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Verdens
største 
maraton!



TCS NYC 
MARATHON©

Verdens største og heftigste maratonløp! 

Løpere fra hele verden - Mer enn halvparten av løpets deltakere er ”utlendinger”. Ingen andre løp har en 
så stor andel utenlandske deltakere. 

Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx og Manhattan - Det gir opplevelsen en ekstra dimensjon at New 
York City Marathon går innom alle New Yorks bydeler.

Spektakulær start - Det er en merkelig og nesten litt skremmende opplevelse å kjenne hvordan den 
mektige Verrazano-broen gynger når horden av løpere tramper over den.

Herlig målgang - Å krysse målstreken i Central Park, denne store grønne oasen midt i storbyjungelen, er 
helt spesielt!

Ingen makstid - I New York får alle løpe i sitt eget tempo. Alle får fullføre!

Marathon Sunday - New Yorks innbyggere elsker arrangementet og byen preges av løpet denne 
maratonhelgen.

Uovertruffent publikum - Tilskuerne i New York er fantastiske! 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.  Tilsvarende publikumsstøtte finnes ikke noe annet sted.

Minne for livet - Dette er bare noen av faktorene som har g jort New York City Marathon© til verdens 
mest populære løp, og 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!

Verdens største - 50.530 løpere fullførte i 2014. Snittiden var da 4:34.
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SPESIAL
SKREDDERSYDD TRENING FREM MOT  

NEW YORK CITY MARATHON
Når du reiser til New York City Marathon med Springtime får du også et treningsprogram som er laget nettop for 
NYCM. Det er den svenske trenings- og maratoneksperten Anders Szalkai som har satt opp programmet som du kan 
følge, dag for dag, de siste tjue ukene frem mot løpet. Treningsprogrammet starter mandag 15. juni, og det sendes til 
deg allerede i begynnelsen av mai. 

New York City Marathon er ikke bare verdens største maratonløp, det 
er også det mest myteomspunne. Opplevelsen av å løpe nettom dette 
løpet er enorm, og den blir enda bedre om du forbereder deg med 
målrettet maratontrening. Å vite litt om hvordan du best trener, på ditt 
nivå, for å nå ditt mål, enten det er å fullføre eller løpe på en viss tid, 
kan være til stor hjelp.

Å følge et treningsprogram kan være både gøy og inspirerende. 
Gjennom programmet blir treningen både variert og optimalisert uan-
sett nivå og ambisjon. Du velger selv om du vil følge programmet som 
sikter på å klare New York City Marathon på 6:00, 5:00, 4:30, 4:00, 
3:45, 3:30 eller 3:00 timer. 

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.
• Tilpasset for datamaskin, nettbrett og smarttelefoner.

LØPERTREFF
I tiden frem mot New York City Marathon inviterer vi til to løpertreff som vi håper du har lyst til å delta på. Treffet omfatter 
teknikklære, praktisk informasjon om forberedelsene til maraton, en felles treningsøkt med mer. Etter treningen fyller vi på 
energilagrene og utveksler tanker, mål og erfaringer. 
Mer informasjon om løpertreffene kommer, men sett en stjerne i kalenderen den 16. juni og den 30. august. 
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En av de mest populære innslagene på vår reise til New York 
er de herlige, sosiale og informative morgenjoggeturene i 
sprudlende Central Park. Fra hvert hotell har vi dyktige og 
erfarne reiseledere som jogger med til Central Park i rolig og 
komfortabelt tempo. Alle er velkommen med på denne her-
lige starten på dagen. 

To klassiske runder - På den første runden jogger vi til Central 
Park og frem til det berømte reservoaret. Der tar vi alltid en 
stopp for noen flotte bilder, akkurat når solen er i ferd med å 
stå opp. Vi stopper underveis for å samle gruppen. En runde 
rundt reservoaret er ca 2,5 km. Her bør man ta seg tid til å se 
på den flotte utsikten og skyskraperne utenfor parken. Hold 
utkikk etter ”kjendiser” som er ute på tidlige joggetur... 

På den andre runden jogger vi først forbi Dakota Building 
og Strawberry Fields. Derfra jogger vi til Columbus Circle 
og følger den siste delen av løypa inn til mål. Målområdet er 
naturlivis et populært sted for fotografering, og Springtimes 
reiseleder informerer om praktiske detaljer rundt målgangen.

