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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
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Hotel:
Hilton Garden Inn

Central Park South
****

Luchthaven:
Schiphol

Amsterdam

4 nachten – 31 okt - 4 nov

6 nachten – 31 okt - 6 nov

€ 2.380,00*

€ 2.715,00*

Goud

Inclusief

Rechtstreekse vlucht van Amsterdam naar New York 
(economy class)

Vier of zes hotelovernachtingen op basis van een gedeelde 
tweepersoonskamer exclusief ontbijt

Startbewijs TCS New York City Marathon 2019

ATPI Sports Events reisbegeleiding ter plaatse 

Lokale transfers luchthaven – hotel en vice versa

Transfer naar het startgebied van de marathon

Informatiebijeenkomst in Nederland

Verkenningsloop in New York door Central Park

Luchthavenbelasting/ brandstoftoeslag/ ecotoeslag

Lokale belastingen, zoals occupancy tax en city tax

Exclusief

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

Reis- en/of annuleringsverzekering 

Alle niet genoemde maaltijden, transfers en 
uitgaven van persoonlijke aard

Goud arrangement
Het meest gekozen, is ons complete Goud arrangement. Jij kunt je helemaal 
focussen op de marathon. Wij regelen je rechtstreekse retourvlucht van 
Amsterdam, hotel, transfer van luchthaven naar hotel (en terug), startbewijs en 
je transfer van hotel naar de start van de marathon. 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. Je verblijft in het 4* Hilton Garden Inn Central Park South Hotel met een 
ideale ligging ten opzichte van de finish in Central Park. In het Goud arrangement 
beschik je de gehele reis over de ATPI reisbegeleiding. Zij verblijven in hetzelfde 
hotel en begeleiden je de gehele reis; zo ook het bezoek aan de Expo voor het 
ophalen van je startbewijs.

1

Boek dit 
arrangement

*Prijs p.p. o.b.v. gedeelde kamer
Optioneel: éénpersoonskamer toeslag van € 170,00 p.p.p.n. 

Optioneel: extra nacht toeslag van € 170,00 p.p.p.n. 

Bekijk hier 
ons supporters 

arrangement
pagina 8

https://atpi.eventsair.com/2019---new-york-marathon/goudpakket/Site/Register


4

Dit 4* 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.

Hilton Garden 
Inn Central Park 
South Hotel
****
237 W 54th St, New York, NY 10019, Verenigde Staten

In combinatie met het 'Goud' arrangement.
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Hotel:
Martinique by 
Hilton Curio 

****

Luchthaven:
Schiphol

Amsterdam

4 nachten – 31 okt - 4 nov

6 nachten – 31 okt - 6 nov

€ 2.195,00*

€ 2.525,00*

Zilver

Inclusief

Rechtstreekse vlucht van Amsterdam naar New York 
(economy class)

Vier of zes hotelovernachtingen op basis van een gedeelde 
tweepersoonskamer exclusief ontbijt

Startbewijs TCS New York City Marathon 2019

Transfer naar het startgebied van de marathon

Informatiebijeenkomst in Nederland

Verkenningsloop in New York door Central Park

Luchthavenbelasting/ brandstoftoeslag/ ecotoeslag

Lokale belastingen, zoals occupancy tax en city tax

Exclusief

ATPI Sports Events reisbegeleiding ter plaatse

Lokale transfers luchthaven – hotel en v.v. 

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

Reis- en/of annuleringsverzekering 

Alle niet genoemde maaltijden, transfers en 
uitgaven van persoonlijke aard

Zilver arrangement
Wij regelen je rechtstreekse retourvlucht van Amsterdam, hotel, startbewijs en 
transfer naar de start van de marathon. Je verblijft in het 4* hotel Martinique 
on Broadway by Hilton Curio, midden in het hart van Manhattan. Op de dag 
van de marathon word je bij je hotel opgehaald en naar de start gebracht. 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. In het Zilver arrangement is de reisbegeleiding en 
de transfer van luchthaven naar hotel (en terug) niet inbegrepen.

