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Welke hardloper heeft deze marathon niet hoog op zijn lijstje staan?

De TCS New York City Marathon is niet zomaar een marathon. Waar je 

ook loopt, de vele supporters langs de lijn moedigen je luidkeels aan. Het 

gejuich is soms oorverdovend. 

Daarnaast maken het loodzware parcours, de bruggen, de boroughs

(wijken), het vals plat op First Avenue én de laatste heuveltjes in Central 

Park, deze marathon zeer speciaal.

Of het nu de allereerste marathon van je leven is of de 20e, in New York 

lopen is en blijft heel bijzonder. In deze brochure vind je de verschillende 

arrangementen die je kunt boeken bij ATPI Sports Events.



Arrangementen - Basis
Verblijf in Courtyard Jersey City Newport ****

4 nachten / 6 nachten

Met rechtstreekse vlucht vanuit Düsseldorf: €1220,- / €1345,-

Met rechtstreekse vlucht vanuit Amsterdam: €1410,- / €1650,-

Eenpersoonskamertoeslag per nacht: €119,-

Verblijf in The Manhattan at Times Square **** 

4 nachten / 6 nachten

Met rechtstreekse vlucht vanuit Düsseldorf: €1390,- / €1595,-

Met rechtstreekse vlucht vanuit Amsterdam: €1570,- / €1870,-

Eenpersoonskamertoeslag per nacht: €150,-

Het arrangement is inclusief:

• Retourvlucht van Amsterdam of Düsseldorf naar New York 

(economy class), heenreis op 01/11/2018, terugreis op 

05/11/2018 of 07/11/2018

• Vier of zes hotelovernachtingen op basis van een gedeelde 

tweepersoonskamer exclusief ontbijt (aankomst op 

donderdag, vertrek op maandag of woensdag)

• Transfer naar het startgebied van de marathon

• Luchthavenbelasting/ brandstoftoeslag/ ecotoeslag

• Lokale belastingen, zoals occupancy tax en city tax

Het arrangement is exclusief:

• Loperspakket New York City Marathon

• ATPI Sports Events reisbegeleiding ter plaatse

• Lokale transfers luchthaven – hotel en v.v.

• Calamiteitenfonds eenmalig per boeking van max. 9 

personen; €2,50

• Reis- en/of annuleringsverzekering

• Alle niet genoemde maaltijden, transfers en uitgaven van 

persoonlijke aard



Courtyard Jersey 
City Newport****

Het Courtyard Jersey City Newport hotel is gelegen in het hart van het financiële district van Jersey City. 

Door de zeer goede verbinding met de metro (PATH) is Manhattan vanaf het hotel binnen 15 minuten 

bereikbaar.

De ruime kamers zijn neutraal ingericht en beschikken allen over een royale zithoek. In het gehele hotel is 

gratis wifi beschikbaar. Het hotel heeft een fitnessruimte, binnenzwembad, bistro en winkeltje met snacks 

en drankjes.

Tegenover het hotel ligt de Newport Centre Mall met veel winkels van bekende ketens en een aantal 

restaurants.

Dit hotel wordt aangeboden in combinatie met een basisarrangement.



The Manhattan at 
Times Square****

Het Manhattan at Times Square hotel is een ideale uitvalsbasis. Het bevindt zich dichtbij Central Park 

waardoor je na de finish van de marathon snel terug bent in het hotel. 

Daarnaast ligt het ook dichtbij Times Square en Broadway waardoor je tijdens de rest van het verblijf in 

New York de topattracties van de stad snel bereikt.

Het 4-sterren hotel is modern ingericht en heeft voor Manhattan begrippen ruime kamers. In het hele hotel 

is gratis Wi-Fi beschikbaar en je kunt bij de excursiebalie terecht voor tips en het boeken van tickets. Het 

hotel beschikt ook over een fitnessruimte.

Dit hotel wordt aangeboden in combinatie met een basisarrangement.



“Bij Central Park word je door 

het publiek gedragen, wat een boost!”