Det kan være spesielt bra å ha vært med på denne andre 
runden, så du har g jort deg kjent med målområdet og har en 
oppfatning av hvordan du skal komme deg tilbake til hotellet 
etter målgang. 

Morgenjoggeturene er for alle. Også de som skal være med på 
sightseeingutflukt rekker å være med, ettersom vi er tilbake 
på hotellet i god tid, både for dusj og kjøp av frokost.

Maratonløperne setter alltid pris på å få se et kjent og kjært 
ansikt langs løypa. Springtime har alltid en supporterg jeng på 
1st Avenue som heier med flagg og vimpler. For løperne er det 
viktig med delmål underveis, og et av de viktigste delmålene er 
nettopp denne heiag jengen. 

Vi møtes ved utvalgte hoteller i god tid før løperne kommer 
inn på Manhattan. Rutinerte reiseledere tar dere med til sup-
porterstedet og deler ut flagg og vimpler.  

Etter at ”din” løper har passert på 1st Avenue kan du enkelt 
forflytte deg til fots til Central Park og se ham/henne en gang 
til rett før målgang. 

Når løperne har kommet i mål anbefaler vi at dere ses ig jen på 
respektive hotell. Det er vanskelig å finne hverandre ved mål-
området.

EKSTRA AKTIVITETER
» I løpet av reisen kan du delta på et utvalg ekstra aktiviteter, for eksempel mor-
genjogg i Central Park og samling av supportergruppen på selve maratondagen. 

SUPPORTERNE - BLANT DE VIKTIGSTE PERSONENE PÅ REISEN

MORGENJOGG I ALLTID HERLIGE CENTRAL PARK
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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 startskud-
dets smell settes drøyt 200 tonn løpere i bevegelse. Det er 
ikke så rart at den store broen beveger seg litt under trykket.

» TCS New York City Marathon© er løpet som så godt som alle løpere ønsker 
å løpe. At New York i tillegg er en av verdens kuleste byer g jør kombinasjonen 
uslåelig. Vi forstår veldig godt at NYC Marathon© er løpet de fleste velger dersom 
de kun skal løpe ett maratonløp, og vi forstår minst like godt at mange kommer 
tilbake for å oppleve ”the one and only” flere ganger.  

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 le-
ker 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.

On your mark, get set, GO!
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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 innbyggerne - et hav av 
mennesker!

Tusenvis av barn langs fortauskanten som vil gi deg ”high fi-
ves”, 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 kuperinge-
ne, og du løper med ett inn i en helt annen atmosfære. Ju-
belen stilner og på fortauene ser du svartkledde menn med 
lange krøllede kinnskjegg. Også barna er kledd i svart og be-
trakter din fremferd i stillhet. Dette er søndre Williamsburg 
og områdets ultraortodokse, 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. Halvmaratonskil-
tet passeres på broen. 

QUEENS
Queens er noe stillere enn Brooklyn. De fire kilometer som du 

løper i denne bydelen går gjennom et område som tidligere ble 
brukt til industri. På Long Island City er noen av de store fabrikk-
hallene gjort om til innspillingsstudioer for film og TV. De sene-
re årene har dette blitt et av de mest populære boområdene for 
unge New Yorkere

Så kommer du frem till den veldige Queensborough-broen mel-
lom 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 
gjerne 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!

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 minneverdig. Snart er du tilbake på Manhattan og 
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befinner deg i Harlem der dundrende rockemusikk fra band, 
ghettoblasters og andre høytalere 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 rek-
kevidde!  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 Ta-
vern 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.

VERDENS HOVEDSTAD
New York er verdens hovedstad. Slik er det bare. Det er en 
by med sterk puls, og ingen forlater byen uberørt. Enkelte 
opplever tempoet for høyt og tøft, men de aller fleste er fas-
cinerte av New Yorks enorme mangfold.

Den delen av New York som de fleste utlendinger møter - 
Manhattan - er en virkelig spennende bydel. De mektige 

skyskraperne, oasen Central Park, Midtowns enorme aveny-
er, det bohemske Village og eksotiske Chinatown – alt dette 
samlet gir et overveldende inntrykk. 

Å utforske hele Manhattan ville tatt flere år! Ettersom vi har 
reist til New York City Marathon i snart tretti år kan vi med 
overbevisning si at vi vet hvordan denne byen best bør pre-
senteres, og vi lover et herlig og spennende besøk i New York 
enten du er her for første gang eller har vært her flere ganger 
før.

