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FLEKSIBLE PAKKER TIL
NEW YORK MARATHON
HELE REISEPAKKEN, KUN HOTELL-PAKKE OG STARTAVGIFT

Vi har arrangert løpsreiser til New York Marathon siden 1986 og føler oss ganske sikre på at vi vet hvordan
byen viser seg fra sin beste side. Sammen med oss får du en spennende og godt planlagt tur til New York,
og ikke minst fantastiske minner for resten av livet. Vi har fleksible pakker hvor du kan velge hvor lenge du
vil være i New York. Tryggest er det å velge en full pakke med fly og hotell hvor du har hele seks forskjellige
hotell å velge mellom. Du kan også velge å booke «kun hotell» og stå for bestilling av flyvningene dine selv,
og da har du to alternativ å velge hotell fra. Under ser du hva de forskjellige pakkene inneholder.

INNGÅR I KUN HOTELL:

INNGÅR I HELE REISEPAKKEN:

For deg som er reisevant og vil klare deg på egen hånd.

For deg som vil ha trygghet, ekspertise og fellesskap på reisen!

Velg blant to hotell, med god beliggenhet på Manhattan
(egen booking av fly og transfer, ingen reiseledelse).

Fly Oslo-New York tur/retur.
Velg mellom seks ulike hotell, alle med god beliggenhet
på Manhattan.

Servicedesk er tilg jengelig på Hotell Beacon.

Transfer til og fra ditt hotell.

Reisegaranti, vi har lovbestemte reisegarantier.

Reisegaranti, vi har lovbestemte reisegarantier.

Mulighet til å bestille løypeg jennomgang, citysightseeing,
shoppingtur, after run-middag, dagstur til Washington,
NHL-kamper og musikal.

Du beskyttes av pakkereiseloven når du kjøper hele
pakken, og reiser derfor tryggere når du kjøper hele
pakketuren.
Reiseledelse, våre erfarne og profesjonelle lederstab er
tilg jengelig under hele reisen på ditt hotell.
Morgenjogg, flere ulike tempogrupper og forskjellige
løperunder. På lørdagen har vi stor felles runde med
trening på målgangen i Central Park.

INNGÅR I STARTAVGIFTEN

Pris for startnummer 6 950 kr (vi selger ikke kun startnummer).

Felles tur til startnummermessen.

Startnummer til New York Marathon.

Felles tur til arrangørens åpningsseremoni i Central Park.

Transfer til starten.

Guidet tur i Brooklyn.

Gjennomgang med buss av maratonløypa.

Reiselederservice for supporterne under løpet.

Arrangørens pastamiddag.

Mulighet til å bestille løypeg jennomgang, citysightseeing, shoppingtur, after run-middag, dagstur
til Washington, NHL-kamper og musikal.

Individuelt treningsprogram av Anders Szalkai.
To felles løpetreff i Oslo.

Viktig! Trygghet ved bestilling av pakkereise
Det er viktig å være klar over at når man som reisende bestiller både fly og
hotell fra samme leverandør, så omfattes den reisende av pakkereiseloven.
Reisende som selv bestiller fly har i henhold til pakkereiseloven ikke rett til
erstatning i de tilfeller der flyet blir forsinket, innstilt eller annen årsak som
g jør at den reisende mister deler av, eller hele, det bestilte arrangementet.
Det er derfor ekstra viktig at reisende som velger hotellpakke kontrollerer
sine forsikringsavtaler.

SPRINGTIME NEW YORK MARATHON
2

INFORMASJON OM REISEN
PROSPEKT FOR NEW YORK MARATHON 2019

Du kan velge mellom åtte nøye utvalgte hotell med god beliggenhet på Manhattan. Best med tanke på
løpet er de som ligger på Upper West. Området har mange bra restauranter, barer, kaféer og butikker.
I år kan du bestille «kun hotell-pakke» for deg som er reisevant og vil klare deg på egen hånd. Da inngår
kun hotell og du bestiller selv fly, transfer, osv.
I PRISEN FOR HEL REISEPAKKE INNGÅR:
fly tur/retur, transfer til og fra flyplass, og minst fire netter
på ditt valg av hotell (velg mellom seks ulike hoteller; les
mer om disse på de neste sidene og på vår hjemmeside),
reisegaranti, reiseledelse, morgenjogg, felles tur
til startnummermessen, guidet tur i Brooklyn, felles tur
til åpningsseremonien, mulighet til å booke andre arrangement som shoppingtur, NHL-kamp, musikal, m.m.

FOR DEG SOM REISER ALENE
Det er alltid flere som reiser alene med oss til New York
City Marathon. Vi tilbyr at du kan bestille leilighet for
fire personer på Beacon eller twin-rom (dobbeltrom med
to senger) på Hotel Newton, og dele med andre (samme
kjønn) som reiser alene. Leiligheten har et soverom med
to senger, samt stue med sovesofa og ekstraseng. Disse
har noe lavere komfort enn ordinære senger. De som deler
leiligheten blir enige om hvem som sover hvor.

I PRISEN FOR KUN HOTELL-PAKKE INNGÅR:
Minst fire netter på ditt valg av hotell (velg mellom to
ulike hoteller; les mer om disse på de neste sidene og på
vår hjemmeside), servicedesk på Hotel Beacon, mulighet
til å booke andre arrangementer.

BESTILLING AV REISE
Det er mange som reiser med oss for å løpe maraton
i New York, og det er begrenset antall plasser på hotellene.
Dersom du vil være sikker på å få rom på det hotellet du
ønsker å bo på, anbefaler vi å bestille så snart som mulig.

INNGÅR I STARTPLASS
Startnummer til New York Marathon, transfer til starten,
løypeg jennomgang med buss, arrangørens pastamiddag,
treningsprogram, felles løpertreff.

BEKREFTELSE OG FAKTURA
Når du legger inn din bestilling får du en automatisk
bekreftelse. Når bestillingen er behandlet hos oss, får
du en formell bekreftelse, lenke til påmeldingsskjema
for løpet samt faktura sendt til din e-postadresse.
Depositumet er på 5.000 kr per person i tillegg til
startplassen(e). Tidligere innbetalt depositum for
forhåndspåmelding trekkes fra i vår behandling. Depositumet skal betales innen syv dager fra du mottar
fakturaen. Sluttbeløpet skal betales innen 31. juli 2019.
NB: Det sendes ikke ut ny faktura for sluttbeløpet.
Den du får sammen med bekreftelsen skal benyttes for
begge innbetalinger.