Arrangementen - Compleet
Verblijf in Martinique NY Curio by Hilton ****

4 nachten / 6 nachten

Met rechtstreekse vlucht vanuit Düsseldorf:  €1520,- / €1725,-

Met rechtstreekse vlucht vanuit Amsterdam:    €1705,- / €2015,-

Eenpersoonskamertoeslag per nacht: €155,-

Verblijf in Hilton Garden Inn Central Park South ****

4 nachten / 6 nachten

Met rechtstreekse vlucht vanuit Düsseldorf: €1610,- / €1845,-

Met rechtstreekse vlucht vanuit Amsterdam: €1790,- / €2120,-

Eenpersoonskamertoeslag per nacht: €165,-

Verblijf in Kimpton Muse Hotel **** 

4 nachten / 6 nachten

Met rechtstreekse vlucht vanuit Düsseldorf: €1770,- / €2075,-

Met rechtstreekse vlucht vanuit Amsterdam: €1935,- / €2325,-

Eenpersoonskamertoeslag per nacht: €195,-

Het arrangement is inclusief:

• Retourvlucht van Amsterdam of Düsseldorf naar New York 

(economy class), heenreis op 01/11/2018, terugreis op 

05/11/2018 of 07/11/2018

• Vier of zes hotelovernachtingen op basis van een gedeelde 

tweepersoonskamer exclusief ontbijt in een van de 

genoemde hotels (aankomst op donderdag, vertrek op 

maandag of woensdag)

• ATPI Sports Events reisbegeleiding ter plaatse

• Lokale transfers luchthaven – hotel en v.v.

• Transfer naar het startgebied van de marathon

• Luchthavenbelasting/ brandstoftoeslag/ ecotoeslag

• Lokale belastingen, zoals occupancy tax en city tax

Het arrangement is exclusief:

• Loperspakket New York City Marathon

• Calamiteitenfonds eenmalig per boeking van max. 9 

personen;  €2,50

• Reis- en/of annuleringsverzekering

• Alle niet genoemde maaltijden, transfers en uitgaven van 

persoonlijke aard



Martinique New 
York Curio by 
Hilton****

Het Martinique New York Curio by Hilton (voorheen Radisson Martinique on Broadway) ligt in het levendige 
Midtown, in het hart van het Theatre District. Het 4-sterren hotel ligt iets verder van de finish van de 
marathon (2,4 km), maar is door de directe metroverbinding alsnog goed bereikbaar. 

De Empire State Building en Madison Square Garden bevinden zich om de hoek van het hotel. En binnen 
15 minuten loop je naar Times Square.

De comfortabele en in verhouding ruime kamers zijn van alle gemakken voorzien. Het hotel heeft diverse 
restaurants waar je terecht kunt voor een uitgebreid ontbijt, lunch of diner. De lobby is een gezellige 
ontmoetingsplaats in het hotel en er is gratis Wi-Fi beschikbaar. 

Dit hotel wordt aangeboden in combinatie met een compleet arrangement.



Hilton Garden Inn 
Central Park South 
Hotel****

Dit 4-sterren Hilton hotel heeft een ideale ligging ten opzichte van de finish in Central Park, maar 
ligt ook op loopafstand van bijvoorbeeld Times Square, 5th Avenue en vele andere 
bezienswaardigheden.

De kamers zijn luxe ingericht en beschikken over een magnetron, koelkast en koffiezetapparaat. 
Je kunt altijd met een vraag terecht bij de 24-uurs receptie en ook kun je gebruik maken van de 
fitnessruimte.

Uiteraard beschikt dit hotel over gratis Wi-Fi. Het hotel heeft een eigen restaurant maar ook in de 
directe omgeving zijn vele verschillende restaurants en bars te vinden.

Dit hotel wordt aangeboden in combinatie met een compleet arrangement.



Kimpton Muse 
Hotel****

Het Kimpton Muse Hotel is een 4-sterren boetiekhotel gelegen in Midtown, in het hart van het Theatre 
district.

Het onlangs gerenoveerde hotel ligt op loopafstand van alle belangrijke bezienswaardigheden en biedt
tegelijkertijd een oase aan rust bij terugkomst in het hotel. Ideaal voor de voorbereiding op een marathon.

Het hotel ligt op ca. 15 minuten loopafstand vanaf de finish en heeft ook een directe metroverbinding vanaf
het finishgebied terug naar het hotel.

Het hotel beschikt verder over ruime kamers met een moderne inrichting. Wi-Fi is gratis beschikbaar.

Dit hotel wordt aangeboden in combinatie met een compleet arrangement.