2

*Prijs p.p. o.b.v. gedeelde kamer
Optioneel: éénpersoonskamer toeslag van € 175,00 p.p.p.n. 

Optioneel: extra nacht toeslag van € 175,00 p.p.p.n. 

Boek dit 
arrangement

Bekijk hier 
ons supporters 

arrangement
pagina 8

Forget the miles remember the glory

https://atpi.eventsair.com/2019---new-york-marathon/zilver/Site/Register
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Het Martinique New York on Broadway Curio Collection by Hilton 
ligt in het levendige Midtown, in het hart van het Theatre District. 
Het 4* hotel ligt 2,4 km van de finish van de marathon, 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.

Martinique 
New York on 
Broadway, Curio 
Collection by 
Hilton
****
49 W 32nd Street, New York City, New York, 10001, VS

In combinatie met het 'Zilver' arrangement.
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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.

3

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
pagina 8

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
https://atpi.eventsair.com/2019---new-york-marathon/brons/Site/Register
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Supporterarrangement
Als supporter ben je de steun en toeverlaat van de marathonloper. Je 
steunt ze de weken voorafgaand aan de marathon en op de dag zelf ben 
je er om aan te moedigen en mee te juichen na het bereiken van de finish. 
De ATPI reisbegeleiding is er om jou te begeleiden. Wij regelen een zelfde 
rechtstreekse retourvlucht van Amsterdam, jullie hotel (met het zilver en 
goud arrangement) en verder geniet je van dezelfde ATPI services als de 
loper. In plaats van de transfer naar de start van de marathon vertrek je 
samen met de ATPI reisbegeleiding vanaf het goud arrangement hotel 
naar het gezamenlijke supporterspunt van de marathon. Ook voor jou als 
supporter is de informatiebijeenkomst in Nederland voor vertrek naar New 
York interessant en mag je mee lopen met de verkenningsloop door het 
finishgebied van Central Park.

Supporter

*We boeken, op basis van beschikbaarheid, graag een losse vlucht die gelijk is aan vlucht van de loper.

B
ro

n
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Fly & Run
Luchthaven:

Schiphol
Amsterdam

4 nachten – 31 okt - 4 nov

6 nachten – 31 okt - 6 nov

€ TBA*

€ TBA*3

Hotel:
Hilton Garden Inn

Central Park South
****

Luchthaven:
Schiphol

Amsterdam

4 nachten – 31 okt - 4 nov

6 nachten – 31 okt - 6 nov

€ 1.855,00

€ 2.190,00G
o

u
d
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Hotel:
Martinique by 
Hilton Curio 

****

Luchthaven:
Schiphol

Amsterdam

4 nachten – 31 okt - 4 nov

6 nachten – 31 okt - 6 nov

€ 1.670,00

€ 2.000,00

Z
il

ve
r
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We hebben genoten van de 

marathon, de stad en de mensen om 

ons heen. Het was fantastisch!



Zien wij jou hier 
straks lopen?

Arrangementen overzicht

Gegarandeerd startbewijs 
TCS New York City 
Marathon 2019

Loperspakket met oa:Ticket 
pasta party, NYRR goodybag 
met shirt, Officieel certificaat 
en medaille

Rechtstreekse vlucht

Accommodatie

ATPI Reisbegeleiding

ATPI Reisbegeleiding dagelijks 
spreekuur

Transfer van/naar de 
luchthaven naar/van hotel

Transfer naar de start van de 
marathon

ATPI informatiebijeenkomst 
Amsterdam (oktober 2019)