FLY
Bestiller du hel pakke inkluderer det fly med SAS fra
Gardermoen til New York. Plassene er i SAS GO (økonomi),
og kan oppgraderes til SAS PLUS mot tillegg på 2.600 kr pr
vei. Vi ordner flyvninger fra/til flyplasser i Norge som SAS
trafikkerer på forespørsel. Dersom du ønsker spesialmat på
flyreisen (vegetar eller glutenfritt) skriver du det i kommentarfeltet ved bestilling. Det samme gjelder som du ønsker at vi skal
registrere ditt SAS Eurobonusnummer på flyreisen.
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HOTELLOVERSIKT
MANHATTAN
HOTELL FOR FULL PAKKE OG FOR KUN HOTELL

Alle utvalgte hotell har god beliggenhet på Manhattan. De som ligger på Upper West er nærmest målgang.
For deg som reiser alene finnes det muligheter for å dele rom med andre alene-reisende av samme kjønn:
I fire-personsrom på Beacon (to senger, en ekstraseng og en sovesofa) og i twin-rom på Newton (to senger).
Beacon har rom med minikjøkken og kjøleskap. Hotell markert i gul er for full pakke, og dem markert i blå er
for kun hotell. Du finner mer informasjon om hotellene på de neste sidene og på nettsiden.
1

1
**NEWTON Bra budsjetthotell. Nær Central Park og
gode transportmuligheter.

2

4

4
**** BEACON Vårt stamhotell.
Nær Central Park og t-bane.
Med kjøkkenkrok og kjøleskap.

3

2

5
5

*** BELLECLAIRE Hyggelig
og hjemmekoselig hotell nært
Central Park og t-banestasjon.

*****MANDARIN Et av New
Yorks beste hoteller. Fantastisk
beliggenhet på Columbus Circle.

6
7

3

6
**** ARTHOUSE HOTEL
Elegant og trendy boutique-hotell nært Central Park
og t-banestasjon.

7

****SHERATON TIME SQUARE
Arrangørens offisielle hotell. Rett
ved Times Square; perfekt beliggenhet for turisten.

KUN HOTELL
HOTELLALTERNATIVER
*** CAMBRIA TIMES
SQUARE Nytt hotell med
sentral beliggenhet ved Times.

KUN HOTELL
HOTELLALTERNATIVER
8

NB: IKKE REISELEDELSE.

*** FAIRFIELD INN & SUITES
DOWN TOWN Nybygget hotell
i Downtown, inkl. frokostbuffet.
NB: IKKE REISELEDELSE.
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VALG AV HOTELL, HEL PAKKE
Inkludert i pakkeprisene er: Fire netter på valgt hotell (1–6), fly Oslo-New York t/r, transfer flyplasshotell t/r,
reiseledelse, servicedesk på Beacon (hotell nr. 4), felles tur til startnummermessen, morgenjogg, guidet tur
i Brooklyn, treningsprogram, to felles løpertreff i Oslo, sikkerhet g jennom pakkereiseloven med mer. Startplass
i løpet er priset separat, så pakkeprisene g jelder både for løpere og medreisende. Alle priser er per person.

1. NEWTON HOTELL **(*)
Beliggenhet: Hyggelig område
på Upper West med butikker
og restauranter. Nær t-banestasjonen på 96th Street,
enkelt å besøke Midtown.

Romtype

Pakkepris

Ekstra natt

17 770 kr
15 260 kr
24 010 kr

1 870 kr
1 520 kr
2 650 kr

Delt dobbeltrom*
Dobbeltrom 4 voksne**
Enkeltrom

Løpsrelatert: Nær Central
Park, ca. to km fra mål. Flott
for morgenjogg og arrangørens pastamiddag.

*Alenereisenede kan bestille dobbeltrom og dele med annen
alenereisende av samme kjønn.
**Rommet har to store senger.

Rommene: 110 nyrenoverte rom av varierende størrelse. Alle rom har
dusj/wc, telefon, TV, kjøleskap, mikro og kaffetrakter.
Fasiliteter: Business center, fri WiFi. Gratis safe i resepsjonen.
Frokost er ikke inkludert.
Annet: Kun én heis, så det kan være noe ventetid. Mange kjøper frokost
ute og tar med på rommet.
Adresse: 2528 Broadway (at 95th St,) New York, NY 10025
Telefon: +1 (212) 678 6500

Reisedatoer		Antall netter

INKLUDERT I PRISEN

30. okt – 4. nov
31. okt – 4. nov
31. okt – 5. nov
1. nov – 5. nov		
1. nov – 6. nov		

Fly t/r Oslo – New York*,
transfer t/r flyplass –
hotell, 4 netter på valgt
hotell (6 alternativer),
treningsprogram for
ulike nivåer, løpertreff
i Oslo og Trondheim,
morgenjoggeturer, felles
tur til startnummermessen,
guidet tur i Brooklyn,
NYRRs pastaparty,
Springtimes buss til
starten, reiseledelse og
service fra Springtime.

5
4
5
4
5

Ikke inkludert i prisen:
Startplass 6 950 kr
*For reise fra andre steder
i Norge, eller andre datoer,
kontakt oss for tilbud.

BESTILL NEWTON

2. BELLECLAIRE ***
Beliggenhet: Trivelig hotell
med topp beliggenhet på
Broadway på Upper West
Side. I området rundt hotellet
ligger det mange restauranter
for både frokost, lunsj og middag. Fra hotellet tar det bare
5-10 minutter å gå til Central
Park. T-banestasjonen på 79th
Street er bare et steinkast unna, og det er gangavstand til Beacon hvor
servicedesken er og hvor alt av utflukter starter.

Romtype

Ekstra natt

18 990 kr
24 800 kr

1 890 kr
3 140 kr

Delt dobbeltrom*
Enkeltrom

* Dobbeltrommene har én dobbeltseng. Familierom på forespørsel.

