
Run for Life 
TCS NEW YORK CITY MARATHON 2021



Als het al niet de allermooiste 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 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 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 voor zowel de 
marathondeelnemers als hun supporters aan bod.

Het hotel in ons reispakket bevindt zich op Manhattan, 
zodat je altijd in de buurt bent van Broadway, Central 
Park, Times Square en het Empire State Building. De 
rechtstreekse vluchten zijn met onze preferred partner 
KLM / Delta Airlines of United Airlines.

We bieden je de mogelijkheid om optioneel een start-
nummer bij te boeken. Op de overeenkomst aangaande 
het startnummer zijn aanvullende voorwaarden van de 
marathonorganisatie van toepassing.

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 hopen we je te 
mogen begroeten en begeleiden tijdens je onvergetelijke 
marathonreis. Aarzel niet om contact op te nemen in het 
geval je vragen hebt. We beantwoorden ze graag!

Met sportieve groet,
Team TUI Sports
sports@tui.nl
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Dit reispakket van TUI Sports is bedoeld voor 
marathonlopers die gemak en comfort hoog in het 
vaandel hebben staan. Je bent verzekerd van een directe 
vlucht vanaf Amsterdam. Naast het verblijf in een hotel 
op Manhattan zijn ook diverse extra’s inbegrepen. Zo is 
ervaren en professionele reisbegeleiding vanaf het vertrek 
op Schiphol aanwezig om waar nodig te assisteren en 
eventuele vragen te beantwoorden. Ook maak je gebruik 
van door TUI Sports georganiseerde transfers vanaf de 
luchthaven naar je hotel en terug. 

Tijdens de TUI Sports Marathon Meeting op vrijdagmiddag 
worden zowel deelnemers als hun supporters van A tot 
Z geïnformeerd over de marathondag. 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 behandeling van onverhoopte 
blessures kan er gebruik worden gemaakt van onze 
ervaren en deskundige fysiotherapeuten.

Inclusief:
• Rechtstreekse vlucht Amsterdam - New York v.v.  

op basis van economy
• Luchthavenbelastingen en veiligheidstoeslagen
• 1 stuk ruimbagage max. 23 kg
• Bustransfer luchthaven - hotel v.v.
• 6 nachten in Hilton Garden Inn o.b.v. logies en ontbijt
• Deskundige en ervaren TUI Sports reisbegeleiding
• TUI Sports Marathon Meeting met praktische adviezen 

over de marathondag
• Begeleiding bij het bezoek aan de Marathon Expo

• Verkenningsloop in Central Park onder leiding van 
ervaren looptrainers

• Toegang tot het TUI Sports After the Run Dinner
• 7-daagse MetroCard

Exclusief:
• Startnummer TCS New York City Marathon 2021
• Reis- en annuleringsverzekering (zie pagina 12)
• Boekingskosten: 37,50 per boeking
• Calamiteitenfonds: 2,50 per boeking (max. 9 personen)
• Vliegbelasting: 8,- per persoon

Optioneel:
Startnummer TCS New York City Marathon 2021
Zie de voorwaarden op pagina 13
•  Officieel TCS New York City Marathon New Balance shirt
•  Transfer naar de start met officiële NYRR Transportation: 

pendelbus vanuit Midtown Manhattan
• Voor finishers: unieke medaille
• Toegang tot de Marathon Expo
•  Bezoek aan een gediplomeerde fysiotherapeut in geval 

van een eventuele blessure voor advies of behandeling

Prijzen o.b.v. rechtstreekse vluchten:
1-persoonskamer: 2.929,- per persoon
2-persoonskamer: 2.109,- per persoon
3-persoonskamer: 1.839,- per persoon
4-persoonskamer: 1.709,- per persoon
Optioneel: startnummer 550,-
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Dit moderne 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 highlightsals 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 vorig jaar gerenoveerde kamers zijn voorzien van 
airconditioning, flatscreen-tv en koffiezetapparaat/ 
waterkoker. De badkamer is voorzien van een bad/
douchecombinatie, föhn en toiletartikelen.

Kamers
1 bed (King) voor 1/2 pers. / ca. 200 x 220 cm
2 bedden (2x Queen) voor 2/3/4 pers. / ca. 160 x 200 cm

Verzorging
Je verblijft op basis van logies en ontbijt.
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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. Uiterlijk een week voor vertrek 
ontvang je de reispapieren met daarin alle relevante 
informatie over je reis en verblijf.

Donderdag 4 november 2021
Vandaag vertrek je samen met de enthousiaste TUI 
Sports reisbegeleiding naar New York. Na aankomst in 
de ‘Big Apple’ brengt de transferbus je naar je hotel op 
Manhattan.

Vrijdag 5 november 2021
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 5/6 kilometer. 

