting 
� 7-daagse MetroCard
� TUI Sports After the Run Dinner
� Deskundige en ervaren reisbegeleiding

NYC Marathon Runners Pakket inclusief: 
� Startnummer voor de TCS New York City 

Marathon op zondag 1 november 2020
� Officieel New Balance TCS New York City 

Marathon functioneel shirt 
� Toegang tot de Marathon Expo 
� Bustransfer hotel-startterrein
� Medaille bij het uitlopen van de marathon



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 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 uw reis 
� Premie is 5.5% van de gehele reissom en € 3,50 

poliskosten. Over dit bedrag wordt 21% assurantie-
belasting 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 
reisbranche en heeft jarenlange ervaring in het 
organiseren van reizen. Tot TUI Nederland behoren 
o.a. de merken Kras en luchtvaartmaatschappij TUI fly. 

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 de introductie van TUI Sports is het voor actieve 
sporters een stuk eenvoudiger om deel te nemen aan 
de bekende internationale marathons, populaire 
buitenlandse wielertochten of trainingsstages. 
Wij bieden compleet verzorgde sportreizen voor 
marathonlopers en wielrenners, met onder meer de 
World Marathon Majors van Berlijn en New York, Gran
Fondo’s, de Tour de France en de Giro d’Italia. Hiermee 
voorziet TUI Sports 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. 

Neem voor vragen contact op met: 
Rob van Dijk via sports@tui.nl





Kortlopende reisverzekering
Wij vinden het zeer belangrijk dat je goed verzekerd op 
reis gaat en adviseren je om een reis- en annulerings-
verzekering 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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VERZEKERINGEN

TIP!ANNULERINGS- VERZEKERING MÉT BLESSURE- DEKKING

http://www.europeesche.nl
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Op de reizen van TUI Sports zijn de Algemene 
Voorwaarden van TUI (klik hier) van toepassing.

Voor de TCS New York City Marathon 2020 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 6 weken voor vertrek dient 100% van de reissom 
door je betaald te zijn. Bij boeking/facturatie binnen 
6 weken 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).

Voorboekers 
De boekingslink die wij op 17 december a.s. versturen is 
exclusief voor onze voorboekers. Geïnteresseerden zonder 
voorboeking kunnen helaas (nog) geen boeking maken. 
Boekingen van klanten zonder voorboeking zullen wij dus 
ook niet aanvaarden. Kort na 27 december a.s. gaan wij in 
de reguliere verkoop (zolang de voorraad strekt).

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. Afwijkingen zijn gelimiteerd en 
enkel op aanvraag beschikbaar. Je dient hierbij rekening te 
houden met extra kosten. 

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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BIJZONDERE VOORWAARDEN

https://www.tui.nl/corporate/algemene-voorwaarden.html