Løpsrelatert: Nærheten til parken er topp for morgenjoggeturer og
arrangørens pastamiddag, samt kort vei fra målgang.
Rommene: Nyrenoverte og freshe rom. med dusj/wc, telefon, TV, safe,
strykejern og hårføner. Merk: Kun én seng. Familierom på forespørsel.

Reisedatoer		Antall netter

INKLUDERT I PRISEN

30. okt – 4. nov
31. okt – 4. nov
31. okt – 5. nov
1. nov – 5. nov		
1. nov – 6. nov		

Fly t/r Oslo – New York*,
transfer t/r flyplass – hotell,
4 netter på valgt
hotell (6 alternativer),
treningsprogram for
ulike nivåer, løpertreff
i Oslo og Trondheim,
morgenjoggeturer, felles
tur til startnummermessen,
guidet tur i Brooklyn,
NYRRs pastaparty,
Springtimes buss til
starten, reiseledelse og
service fra Springtime.

Ikke inkludert i prisen:

Fasiliteter: Koselig lobby. Trimrom, gratis WiFi.

Startplass 6 950 kr
*For reise fra andre steder
i Norge, eller andre datoer,
kontakt oss for tilbud.

Annet: Hyggelig og velholdt hotell. Frokost er ikke inkludert.
Adresse: 250 West 77th st/
Broadway New York, NY 10024
BESTILL BELLECLAIRE

Pakkepris

Telefon: +1 (212) 362 7700
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5
4
5
4
5

3. ARTHOUSE HOTEL**** (TIDLIGERE NYLO)
Beliggenhet: Sjarmerende
boutiquehotell på Broadway/
Upper West Side, svært
hyggelig område med mange
restauranter. Fra hotellet tar
det bare 5–10 minutter å gå
til Central Park, og t- banestasjonen på 79th Street er
bare et steinkast unna.

Romtype

Løpsrelatert: Nær Central Park, ca. én kilometer fra målgang. Nær parken for morgenjoggeturer og arrangørens pastamiddag.
Rommene: Veldig fine og nyrenoverte rom med tregulv. Alle rom har
dusj/wc, telefon, TV, safe, strykejern og hårføner.
Fasiliteter: Restaurant og bar på hotellet. Business center. Gratis WiFi.

Pakkepris

Del i dobbeltrom

24 280 kr

1 990 kr

Enkeltrom

29 480 kr

3 350 kr

Reisedatoer		Antall netter

INKLUDERT I PRISEN

30. okt – 4. nov
31. okt – 4. nov
31. okt – 5. nov
1. nov – 5. nov		
1. nov – 6. nov		

Fly t/r Oslo – New York*,
transfer t/r flyplass – hotell,
4 netter på valgt
hotell (6 alternativer),
treningsprogram for
ulike nivåer, løpertreff
i Oslo og Trondheim,
morgenjoggeturer, felles
tur til startnummermessen,
guidet tur i Brooklyn,
NYRRs pastaparty,
Springtimes buss til
starten, reiseledelse og
service fra Springtime.

5
4
5
4
5

Ikke inkludert i prisen:

Annet: Hyggelig og velholdt hotell. Nyrenovert og fresh lobbybar.
Frokost er ikke inkludert.

Startplass 6 950 kr
*For reise fra andre steder
i Norge, eller andre datoer,
kontakt oss for tilbud.

Adresse: 2178 77th street/Broadway New York, NY 10024
Telefon: +1 (212) 362 1100

Ekstra natt

BESTILL NYLO

4. HOTEL BEACON ****
Beliggenhet: Strålende beliggenhet på Broadway/Upper
West, et hyggelig område med
restauranter og butikker og
nær t-bane (72. St.).

Romtype

Pakkepris

Ekstra natt

23 950 kr
21 490 kr
18 970 kr
25 990 kr
29 970 kr

1 990 kr
1 750 kr
1 390 kr
2 590 kr
3 240 kr

Del i dobbeltrom
Del i treromsleilighet
Del i fireromsleilighet
Suite for to personer
Enkeltrom

Løpsrelatert: Kort vei til parken for morgenjoggeturer,
arrangørens pastamiddag samt
målgangen for løpet.

Reisedatoer		Antall netter

INKLUDERT I PRISEN

Annet: Beacon er hotellet vi har flest gjester på.

30. okt – 4. nov
31. okt – 4. nov
31. okt – 5. nov
1. nov – 5. nov		
1. nov – 6. nov		

Hotel Beacon er utgangspunkt for de fleste utfluktene, og her er servicedesken.

Ikke inkludert i prisen:

Fly t/r Oslo – New York*,
transfer t/r flyplass – hotell,
4 netter på valgt
hotell (6 alternativer),
treningsprogram for
ulike nivåer, løpertreff
i Oslo og Trondheim,
morgenjoggeturer, felles
tur til startnummermessen,
guidet tur i Brooklyn,
NYRRs pastaparty,
Springtimes buss til
starten, reiseledelse og
service fra Springtime.

Rommene: 260 rom som alle har dusj/wc, telefon, minikjøkken (vannkoker, kokeplate, kjøleskap, mikro), safe, A/C, TV, klokkeradio og hårføner.
I tre- og firesengsleilighetene benyttes sofesofa og ekstraseng (186 cm)
for tredje og fjerde person. Disse har noe lavere komfort.
Fasiliteter: Lobby, bar og trimrom. Gratis WiFi. Frokost er ikke inkludert.

Adresse: 2130 Broadway at 74th street New York, NY 10023

Startplass 6 950 kr
*For reise fra andre steder
i Norge, eller andre datoer,
kontakt oss for tilbud.

Telefon: +1 (212) 787 1100
BESTILL BEACON
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5
4
5
4
5

5. MANDARIN *****
Beliggenhet: I 35.-54. etasje
i Time Warner Center ved
Columbus Circle. Kort vei til
Broadways teatre, Midtowns
shopping og restauranter, og
nær t-banestasjonen på 59th
og Columbus Circle.

Park der målgangen er (på 67th Street)

Romtype

Løpsrelatert: Uslåelig plassering
omtrent 100 meter fra Central

Rommene: 251 flotte og luksuriøse rom. Ulike romtyper, mange med
fantastisk utsikt over Central Park, Hudson River eller Manhattans
skyline. Høy komfort!
Fasiliteter: Lobbyen ligger i 34. etasje og lobbybaren har en makeløs
utsikt over New York. Restaurant, spa, treningsrom, basseng, badstu,
businessenter og skjønnhetssalong.