Rond de middag kun je aansluiten 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.

Aan het eind van de middag ben je van harte 
welkom tijdens de TUI Sports Marathon Meeting. 
Met onze jarenlange ervaring geven we 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. 

Zaterdag 6 november 2021
Vandaag ben je vrij om de dag naar eigen wens in te 
vullen, maar we adviseren je vooral rustig aan te doen, 
ruim voldoende te drinken en te zorgen voor voldoende 
koolhydraten.

Zondag 7 november 2021
Dit is de dag van de TCS New York City Marathon 2021. 
Je vertrekt al vroeg, omdat we op tijd op het startterrein 
moeten zijn. De officiële NYRR pendelbussen zullen naar 
de start vertrekken vanuit Midtown Manhattan. Deze 
pendelbus rijdt je binnen een uur naar Staten Island, 
waar vanaf 09.40 uur het startschot wordt gelost en jouw 
uitdaging begint. Als alternatief voor de pendelbus kan je 
ook kiezen voor de Staten Island Ferry vanaf Downtown 
Manhattan.

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. 

Woensdag 10 november 2021
Vandaag is 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.

Ons (reis)programma is onder voorbehoud van wijzigingen.
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TUI Sports reisbegeleiding
Als deelnemer word je vanaf het vertrek 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 al je 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. 

TUI Sports is een activiteit van TUI Nederland en 
aangesloten bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds.

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 toe-
stemming worden verkregen om visum-vrij te mogen 
reizen. Reizigers zonder ESTA krijgen geen toegang tot het 
vliegtuig. Ruim voor vertrek zullen we je nog attenderen op 
deze verplichte procedure.

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.

Deelnemers uit 2020 
De boekingslink die we versturen is exclusief voor onze 
‘deelnemers’ uit 2020. Andere geïnteresseerden kunnen 
helaas geen boeking maken en deze boekingen zullen we 
dus ook niet aanvaarden. Mochten er toch startnummers 
beschikbaar komen gaan deze in de reguliere verkoop 
(zolang de voorraad strekt).
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Bagage
In de Economy Class van KLM, Delta Airlines, United 
Airlines en Icelandair mag één stuk ruimbagage worden 
meegenomen van max. 23 kg. Aan boord mag één stuk 
handbagage worden meegenomen van max. 12 kg.

Maaltijden en drankjes
Bij KLM, Delta Airlines en United Airlines zijn de maaltijden 
en drankjes bij de vliegreis inbegrepen.

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 we je naar de website  
van de luchtvaartmaatschappij.

COVID-19 Reis waarschuwingen 
Update: 01/06/2021
Passagiers van 2 jaar en ouder moeten in het bezit zijn 
van een negatieve uitslag van een virale test (RT-PCR, RT-
LAMP of antigeen), waarbij de kalenderdatum waarop het 
specimen werd afgenomen niet meer dan 3 dagen voor 
vertrek is. Dit geldt ook voor passagiers die een Covid-19-
vaccinatie hebben gekregen.

Covid-19 heeft geleid tot wijdverbreide verstoring van 
het internationale reizen. Bekijk voor vertrek de laatste 
Covid-19 beperkingen op de Covid-19 infopagina.

Bekijk welke test je nodig hebt
Check kort voor vertrek TravelDoc om te zien wat voor 
testmaatregelen er gelden voor jouw reis zodat je zeker 
weet dat je aan boord mag.

TUI Sports zal iedereen zoveel mogelijk op de hoogte 
houden. Check zelf ook regelmatig de (test)maatregelen en 
(reis)beperkingen in de aanloop naar deze reis.
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Goed verzekerd op reis!
We vinden het zeer belangrijk dat je goed verzekerd op 
reis gaat en adviseren je om een reis- en/of annulerings-
verzekering af te sluiten. Onze verzekeringen sluiten exact 
aan op je reis en hebben dekkingen die uniek zijn op de 
Nederlandse markt!

Kortlopende reisverzekering met COVID dekking
Premie Wereld (p.p.p.d.):  
Basis € 3,47, Comfort € 3,72 en Optimaal € 4,52
Dekking:
• Hulpverlening, repatriëring en geneeskundige kosten
•  Reis rechtsbijstand
•  Bagage: 1 of 2 jaar dekking nieuwwaarde op je bagage
•  Mobiele telefoons, tablets, computer- en fotoapparatuur 

COVID dekking (alleen bij TUI):
•  Extra reiskosten naar Nederland per verzekerde € 750,-
•  Extra verblijfkosten p.v.p.d. (max. 10 dagen) € 100,-
•  Maximale dekking per polis € 5.000,-
•  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.

Kortlopende basis annuleringsverzekering
•  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 ongebruikte reisdagen bij afbreken  
van je reis.