Verkenningsloop Central Park

Begeleiding supporter naar 
supportersplek dag van de 
marathon

Brons

Vanuit Amsterdam

Optioneel bij te boeken

3

Goud

4* Hilton Garden Inn 
Central Park South Hotel 

Vanuit Amsterdam

1

Zilver

Vanuit Amsterdam

4* hotel Martinique 
New York Curio by Hilton

2
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Om een beeld te geven hoe een onbezorgde New York 
Marathon reis eruit zou kunnen zien, hebben we één  
van onze arrangementen voor je uitgelicht. Het gaat 
hier om ons Goud arrangement voor de TCS New York 
City Marathon 2019. In het Goud arrangement regelen 
wij je rechtstreekse retourvlucht van Amsterdam, je 
hotel, de transfer van de luchthaven naar je hotel 
(en terug), je startbewijs en je transfer van hotel naar 
de start van de marathon. In het Goud arrangement 
beschik je de gehele reis over de ATPI reisbegeleiding. 

Regel je het liever zelf? We hebben ook flexibele 
arrangementen zoals bijvoorbeeld het Brons Fly & Run 
arrangement.
 
Informatiebijeenkomst in Nederland
In oktober is er een informatiebijeenkomst met alle ATPI 
New York Marathon lopers en supporters. Hier krijg je 
informatie over je reis en er worden tips en ervaringen 
gedeeld door een ervaren New York marathon 
loper. Aan het einde van de bijeenkomst is er een 
gezamenlijke trainingsloop

ATPI New York marathon app
Twee weken voor vertrek lanceren we de ATPI Sports 
Events app. Via deze app ontvang je al de benodigde 
informatie over de marathon, New York, leuke tips en 
belangrijke berichten worden via de app gedeeld. 
Je ontvangt deze periode ook de reisinformatie en 
registratiekaart, waarmee je in New York je startbewijs 
kunnen ophalen.

Programma 
Goud arrangement

Donderdag – Dag van vertrek
Vertrek is met een rechtstreekse vlucht vanuit 
Amsterdam naar New York. De vlucht duurt ongeveer 
8 uur. Het leuke is, dat het in New York 5 uur vroeger is 
dan in Nederland, dus je vertrekt overdag en je komt 
iets later die dag aan. 

Bij aankomst in New York staat de ATPI Sports Events 
reisbegeleiding je op te wachten in de aankomsthal. 
Door USA customs in New York, koffers ophalen en we 
brengen jullie naar je hotel. Bij het hotel aangekomen 
ontvang je direct je kamersleutel. De rest van de dag 
heb je voor jezelf.

Vrijdag – De verkenningsloop & Expo
In de ochtend verkennen we gezamenlijk de 
laatste meters van het marathonparcours, met een 
verkenningsloop door Central Park. Hier hoor je de 
waardevolle tips voor zondag. 

Met ruim 50.000 deelnemers is New York de gastheer 
van de grootste marathon ter wereld. Bij deze marathon 
past dan ook een grote prachtige Expo; de TCS New 
York City Marathon Expo. We gaan gezamenlijk naar de 
Expo. Hier haal je je startbewijs op, op vertoon van je 
registratiekaart én paspoort. Er zijn stands van alle grote 
merken op hardloopgebied met kleding, schoenen, 
voeding, gadgets en souvenirs.

In de avond is in Central Park de officiële 
openingsceremonie, wat afsluit met een groots 
vuurwerkspektakel.
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Zaterdag – Koolhydraten stapelen 
De dag voor de marathon! Op deze dag is ook de 
‘Abbott Dash to the Finish Line 5K’.  Wellicht leuk voor een 
supporter die mee gaat? De loop is 5 kilometer en eindigt 
in Central Park, dezelfde finish als die van de marathon.

Verder is het een rustige dag, veel drinken en natuurlijk 
koolhydraten stapelen. Bij jouw startbewijs zit dan ook 
een ticket voor de New York Marathon pasta party. 
Daarna lekker op tijd naar bed en let op: de klok gaat 
van de nacht van zaterdag op zondag een uur terug, 
zodat je nog een uurtje extra kunt slapen. 