Pakkepris

Ekstra natt

Del i dobbeltrom
Enkeltrom

41 600 kr
71 270 kr

7 250 kr
14 180 kr

Reisedatoer		

Antall netter

30. okt – 4. nov
31. okt – 4. nov
31. okt – 5. nov
1. nov – 5. nov		
1. nov – 6. nov		

5
4
5
4
5

INKLUDERT I PRISEN
Fly t/r Oslo – New York*, transfer t/r flyplass – hotell,
4 netter på valgt (6 alternativer), treningsprogram for ulike
nivåer, løpertreff i Oslo og Trondheim, morgenjoggeturer,
felles tur til startnummermessen, guidet tur i Brooklyn,
NYRRs pastaparty, Springtimes buss til starten,
reiseledelse og service fra Springtime.
Ikke inkludert i prisen: Startplass 6 950kr.
*For reise fra andre steder i Norge, eller andre datoer,
kontakt oss for tilbud.

Annet: Ansett som et av de beste hotellene i New York. Avslappet
og luksuriøs atmosfære. Frokost er ikke inkludert.
Adresse: 80 Columbus Circle at 60th Street New York, NY 10023
Telefon: +1 (212) 805 8800
BESTILL MANDARIN

6. HOTEL SHERATON TIMES SQUARE ****
Beliggenhet: Midtown, nær
Times Square og Central Park.
Nærhet til shopping, teater,
severdigheter og restauranter.
Topp beliggenhet for New
York-turisten. Gode priser
på familierom. Gåavstand til
startnummermessen.

Romtype

Del i dobbeltrom*
Enkeltrom

Pakkepris

Ekstra natt

23 450 kr
28 600 kr

2 210 kr
3 880 kr

* Barne-/ungdomspris t.o.m. 17 år:
når de deler et dobbeltrom med to senger og to voksne.

Løpsrelatert: Omtrent
to kilometer fra målgangen. Nær Central Park for morgenjogg og
arrangørens pastamiddag.

Reisedatoer		

Antall netter

Fasiliteter: Businesscenter, restauranter, gratis WiFi, treningssenter
(mot avgift).

30. okt – 4. nov
31. okt – 4. nov
31. okt – 5. nov
1. nov – 5. nov		
1. nov – 6. nov		

5
4
5
4
5

Annet: Dette er ett av New York City Marathons offisielle hoteller.
Barnepriser til og med 17 år. Frokost er ikke inkludert.

INKLUDERT I PRISEN

Rommene: 1.700 moderne og hyggelige rom som alle har dusj/wc,
telefon, TV, hårføner, kaffetrakter, strykebrett.

Adresse: 811, 7th Avenue at 52nd street New York, NY 10019

Fly t/r Oslo – New York*, transfer t/r flyplass – hotell,
4 netter på valgt hotell (6 alternativer), treningsprogram
for ulike nivåer, løpertreff i Oslo og Trondheim,
morgenjoggeturer, felles tur til startnummermessen, guidet
tur i Brooklyn, NYRRs pastaparty, Springtimes buss til
starten, reiseledelse og service fra Springtime.
Ikke inkludert i prisen: Startplass 6 950kr.
*For reise fra andre steder i Norge, eller andre datoer,
kontakt oss for tilbud.

Telefon: +1 (212) 581 1000

BESTILL SHERATON
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VALG AV HOTELL, KUN HOTELL
Følgende er inkludert i prisene: Fire netter på valgt hotell (hotell nr. 7 – 8) samt tilgang til servicedesk på Hotel
Beacon. Bestilling av fly og transfer g jøres av den enkelte og det er ingen reiseledelse underveis.
Under maratonhelgen er trykket på hotellet stort, og etterspørselen overskrider alltid tilbudet.

7. CAMBRIA TIMES SQUARE ***
Beliggenhet: Moderne og
elegant hotell med topp
beliggenhet på Manhattan,
nær Times Square, Rockefeller
Center og Bryant Park.

Romtype

Del i dobbeltrom
Enkeltrom

Pris 4 netter

Ekstra natt

7 990 kr
15 900 kr

1 690 kr
3 300 kr

Hotelldato:
30. okt – 4. nov (5 netter)
31. okt – 4. nov (4 netter)
31. okt – 5. nov (5 netter)

Løpsrelatert: Du benytter
NYCM-arrangørens
transport til starten. Gange
tilbake etter målgang.
Rommene: Rommene er lyse og moderne. Alle har dusj/wc og er
utstyrt med gratis WiFi, mikro, kjøleskap, kaffetrakter, strykejern,
hårføner og TV.

1. nov – 5. nov (4 netter)
1. nov – 6. nov (5 netter)

INKLUDERT I PRISEN

Fasiliteter: Hotellet har restaurant og bar, et moderne trimrom
som er åpent hele døgnet, i tillegg til businesscenter og loungeområde
i lobbyen. Hotellet tilbyr klesvasktjeneste mot avgift.

Alle priser er pr person og inkluderer fire netter på Cambria
Times Square samt tilgang til servicedisk på Hotel Beacon.
Minimum fire netter.
Ved valg av kun hotell må man ordne transport til starten,
med arrangørens alternativer, selv. Prisene ved valg av kun
hotell inkluderer ikke fly, transfer eller reiseledelse.
Ikke inkludert i prisen: Startplass 6 950kr.

Annet: God beliggenhet. Frokost er ikke inkludert.
Adresse: 30 West, 46th street New York, NY 10019
Telefon: +1 (212) 704 9700
BESTILL CAMBRIA

8. FAIRFIELD INN & SUITES DOWN TOWN ***
Beliggenhet: Nybygget og
fresht hotell som ble åpnet
i 2017. Det ligger nederst på
Manhattan, nær China Town,
Battery Park, Wall Street og
One World Observatory.

Rum

Del i dobbeltrom
Enkeltrom

Pris 4 netter

Extra natt

6 990 kr
12 610 kr

1 350 kr
2 500 kr

Hotelldato:
30. okt – 4. nov (5 netter)
31. okt – 4. nov (4 netter)
31. okt – 5. nov (5 netter)

Løpsrelatert: Du benytter
NYCM-arrangørens
transport til starten. Metro
eller taxi tilbake til hotellet etter målgang.
Rommene: Hotellet har 189 romslige rom som alle er moderne
innredet og airconditioning, mini-kjøleskap og styrkejern.