HOTELLENE
Alle våre ni hoteller vi benytter har god beliggenhet på Man-
hattan. Med tanke på løpet er det de som ligger på Upper West 
som ligger aller best til. Området har mange gode restauranter, 
barer, caféer, museer og hyggelige butikker. Ettersom dette er 
et boligområde er kveldslivet aktivt med mye folk ute. 

Beacon og Milburn har rom med minikjøkken og kjøleskap, 
noe som g jør at man kan ordne egen mat dersom man ønsker 
det.

Fairfield Inn, Sheraton og Mandarin Oriental, som alle ligger i 
Midtown, er hotellene som ligger mest sentralt i byen.
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Hotel Newton **(*)
Adresse:  2528 Broadway (at 95th street) 
 New York, NY 10025
Telefon:  +1 (212) 678-6500 

Beliggenhet: Fin beliggenhet på Upper West side i et hyggelig 
område med mange butikker og restauranter. Enkelt å komme 
seg til Midtown med t-banen.
I forhold til løpet: Nær Central Park, drøyt to kilometer fra mål. 
Nærhet til parken for morgenjogging og arrangørens pastaparty.
Rommene: 110 nyrenoverte rom av varierende størrelse. Alle rom 
har dusj/wc, telefon, TV, kjøleskap, mikrobølgeovn og kaffetrakter.
Fasiliteter: Businessenter, fri tilgang til trådløst nett. Safe uten 
avgift i resepsjonen.
Generelt: Frokost ikke inkludert. Hotellet har én heis, så det kan 
være noe ventetid. Det finnes flere matbutikker, restauranter og 
caféer i nærheten. Mange kjøper frokost på disse og tar med på 
rommet. Nær t-banestasjonen på  96. gate.

Hotel Belleclaire ***
Adresse:  250W 77th st/Broadway 
 New York, NY 10024 
Telefon:  +1 (212) 362-7700

Beliggenhet: Hyggelig hotell med perfekt beliggenhet på Broad-
way i hyggelige Upper West Side. I området rundt hotellet finnes 

det mange restauranter både for frokost, lunsj og middag. Fra 
hotellet tar det bare 5 - 10 minutter å gå til Central Park, og t-
banestasjonen på 79. gate er bare et steinkast unna. 
I forhold til løpet: Nær mål og nær parken for morgenjoggeturer 
og arrangørens pastaparty.
Rommene: Nyrenoverte og freshe rom. Alle rom har dusj/wc, 
telefon, TV, safe, strykejern og føner. Alle rom har kun én seng. 
Familierom på forespørsel.
Fasiliteter: Hyggelig lobby. Trimrom, gratis trådløst nett.
Generelt: Hyggelig og velholdt hotell.

Våre hoteller

Fairfield Inn Marriot ***(*)
Adresse:  330 west 40 street,  
 New York, NY 10018 
Telefon:  +1 (212) 967-949

Beliggenhet: Sentral og bra belig-
genhet i Midtown, rett i nærheten av 
den store busstasjonen Porth Autho-
rity. Beliggende på 40th st/8th ave. 
Noen få kvartaler til Time Square og 
kort gåtur til startnummermessen 

som er på Javits Center. Åtte kvartaler ned til Madison Square 
Garden. Nærhet til shopping, teater og restauranter. Generelt 
bra beliggenhet for New York-turisten.
I forhold til løpet: Hotellet ligger i Midtown og etter løpet tar 
man enklest t-bane eller taxi tillbake.
Rommene: 244 litt små, men nye og freshe, rom. Hotellet åp-
net i 2009. Alle rom har dusj/wc, tv, telefon, safe, kaffe-/vann-
koker, føner, strykejern/strykebrett. 
Fasiliteter: Gratis tilgang til nett via kabel i alle rom. Et lite tre-
ningsrom. Businessenter i lobbyen. 
Generelt: Varm frokost er inkludert. Alle rom er røykfrie. Herlig 
takbar! Nær t-banestasjonen på 42. gate.