Kortlopende Allrisk annuleringsverzekering
Aanvullend op de basis annuleringsverzekering:
• Vergoeding van 75% indien je om andere persoonlijke 

redenen annuleert of eerder terugkeert om eigen reden, 
zoals benoemd in de voorwaarden.

Optioneel: 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, 
waardoor je niet kunt deelnemen aan de geplande 
activiteit. 

• Bij het afsluiten van een annuleringsverzekering is het 
startnummer uitgesloten (zie pagina 13).

Premie is 5,5% van de totale reissom voor de basis 
annuleringsverzekering en 7% van de totale reissom voor 
de Allrisk annuleringsverzekering. De toeslagpremie voor 
de blessuredekking is 1% over de totale reissom. Over 
de te betalen premie wordt 21% assurantiebelasting 
berekend. Poliskosten eenmalig € 4,25.

Voor specifieke en gedetailleerde informatie over je reis- 
en annuleringsverzekering dien je de polisvoorwaarden  
te raadplegen.
 
Zie je voorwaarden: www.europeesche.nl

*Deze clausule is een aanvulling op artikel 2.2.3 

van de Algemene Voorwaarden.

VERZEKERINGEN

TIP!ANNULERINGS- VERZEKERING 
MÉT 

BLESSURE- DEKKING

mailto:www.europeesche.nl?subject=
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Let op: het startnummer is bij deze reis optioneel
Mocht je er voor kiezen om enkel het reispakket te boeken 
(exclusief startnummer) dan boek je een pakketreis bij TUI 
Nederland N.V., waarop van toepassing zijn de Algemene 
Reisvoorwaarden TUI Nederland.
 
Mocht je er voor kiezen om een startnummer voor de 
marathon bij te boeken, dan wordt hiervoor – naast de 
hiervoor genoemde overeenkomst voor het reispakket 
– een separate overeenkomst aangegaan en wordt deze 
afzonderlijk gefactureerd. Op de overeenkomst aangaande 
het startnummer zijn aanvullend de voorwaarden van de 
marathonorganisatie van toepassing. Hierbij geldt dat het 
startnummer onder alle omstandigheden – met inbegrip 
van COVID-19 gerelateerde oorzaken – non refundable / 
non transferable is bij annulering. 

Na afloop van het boeken van het reispakket, word je door 
ons benaderd om de overeenkomst voor het startnummer 
in orde te maken. Wanneer de boeking voor het reispakket 
succesvol is afgerond, wordt de beschikbaarheid van een 
startnummer uiteraard door ons gegarandeerd. 

Indien je in aanvulling op het reispakket een startnummer 
voor de marathon bij boekt, dan komt er een gekoppeld 
reisarrangement tot stand. Voor beide afzonderlijke 
overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn de 
verschillende dienstverleners zelfstandig verantwoordelijk, 
onder toepasselijkheid van de respectievelijke 
voorwaarden. 

Betalingsvoorwaarden Reispakket
•  Binnen 10 dagen na ontvangst van onze factuur dien je 

een aanbetaling van 30% van de totale reissom te doen. 
Naast 30% van de reissom bevat het aanbetalingsbedrag 
ook de volledige kosten van de annuleringsverzekering, 
het calamiteitenfonds en de boekingskosten.

•  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.

Betalingsvoorwaarden Startnummer
• Binnen 10 dagen na ontvangst van onze factuur dien je 

deze direct volledig te voldoen.

Annuleringsvoorwaarden
•  Bij annulering tot 4 maanden voor vertrek bedragen de 

annuleringskosten 30% van de totale reissom.
•  Bij annulering vanaf 4 maanden voor vertrek bedragen 

de annuleringskosten 100% van de reissom. 

Wijzigingen
•  Tot 3 maanden voor vertrek: € 100,- wijzigingskosten  

per boeking plus een eventueel verschil in vluchttarief. 
•  Wijzigingen zijn (indien) mogelijk altijd in overleg met  

TUI Sports via sports@tui.nl

TUI Garanties
•  Kijk welke garanties van toepassing zijn op TUI Sports 

reizen op: www.tui.nl/garanties

(AFWIJKENDE) VOORWAARDEN

https://www.tui.nl/corporate/sites/corporate_nl/files/2020-02/Standaardformulier%20A%20(TUI%20Nederland%20N.V.).pdf
https://www.tui.nl/corporate/nl/algemene-voorwaarden
https://www.tui.nl/corporate/nl/algemene-voorwaarden
mailto:sports%40tui.nl?subject=New%20York%20City%20Marathon
mailto:www.tui.nl/garanties?subject=
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BEN JIJ AL WARMGELOPEN  
VOOR DE NEW YORK CITY MARATHON?