1. nov – 5. nov (4 netter)
1. nov – 6. nov (5 netter)

INKLUDERT I PRISEN

Fasiliteter: Gratis WiFi.

Alle priser er pr person og inkluderer fire netter på Cambria
Times Square samt tilgang til servicedisk på Hotel Beacon.

Annet: Frokostbuffet er inkludert.

Minimum fire netter.
Ved valg av kun hotell må man ordne transport til starten,
med arrangørens alternativer, selv. Prisene ved valg av kun
hotell inkluderer ikke fly, transfer eller reiseledelse.
Ikke inkludert i prisen: Startplass 6 950kr.

Adresse: 100 Greenwich Street New York, NY 10006
Telefon: +1 (917) 409 0800
BESTILL FAIRFIELD
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SOL OG BAD PÅ MIAMI BEACH
LAD OPP PÅ BEST MULIG VIS MED MORGENJOGG PÅ MIAMI BEACH SIN FANTASTISKE
BOARDWALK OG SPENNENDE UTFLUKTER.

Dagene før New York City Marathon kan du være med og bygge overskudd til løpet på tilleggsreisen til Miami.
Vi starter hver morgen med en deilig, rolig morgenjogg på boardwalken, og i løpet av dagene arrangerer vi en
heldagstur til Key West og en halvdagsutflukt til nasjonalparken Everglades med dens våtmarker, alligatorer,
skilpadder og øvrig dyreliv. Vi inviterer også til hyggelige, felles middager for de som vil være med.
South Beach

På Miami Beach møtes verdensstjerner og turister. Her finnes
butikker av alle slag og et bredt utvalg av restauranter. Det er lett
å utforske byen på egen hånd.
Vi bor på hyggelige Royal Palm hotell, som ligger perfekt til ved
stranden.
Her bor du på den beste adressen i South Beach, der Ocean Drive
møter Collins Avenue. Gjennom hotellets bassengområde har du
direkte tilgang til stranden, samtidig som du enkelt kommer deg
til Lincoln Road for shopping og restaurantbesøk.
Hotellet har to basseng, i tillegg til et spa/helsesenter. Kveldene og
ettermiddagene kan du tilbringe i hotellets restauranter eller barer.

ROYAL PALM BEACH - MIAMI ****
Beliggenhet: Hotellet ligger attraktivt til i South Beach,
rett nord for ikoniske Ocean Drive. Du kommer deg lett til
stranden og Miamis strandpromenade. Bare noen kvartaler unna
ligger Lincoln Road og Espanola Way, med sine omfattende
shoppingmuligheter og natteliv.

Romtyper

Del i dobbeltrom* 7 960 kr
Enkeltrom*
9 960 kr
*Kombineres med hel pakke
til New York Marathon. Skriv i
kommentarfeltet ved bestilling
hvilket hotell du ønsker i New
York 31. okt. – 4. nov.

Rommene: Alle rom er innredet i Art Deco-stil.
Fasiliteter: Spa, basseng, restaurant, trimrom, WiFi, butikk m.m.
Annet: Frokost er ikke inkludert.
Adresse: 1545 Collins Avenue
Miami Beach, FL 33139
Telefon: +1 (305) 604 5700

Pris 4 netter

Startplass 6 950 kr er ikke
inkludert i prisen.

BESTILL ROYAL PALM
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Reisedetaljer
Med tilleggsreisen til Miami,
i forkant av New Yorkoppholdet, ser reisedetaljene
ut som følger:
26. okt: Oslo – Miami (direkte)
31. okt: Miami – New York
4. nov: New York – Stockholm
5. nov: Stockholm – Oslo

FORBEREDELSER TIL LØPET
FOR LØPERE SOM ER PÅMELDT NEW YORK MARATHON SÅ FØLGER DET MED ET SKREDDERSYDD
TRENINGSPROGRAM FREM TIL LØPET, OG FELLES LØPERTREFF.

TRENINGSPROGRAM - 20-UKERSPROGRAMM
Som Springtime-reisende får du, i slutten av mai, tilsendt et treningsprogram utviklet av den
svenske trenings- og maratoneksperten Anders Szalkai. Programmet strekker seg over 20 uker,
og inneholder opplegg dag for dag. New York City Marathon er et myteomspunnet maratonløp.
Opplevelsen av å delta nettopp her er enorm, og den blir aller best om du stiller forberedt.
Programmet hjelper deg å trene riktig for å nå ditt mål. Velg program som sikter på å klare
løpet på 6:00, 5:00, 4:30, 4:00, 3:45, 3:30 eller 3:00 timer. Tilpasset for datamaskin,
nettbrett og smarttelefon.
Kort om treningsprogrammet: Detaljert beskrivelse av treningen dag for dag. Dagens
trening på e-post. Tretti ulike instruksjonsvideoer for ulike treningsmomenter. Enkel dagbok
for logging av treningen.

MORGENJOGG SJARMERENDE CENTRAL PARK
Et populært innslag på reisen er de sosiale og informative
morgenjoggeturer i Central Park. På utvalgte hotell har vi
erfarne løpeledere/reiseledere som leder an i rolig tempo.
I Central Park tester vi oppløpet og ser på målområdet, og lederne informerer om praktiske detaljer rundt
målgangen.
Vi tar også turen til det berømte reservoaret for en fotostopp. Det blir flotte bilder med solen som er i ferd med
å stå opp, og skyskraperne utenfor parken som mektig
bakteppe.
Morgenjoggen er på 5 km, med mulighet for å legge til
litt for de som ønsker det, for eksempel rundt reservoaret
(ca 2,5 km). Hold utkikk etter kjendiser på tidlig joggetur.

ler at man er med på i alle fall én morgentur for å bli kjent
med målområdet samt få en oppfatning om hvordan du
kommer deg tilbake til hotellet etter målgang.

