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Keep calm & love running

Een dag om

nooit te vergeten

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 hebben 
we een aantal verschillende arrangementen 
voor je samengesteld. Van een Goud-
marathonarrangement compleet met 
startbewijs tot een supporters arrangement 
voor de fans.

Loperspakket inclusief startbewijs!
Voor jou als marathonloper draait het allemaal om dat felbegeerde startbewijs. Dat begrijpen wij 
als geen ander. Daarom is het een vast onderdeel van al onze marathonarrangementen. Maar dat 
is niet alles; in het loperspakket zijn nog veel meer gewilde extra’s opgenomen: 

Gegarandeerd startbewijs voor de TCS New York City Marathon 2019 

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

NYRR goodybag met een officieel programma en shirt

Toegang tot de Marathon Expo 

Parade of Nations & Openingsceremonie inclusief vuurwerk

Officieel certificaat

Officiële medaille



7

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. 

Brons

Brons arrangement
Op zoek naar alleen een vlucht en startbewijs? Boek dan ons Brons Fly & Run 
arrangement bestaande uit een directe retourvlucht vanaf Amsterdam en een 
gegarandeerd startbewijs voor de marathon. Standaard In al onze arrangementen 
is voor vertrek naar New York een informatiebijeenkomst in Nederland inbegrepen 
alsmede in New York een verkenningsloop door het finishgebied van Central Park. 
De accommodatie en je transfer van de luchthaven naar je accommodatie regel je 
zelf. Je transfer op zondagmorgen naar de start van de marathon is niet inclusief, 
echter kun je deze wel bijboeken met de keuze voor een opstappunt bij het Hilton 
Garden Inn Central Park South of het Martinique by Hilton Curio.
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Fly & Run
Luchthaven:

Schiphol
Amsterdam

4 nachten – 31 okt - 4 nov

6 nachten – 31 okt - 6 nov

€ 1.545,00

€ 1.545,00

Bekijk hier 
ons supporters 

arrangement
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Inclusief

Rechtstreekse vlucht van Amsterdam naar New York 
(economy class)

Gegarandeerd startbewijs TCS New York City Marathon 2019 

Informatiebijeenkomst in Nederland

Verkenningsloop in New York door Central Park

Luchthavenbelasting/ brandstoftoeslag/ ecotoeslag

Exclusief

Accommodatie

ATPI Sports Events reisbegeleiding ter plaatse

Transfers van/naar de luchthaven

Transfer naar het startgebied van de 
marathon (optioneel bij te boeken)

Calamiteitenfonds eenmalig € 2,50 per 
boeking van, max. 9 personen

Reis- en/of annuleringsverzekering 

Alle niet genoemde maaltijden, transfers en 
uitgaven van persoonlijke aard

Boek dit 
arrangement

You do not run the TCS New York City 

Marathon to set a record, you run for the 

longest funniest and best sightseeing 

experience ever! Want to feel like a pro 

put your name on your shirt!

mailto:running.netherlands@atpi.com
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