Zondag – Dag van de marathon
Vandaag word je al voor 06:00 uur met de bus 
opgehaald vanaf je hotel. Dit is zo vroeg omdat de brug 
naar Staten Island wordt afgesloten, daar waar de start 
is. Wij willen daarvoor al aan de overkant zijn. Zorg dat 
je goed warm bent aangekleed. Je ontvangt van ons 
zeker nog tips over kleding en wat je allemaal mee kan 
en moet nemen.

Rond 09:00 uur gaat het allemaal beginnen. Er zijn 
verschillende shifts, waves en starttijden. Jij weet van 
te voren precies waar je op welk tijdstip moet zijn. 
En dan klinkt er het Amerikaanse volkslied en een 
startschot. Terwijl jij je eerste kilometers maakt op de 
New York Marathon, zorgen wij ervoor dat je eventuele 
supporters worden opgehaald bij het hotel om naar het 
ATPI Sports Events supporterspunt te gaan.

Wij staan altijd op een herkenbare plek zo rond de 28 
kilometer. Deze plek is op First Avenue en Je kan ons 
zien door de groene ATPI Sports Events banners en 

Vervolg programma 
Goud arrangement

Nederlandse vlaggen die we mee hebben. Hier komen 
alle emoties samen, zowel voor lopers als supporters. 
Ook afgelopen jaar. Zo werd onze loper Roel verrast 
door zijn vriendin Steffie. Lees hier zijn verhaal. 

Na de finish word je door de organisatie van de marathon 
verwezen naar de uitgang van Central Park. Vanaf daar kun 
je op eigen gelegenheid terug naar het hotel. Een ATPI 
reisbegeleider is bij terugkomst in het hotel aanwezig, Om 
je weer te verwelkomen na deze geweldige prestatie!

’s Avonds is er een groot Nederlands Feest, waar je kaarten 
voor kunt kopen.  Volg hiervoor hun Facebook pagina. 

Maandag – Dag na de marathon
En de dag van de spierpijn. Op maandagmorgen vroeg 
gaat de Finisher Expo in Central Parc open. Hier kun 
je je medaille met je naam en tijd laten graveren. Als 
het lukt, probeer er zo vroeg mogelijk bij te zijn. De 
wachtrijen worden erg lang. Geen zin om te wachten? 
De Finisher Expo is ook zonder graveren (en zonder rij) 
sowieso erg leuk om naar toe te gaan. De marathon 
binnen de 4,5 uur gelopen? Dan heb je namelijk een 
grote kans dat je naam in de speciale marathonoplage 
van de New York Times staat. Ook staan alle namen van 
de marathonlopers op de muur, natuurlijk moet je jouw 
naam opzoeken!

We halen je in de middag of begin van de avond met 
de bus op bij je hotel (afhankelijk van je vluchten) en 
brengen je naar het vliegveld. Blijf je nog een paar 
dagen langer dan is dit je tijd om de city that never 
sleeps te gaan ontdekken. Dan zal je transfer pas op 
woensdagmiddag voor de deur staan. 

https://www.atpinspires.com/sportevenementen/new-york-marathon-2018/
https://www.facebook.com/IFOLLOWYOU2018/
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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. De accommodatieprijzen zijn per 
persoon op basis van een gedeelde tweepersoonskamer. 
Er gelden toeslagen voor een éénpersoonskamer of voor 
verlenging van je verblijf. 
 
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.  

Algemene informatie

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.

Betaal- en annuleringsvoorwaarden
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 2019

2. Annuleringsvoorwaarden:
Bij annuleren tot 1 juni 2019:     40% van de totale reissom 
Bij annuleren van 1 juni tot 1 augustus 2019:   60% van de totale reissom 
Bij annuleren van 1 augustus tot 15 september 2019:  85% van de totale reissom  
Bij annuleren vanaf 15 september 2019:    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.

http://www.sgr.nl
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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 

Verzekeringen

kunt deelnemen aan de new York City Marathon 
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).

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. 

Contact

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen 
hebben naar aanleiding van de omschreven 
arrangementen, dan horen wij dit graag.

running.netherlands@atpi.com 

+31 (0)20 - 2011 215.

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