Vi er tilbake på hotellet i tide for dusj og kjøp av frokost,
også for de som skal være med på sightseeing. Vi anbefa-

FELLES LØPERTREFF
UTVALGTE BYER I NORGE
I månedene frem mot NYCM inviterer vi til
sosiale løpertreff. Mer informasjon kommer når
det nærmer seg.
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ALENE – MEN ALDRI ENSOM
ETTERSOM MANGE VELGER Å REISE TIL NEW YORK CITY MARATHON UTEN FØLGE AV
FAMILIE ELLER VENNER LEGGER VI VEKT PÅ DET SOSIALE. REISEN PASSER LIKE GODT
FOR ALENEREISENDE SOM FOR GRUPPER.

R

eisen er fylt med sosiale aktiviteter. Bli med på daglige morgenjoggeturer, et utvalg
utflukter, felles turer til startnummermessen, trefftider på hotellet, mingling og sightseeingturer. I løpet av sommeren inviterer vi også til et par løpertreff her hjemme. På to
av våre hoteller tilbys rom/leilighet der du kan bo sammen med andre (av samme kjønn)
som reiser uten følge. Et godt alternativ til kostbart enkeltrom. Et eksempel er firesengsleilighet på Beacon som består av et soverom med to senger og en stue med sovesofa og
ekstraseng (186 cm lang). Du finner alle alternativer og priser i hotellisten på sidene 5–8.

Åsa Bergström – reiste alene til New York Marathon
”Det var virkelig en super reise, dra begynnelse til slutt! Bestillingen, reisen og hotellet – alt
fungerte perfekt og jeg kunne fokusere på det morsomme: å oppleve New York og forberede
meg for løpet.
For meg passet det bra å reise alene ettersom jeg ville ha fullt fokus på løpet mitt. Jeg kjente
meg veldig trygg ettersom jeg reiste med en dreven arrangør. Og helt alene er man jo ikke. Jeg
møtte flere nye venner i løpet av reisen, noe som virkelig var moro. Jeg har fremdeles kontakt
med de fleste via Facebook.”

7 TIPS TIL KULE TING Å GJØRE I NEW YORK

Springtime har arrangert reiser til New York siden 1986. For å gi deg litt inspirasjon til andre ting så har vi samlet
syv favoritt-tips fra oss på kontoret, som du kan vurdere for din New York-reise.
1. Luftig utsikt
Ta taubanen til Roosevelt Island fra 2nd
Avenue 60th Street. Turen tar cirka fire
minutt og du får se en vidunderlig utsik.
2. Østers på Grand Central Station
På Grand Central Station finner du den
legendariske restauranten som har servert
østers til Hollywoodkjendiser og MadMenkarakterer i mange tiår.
De har omtrent 250
østerstyper på menyen.
3. Gåtur på gammel skinnegang
Etter startnummerhenting på Javis Center
kan du ta en tur oppe på den gamle
skinnegangen High Line som er gjort om
til en åpen park over Manhattans gater.
Parken byr på en herlig tur på 2,4 km.

4. Karakteristisk markedshall
Chelsea Market er en gammel, flott
markedshall og shoppingsenter i
Meatpacking District, med små økologiske
restauranter. Her finner du mye
spennende!
5. Gratis fornøyelse
– med utsikt
Du får flott utsikt til
frihetsgudinnen og
Manhattan skyline om
du tar den gule Staten
Island-fergen fra
Battery Park (gratis).
Den kalles «verdens
vakreste korte
båtreise,» og tar omlag
25 minutter hver vei.
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6. Top of the Rocks
Ta en tur opp til den øverste etasjen av
Rockefeller Center og få en nydelig utsikt
over Manhattan og New York. Herfra ser
du hele Central Park, og får en forståelse
av hvor stor den faktisk er. Du har også
Empire State Building rett foran deg,
i perfekt linje for å ta et av de klassiske
bildene av New York nesten helt fra
oven. New York er stort, og det skjønner
du i enda større grad når du ser denne
utsikten!
7. Hyggelig shopping
Vil du teste noe nytt, og noe annet enn
Macy’s, så finner du Madwell flere steder i
New York, blant annet 486 Broadway/5th
Avenue i Soho. Her finner du bra
kvalitetsklær til overkommelige priser.

ARRANGEMENTER PÅ PLASS
PÅ REISEN LEGGER VI EKSTRA VEKT PÅ
ARRANGEMENT RUNDT LØPET.

OPENING CEREMONY
1. NOVEMBER | GRATIS

MARATHON EVE DINNER
2. NOVEMBER | GRATIS

NYCMs åpningsseremoni er som en olympisk innvielse
i miniatyr, men morsommere. Alle deltakernasjoner er
i prinsippet representert, og bærer sitt flagg gjennom
oppløpet i Central Park. Seremonien varer i ca. to timer
og avsluttes med et stort fyrverkeri til tonene av Frank
Sinatras klassiske ”New York, New York”.

Arrangøren, New York Road Runners, inviterer til en
riktig så hyggelig pastaopplading. Marathon Eve Dinner
holdes i Central Park. Vi går samlet til Central Park og
forsyner oss av den herlige stemningen og gode buffeten sammen med andre løpere fra hele verden. Gratis
for påmåeldte løpere, $30 for øvrige.

DASH TO THE FINISH LINE
2. NOVEMBER | $50

SUPPORTERGJENGEN
3. NOVEMBER | FOR ØVRIGE

Et herlig oppvarmingsløp på 5 km som New York Road
Runners inviterer til. Rundt 10.000 løpere fra hele verden
starter fra FN-bygningen. Løypa går forbi Grand Central
Station, Public Library og nordover på 6th Avenue forbi
Radio City Hall til samme oppløp og målgang i Central
Park som for maratonløpet.

Å oppdage et kjent ansikt langs løypa er alltid høyt verdsatt. Hvert år har vi en supportergjeng av medreisende som står samlet på Manhattans 1st Avenue ved
69th Street og heier med flagg og plakater. Som løper er
supportergjengen et kjærkomment – og kanskje det aller
viktigste – delmål. Vi deler ut flagg slik at gjengen er
lettest mulig å få øye på for løperne.
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MER ENN BARE EN MARATON

Ikke et negativt ord om maratonløpet, men New York er så mye mer: Museer, Empire State Building, shopping,
kunstgallerier, Frihetsgudinnen, hockey i Madison Square Garden, musikaler på Broadway, konserter, restauranter
og barer. Tilbudet er nær ubegrenset, men det er dessverre ikke tiden. Det g jelder å utnytte den på beste vis.
Aktivitetsprogrammet vårt inneholder det meste, og vi hjelper deg med å skaffe billetter til Broadway-musikaler
og NHL-hockey. I løpet av våren får du mulighet til å bestille utfluktene og aktivitetene under.