Loperspakket

Voor lopers dient bij de Basis- en Compleet pakketten een loperspakket te 

worden bijgeboekt. 

Loperspakket €535,-

Inclusief:

• Gegarandeerd startbewijs voor de TCS New York City Marathon 2018

• Ticket voor de pasta party op de avond voorafgaand aan de marathon

• Goodybag met een officieel programma, poster, snack en shirt

• Toegang tot de Marathon Expo

• Parade of Nations & Openingsceremonie inclusief vuurwerk

• Officieel certificaat

• Officiële medaille

• Verkenningsloop in Central Park

• Informatiebijeenkomst in Nederland met reis- en marathontips 



Fly & Run

ATPI Sports Events biedt je de mogelijkheid om een startbewijs in 

combinatie met een retourvlucht te reserveren.

4 nachten / 6 nachten

Directe vlucht vanaf Düsseldorf + loperspakket €1335,- /  €1225,-

Directe vlucht vanaf Amsterdam + loperspakket €1485,- /  €1485,-

Deze prijzen zijn gebaseerd op een retourvlucht vanaf Amsterdam of 

Düsseldorf, met vertrek op donderdag 1 november en retour op maandag 

5 november (4 nachten) of woensdag 7 november (6 nachten).

Bij dit arrangement zijn geen transfers inbegrepen.

Voor vluchten vanaf een andere luchthaven of op andere data, maken we 

graag een prijs op maat. Mail je wensen naar 

running.netherlands@atpi.com. 

mailto:running.netherlands@atpi.com




Voorwaarden
Vanaf het moment van reserveren van onze arrangementen en startbewijzen zijn de volgende

voorwaarden van toepassing:

1. Betalingsvoorwaarden

Aanbetaling 50% van de reissom: Binnen 14 dagen na factuurdatum

Restantbetaling: Voor 1 augustus 2018

2. Annuleringsvoorwaarden

Annuleren van het loperspakket: 100% kosten

Bij annulering van het startbewijs vervalt het recht op ontvangst

Annuleren arrangementen*:

Bij annuleren tot 1 juni 2018: 40% van de totale reissom

Bij annuleren van 1 juni tot 1 augustus 2018: 60% van de totale reissom

Bij annuleren van 1 augustus tot 15 september 2018: 85% van de totale reissom 

Bij annuleren vanaf 15 september 2018: 100% van totale reissom

* Separate onderdelen van het arrangement kunnen niet gewijzigd of geannuleerd worden

Voor afwijkende vluchten of hotelboekingen gelden andere annulerings- en/of betalingsvoorwaarden.



Verzekeringen

Wij kunnen in samenwerking met 

verzekeringsmaatschappij Allianz Global 

Assistance (voorheen Mondial Assistance) 

uitstekende verzekeringsproducten aanbieden:

Annulerings-risico verzekering

Met een tijdelijke annuleringsverzekering ben je 

uitstekend verzekerd voor annulering, vertraging 

en reisonderbreking. De premie bedraagt 6.66% 

van de reissom (incl. assurantiebelasting).

Je kunt ook kiezen voor de Dubbel-Zeker variant 

van de Annuleringsverzekering van Allianz Global 

Assistance. Indien je eerder terug moet reizen, dan 

ontvang je volgens de voorwaarden van Allianz 

Global Assistance, de volledige reissom terug, tot 

maximaal het verzekerde bedrag. Zelfs tot de 

voorlaatste dag van de reis. Met de standaard 

variant worden de niet genoten reisdagen vergoed. 

De premie bedraagt 7.26% van de reissom (incl. 

assurantiebelasting).

Als extra voor ATPI Sports Events, biedt Allianz 

Global Assistance een aanvulling op de 

annuleringsverzekering aan; een sportblessure 

clausule. Indien je door middel van een 

doktersverklaring kunt aantonen dat je niet kunt 

deelnemen aan het evenement vergoedt Allianz 

Global Assistance de volledige reissom. De premie 

voor een standaard annuleringsverzekering met 

sportblessure clausule bedraagt 7.87% van de 

reissom en die voor de Dubbel-Zeker met 

sportblessure clausule 8.47%. (incl. 

assurantiebelasting).



Verzekeringen

Reis-bagage en ongevallenverzekering 

(werelddekking)

Deze verzekering kost €3,40 per persoon per dag, 

exclusief eenmalige poliskosten a €5,45 per 

boeking. Indien beide verzekeringen tegelijk 

worden afgesloten, worden de poliskosten 

eenmalig doorbelast.

Calamiteitenfonds

Calamiteitenfonds garandeert in gevallen van 

calamiteiten de restitutie van je reissom en neemt 

ook de eventuele meerkosten voor uw repatriëring 

voor haar rekening. Onder calamiteiten worden o.a. 

verstaan:

overstromingen, aardbevingen, tornado’s en 

oorlogshandelingen. De verplichte bijdrage is €2,50 

(maximaal per 9 personen). Meer informatie is op 

aanvraag beschikbaar of kijk op de website: 

www.calamiteitenfonds.nl.

Op onze reizen zijn de gedeponeerde algemene 

voorwaarden van ATP Specials BV van toepassing. 

Op verzoek kunnen wij deze voorwaarden 

toesturen.

Contact

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben 

naar aanleiding van de omschreven 

arrangementen, dan horen wij dat graag. Op de 

laatste pagina staan al onze contactgegevens.

http://www.calamiteitenfonds.nl/


Algemene informatie

Prijzen 

Alle genoemde arrangementen, vluchtschema’s en 

tarieven zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid, 

prijs-, koers- en/of tijdswijzigingen. Deze prijzen zijn 

onder voorbehoud van eventuele drukfouten. 

Calamiteitenfonds

Dit fonds garandeert u in gevallen van calamiteiten de 

restitutie van uw reissom en neemt ook de eventuele 

meerkosten voor uw repatriëring voor haar rekening. 

De verplichte bijdrage is €2,50 (per 9 personen). Meer 

informatie: www.calamiteitenfonds.nl.  

SGR

ATP Specials B.V. is aangesloten bij SGR, Stichting 

Garantiefonds Reisgelden. Wilt u meer weten over de 

garantie van SGR, zie www.sgr.nl.  

Verzekeringen

In samenwerking met Allianz Global Assistance 

kunnen wij voor u een reisverzekering inclusief 

annuleringsverzekering afsluiten. 

Algemene voorwaarden 

Op onze reizen zijn de algemene voorwaarden van 

ATP Specials B.V. van toepassing, die zijn 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 

Amsterdam onder nummer 33293365. Klik hier voor 

de algemene voorwaarden.

Copyright

Alle reissuggesties- en ideeën, zoals beschreven in dit 

voorstel, blijven exclusief eigendom van ATPI Sports 

Events en kunnen derhalve niet zonder onze 

toestemming aan derden worden verstrekt.

http://www.calamiteitenfonds.nl/
http://www.sgr.nl/
http://www.atpi.com/assets/Uploads/Algemene-voorwaarden/voorwaardenspecials.pdf


Maatschappelijk verantwoord
ondernemen
ATPI vindt het belangrijk dat de mooie dingen op 

aarde behouden blijven. Daarom hebben wij het milieu 

onderdeel gemaakt van ons ondernemingsbeleid. ATPI 

koopt in bij leveranciers die bewust omgaan met de 

wereld om ons heen. Wij informeren onze klanten 

graag over hun rol ten aanzien van duurzaamheid. 

Als oplossing voor het compenseren van CO2-uitstoot 

heeft ATPI een partner gevonden in de Climate Neutral 

Group. Zij berekenen de ‘CO2-voetafdruk’ waarmee u 

een plan kunt maken om de CO2-uitstoot van uw 

congres of evenement te reduceren. In de meeste 

gevallen zal dit ook leiden tot besparingen. 

De Green Key is het internationale keurmerk voor 

evenement, vergader- en congreslocaties die 

controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid. Wij 

maken niet standaard gebruik van Green Key locaties, 

maar als u dit wenst, is dit zeker mogelijk. Wij hebben 

een groot netwerk aan Green Key locaties. 

Kijk voor meer informatie over onze standpunten van 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op 

www.atpi.com. 

http://www.atpi.com/


Contact

ATPI Sports Events
Beechavenue 101
1119 RB Schiphol-Rijk
T +31 20 2011 215
E running.netherlands@atpi.com
I www.atpi.com

mailto:running.netherlands@atpi.com
http://www.atpi.com/