ISHOCKEY NHL
Å se NHL-ishockey live er en heftig opplevelse, og det er ekstra kult
å se det i fantastiske Madison Square Garden.
Vi sender ut mer informasjon om priser, kamper og plasser når
NHLs spilleprogram for høsten er klart.

HELDAGSUTFLUKT TIL WASHINGTON
Sightseeingtur til Washington med guiding på norsk. Turen sørover
tar omlag fire timer, og vel fremme i Washington spiser vi lunsj på
den hyggelige restauranten America & Union Station (lunsjen er
inkludert i prisen). Når vi har spist begir vi oss ut på en tur rundt
Washington og ser Det Hvite Hus, Kongressbygningen, Lincoln
Memorial, Høyesteretten og Arlingtonkirkegården der blant annet
John F. Kennedy er begravet. Turen og dagen avsluttes med et
besøk på det berømte fly- og romfartsmuseet. Vi stopper flere ganger under reisen og det blir mange fotomuligheter. Ved 18-tiden
starter vi hjemreisen og vi er tilbake på hotellene ca. 22.30.
Fredag 1. november. Tid: 06.00 – 22.30

MUSIKAL
Når man er i New York hører det nesten med å se en musikal på
berømte Broadway. Billettsalget har ikke startet, men vi kommer
tilbake med mer informasjon til høsten.
BUSSIGHTSEEING MANHATTAN
En perfekt introduksjon til New York. Vår kyndige guide gir deg tips
om alt fra hvor du finner de billigste dongeribuksene til hvilke steder som er in akkurat nå. Her får du mengder av informasjon om
hvordan New York fungerer, den beste måten å komme seg rundt
og allmenne råd om hva som g jelder akkurat her.
I løpet av turen får du mulighet til å stille spørsmål til guiden om
akkurat de tingene du er interessert i.
Torsdag 31. oktober og fredag 1. november. Tid: 09.00 – 13.00

LØYPEGJENNOMGANG
Denne sightseeingturen er spesielt interessant for alle løpere.
Transporten til Verrazanobroen tar ca. 30 minutter – tid til quiz med
premier. Fra den mektige broen følger vi løypa g jennom New Yorks
fem bydeler: Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx og Manhattan.
Det gis mye informasjon om alle praktiske detaljer rundt løpet.
Lørdag 2. november Tid: 09.00 – 13.00

SHOPPINGTUR
Shoppingmekka nummer 1. Bli med til Woodbury Common (factory
outlet) med sine om lag 220 butikker.
Fredag 1. november. Tid: 09.00 – 18.00

AFTER RUN-MIDDAG
Tid for å feire maratonen din med andre lykkelige løpere og våre
reiseledere.
Søndag 3. november
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10 FUNFACTS OM LØPET
VERDENS STØRSTE OG HEFTIGSTE MARATONLØP!
TCS New York City Marathon er verdens største løp og kommer garantert til å bli et minne for livet.
Ved starten venter drøyt 50.000 løpere fra nesten hele verden, og alle er klare for en utfordrende og tøff bane,
antakeligvis med verdens beste publikum.
fra hele verden. 37 % av løperne kommer fra USA, ca. 125 ulike land er representert i løpet. Ingen annet
» Løpere
løp har så høy andel utenlandske løpere.
strekker seg g jennom New Yorks samtlige bydeler: Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx og Manhattan,
» Løypa
og du løper g jennom 300 kryss.
er verdens mest spektakulære. Det er en merkelig, fantastisk opplevelse å kjenne hvordan den mektige
» Starten
Verranzanobroen gynger under stegene fra over 100.000 føtter.

» Den norske supporterg jengen ved 1st Avenue heier og gir deg masse energi.
» Målgangen i Central Park er en publikumsfest – en grønn oase i betong jungelen.
» Løpet har ingen makstid. Alle kan løpe i sin egen takt og tempo.
» Det du rekker å se på 42 kilometer er mer enn de fleste turister rekker på en uke.
» Publikummet i New York er fantastisk! Langs løypa står rundt to millioner mennesker og jubler, spiller musikk,

deler ut ekstra drikke og energi, gir high fives og viser sine fantasifulle motivasjonsplakater. Det finnes ikke maken
til dette publikummet noe annet sted.

» Hele 52.812 løpere fullførte New York Marathon i 2018. Snittiden var 4.40.22.
» 70 % av løperne deltar i sin første maraton.
er bare noen av faktorene som har g jort TCS New York City Marathon til verdens mest populære løp, og
» Dette
dermed et løp det kan være vanskelig å få plass i. Enten du har løpt et maratonløp tidligere eller du skal debutere
i New York så kan vi love en fantastisk opplevelse og et minne for livet!
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GARANTERT STARTPLASS
I NEW YORK MARATHON
Du som har mottatt dette prospektet har en garantert startplass til løpet.

Vi er spesialister
på New York.
Springtime har
arrangert løpsreiser siden 1986.

New York Marathon er et av verdens mest myteomspunne løp. Å løpe g jennom New Yorks alle fem bydeler mens
over to millioner tilskuere heier på deg, og til slutt krysse mållinjen i Central Park, kan ikke beskrives – det må
oppleves!

sklærne kastes. Så fort løperne kommer inn i Brooklyn
stiger lydnivået, og resten av løpet kjennes det ut som om
en heiag jeng bærer deg fremover. Adrenalinet og løpegleden etter hundre high fives med tilskuere er uslåelig
og vanskelig å oppleve noe annet sted.

Springtime har 32 års erfaring med reiser til New York
Marathon. Sammen med oss får du en spennende, godt
planlagt og fin tur til New York.

Det er løpere fra hele verden i løypa med deg, og selv
om det ikke er snakk om noen lange samtaler så er det
godt å kommunisere på det internasjonale løperspråket:
tommelen opp og en klapp på skulderen. Den siste milen går g jennom Central Park, så ut til 59th Street, forbi
Colombus Circle og inn i parken ig jen. Oppløpet er en
oppoverbakke og er tøft, men når du kommer i mål på
verdens største maraton så venter lykkefølelsen og en
masse fremmede som gratulerer deg.

New York Marathon går g jennom alle bydelene – Staten
Island, Brooklyn, Queens, Bronx og Manhattan – og har
målgang i Central Park. Det du rekker å se mens du løper
de 42 kilometerne er mer enn de fleste turister rekker å
se på en uke. Løpet starter på Verrazano-broen, over fire
kilometer lang, og den første delen av løpet er helt stille
med unntak av lyden fra helikoptrene som sirkulerer, vinden som uler og glidelåser som dras ned når overtrekk-

Det er umulig å føle seg som noe annet enn en superstjerne etter du har løpt New York Marathon.

SPRINGTIME NEW YORK MARATHON
15

LØYPEOVERSIKT

» DETALJERT OM LØYPA
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» DETALJERT OM LØYPA

TCS New York City Marathon© er løpet ”alle” ønsker å løpe. At New York er en av verdens
kuleste byer g jør kombinasjonen uslåelig. Vi forstår godt at NYCM er løpet flest velger
dersom de kun skal løpe en maraton, og vi forstår minst like godt at mange kommer tilbake
for å oppleve ”the one and only” flere ganger.

LØYPA
Allerede før vi ankommer startområdet ved Verrazanobroen på
Staten Island kjenner vi adrenalinet boble. Over 50.000 løpere
fra hele verden (totalt 109 nasjoner) er samlet her. Det er lange
løpere, korte løpere, tykke løpere, tynne løpere, unge løpere,
gamle løpere, ja - alle typer løpere!
Når man langsomt sluses ut til starten ved brofestet kjenner
man for alvor at man er med på noe stort og med startskuddets
smell settes drøyt 200 tonn løpere i bevegelse. Det er ikke så
rart at den store broen beveger seg litt under trykket.
De første 1.500 meterne opp den vakre broen går rolig, for det
er mange løpere og det er vanskelig å komme frem. Det er bare
bra, for dette er løypas lengste og bratteste bakke. Alle tjener
på å ta det med ro.
Oppe på toppen åpner det seg, og utforløpingen ned mot Brooklyn er ren nytelse. Nå begynner du å bli varm. Livet leker og du

føler deg bra. Farlig bra. Her er det en risiko for at du legger deg
i et tempo som riktignok kjennes herlig nå, men som muligens
kan være litt for høyt for en hel maraton.
BROOKLYN
Enda mer inspirert blir du når du kommer til Brooklyn og dens
4th Avenue. Det mangekulturelle og allsidige Brooklyn består
av mange spennende områder og på maratondagen møter du en
stor andel av bydelens innbyggere - et hav av mennesker!
Tusenvis av barn langs fortauskanten som vil gi deg ”high fives”,
menn og kvinner i alle aldre jubler og heier. Avenyen ligger rett
og innbydende i mange kilometer og er forførerisk lettløpt.
Det er først etter en drøy mil du møter de første kuperingene, og du løper med ett inn i en helt annen atmosfære. Jubelen stilner og på fortauene ser du svartkledde menn med lange
krøllede kinnskjegg. Også barna er kledd i svart og betrakter din
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» DETALJERT OM LØYPA

fremferd i stillhet. Dette er søndre Williamsburg og områdets
ultra-ortodokse, hasidiske befolkning. Løping, ja alle former for
fysisk aktivitet, strider imot deres religion. Det betyr imidlertid
ikke at de ikke stopper opp og beskuer havet av maratonløpere.
Når du, via Pulaskibroen, forlater Brooklyn for å løpe inn i den
tredje bydelen, Queens, er du halvveis. Halvmaratonskiltet passeres på broen.
QUEENS
Queens er noe stillere enn Brooklyn. De fire kilometer som du
løper i denne bydelen går g jennom et område som tidligere ble
brukt til industri. På Long Island City er noen av de store fabrikkhallene g jort om til innspillingsstudioer for film og TV. De senere årene har dette blitt et av de mest populære boområdene for
unge New Yorkere.
Så kommer du frem til den veldige Queensborough-broen mellom Queens og Manhattan. Merkelig nok er det ikke den lange
oppoverbakken, men løpingen ned på andre siden, som er mest
slitsom. Her har du løpt 25 kilometer og i utforløpingen forteller g jerne beina at de nå har båret deg frem et godt stykke. Ikke
tenk for mye på det. Lytt heller etter den merkelig summing
som øker i intensitet. Etter hvert forstår du hva det er. Det er
den enorme folkejubelen nede fra Manhattan!

minneverdig. Snart er du tilbake på Manhattan og befinner deg i
Harlem der dundrende rockemusikk fra band, ghettoblasters og
andre høyttalere gir deg sårt etterlengtet energi.
På 5th Avenue, fem kilometer fra mål, løper du inn i Central
Park. Dette er den siste ildprøven. Sannsynligvis er du veldig sliten, men publikum fortsetter å hjelpe deg frem. Det går kanskje
ikke så fort, men det går fremover. Mål er innen rekkevidde!
Vissheten om at du kommer til å klare det henter frem ekstra
krefter. Men vær forsiktig. Central Park er mer kupert enn du
tror, så det g jelder å ha litt krefter ig jen.
Etter Columbus Circle er det bare oppløpet mot mål ved Tavern
on the Green ig jen, og med ett er målstreken passert. Vær forberedt på sterke følelser og vit at du virkelig fortjener den når
den flotte medaljen legges rundt halsen din. Gå rolig videre, la
alt synke inn. Nå er det godt å vite at hotellet ikke er så langt
unna.

MANHATTAN
Når du svinger inn på 1st Avenue opplever du et av løpets absolutte høydepunkter; et publikumshav hvis heiarop løfter deg
frem. Et voldsomt leven, og all tretthet er med ett blåst bort. 1st
Avenue er lang og småkupert men publikum hjelper deg frem.
Når du passerer tremilsmerket skal du endelig over broen til
Bronx, og nå begynner alvoret. Sørg for å la deg underholde av
sekkepipe-spillerne som står i kilter ved brofestet. Det er ikke
lenge du løper i Bronx men ivrig heiende tilskuere g jør besøket
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