Milburn Hotel *** 
Adresse: 242 W 76th street/Broadway
 New York, NY 10023
Telefon: +1 (212) 362-1006

Beliggenhet: Svært god beliggenhet på en tverrgate fra Broad-
way der Upper West Side er som livligest med restauranter og 
butikker. Svært hyggelig boområde.
I forhold til løpet: Drøyt en kilometer fra mål i Central Park. 
Nære parken for morgenjoggeturer og arrangørens pastaparty.
Rommene: Alle rom har dusj/wc, telefon, minikjøkken med 
vannkoker, kjøleskap, mikrobølgeovn, safe, airconditioning, TV, 
radio og føner. Tresengsleilighetene består av et soverom og en 
stue. Den tredje personen sover i en sovesofa med noe lavere 
komfort. Gratis trådløst nett. Litt slitte rom. 
Fasiliteter: Stor, fresh lobby, trimrom, business senter, ingen 
bar, et lite frokostrom.
Generelt: Relativt enkel frokost med bagels, marmelade, corn 
flakes, melk, kaffe/te og juice. Det kan bli noe kø til frokost. Flere 

restauranter, butkker og ca-
féer nært. Et av våre stamho-
teller hvor vi alltid har mange 
g jester. Hyggelig og personlig 
service. Nær t-banestasjonen 
på 72. gate.

I maratonhelgen er trykket på hotellene stort, og etterspørselen overgår kapasiteten. Alle 
våre hoteller ligger naturligvis på Manhattan, og har i tillegg god beliggenhet. Transfer mellom 
flyplass og hotell t/r (ihht program) er inkludert. Vi har også transport i private busser til starten. 
Etter løpet kommer du deg til hotellet på egen hånd. På morgenjoggeturene torsdag, fredag og 
lørdag viser vi hvordan du best kommer deg tilbake. New York er ”the city that never sleeps”, 
så også nattetid kan det forekomme støy fra trafikk og annet natteliv.

FROKOST  

INKLUDERT!

FROKOST  

INKLUDERT!
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Sheraton Times Square Hotel ****
Adresse:  811, 7th Avenue at 52nd street
 New York, NY 10019
Telefon:  +1 (212) 581-1000

Beliggenhet: Hotellet ligger i Midtown, nær både Time Square 
og Central Park. Nærhet til shopping, teater, severdigheter og 
restauranter. Svært god beliggenhet for New York-turisten.
I forhold til løpet: Ca to kilometer fra målgangen. Nær Central 
Park for morgenjogg og arrangørens pastaparty.
Rommene: 1.700 moderne og hyggelige rom . Alle rom har dusj/
wc, telefon, tv, føner, kaffetrakter, strykebrett. Wi-Fi mot avgift.
Fasiliteter: Businessenter, restauranter, Gratis Wi-Fi i lobbyen, 
treningssenter (avgift). 
Generelt: Dette er ett av arrangørens offisielle hoteller. Frokost 
er ikke inkludert. Barnepriser til og med 17 år.

Empire Hotel ****
Adresse:  44W 63rd St, Broadway&Columbus
 New York, NY 10023 
Telefon:  +1 (212) 265-7400

Beliggenhet: Et stilfullt og elegant designhotell med suveren belig-
genhet i Upper West Side, både for New York-turisten og for de 
som skal løpe. Kun 150 meter fra Central Park og bare fire kvartaler 
til Columbus Circle. Lincoln Center og Metropolitan Opera ligger 
utenfor hotellet. Her finnes et stort utvalg restauranter og butikker. 
I forhold til løpet: Gangavstand fra mål i Central Park til hotellet.
Rommene: 426 rom som er pent og harmonisk innredt men litt 
små. Alle rom har dusj/wc, telefon, kabel-tv, minibar, safe, føner, 
strykejern/strykebrett, docking for iPod. Wi-Fi mot avgift på 
rommene (gratis i lobby). Bestiller man rommet for tre personer 
deler man to dobbeltsenger (minimum 140 cm brede).
Fasiliteter: Konferanserom, treningsrom og to barer (lobby og 
rooftop), vaskemuligheter, room service, gratis Wi-Fi i lobby. 
Bassenget på taket er stengt vinterstid. 
Generelt: T-banestasjon nær, på 66th Street. Frokost er ikke 
inkludert.

BARNEPRISER T.O.M. 17 ÅR

For deg som reiser uten Følge

For at du som reiser uten reisefølge ikke skal måtte 
bestille enkeltrom, som kan bli forholdsvis kostbart, 
tilbyr vi deg å bestille del i firesengsrom på Beacon. 
Firesengsleilighetene på Beacon består av ett 
soverom med to senger og en stue med ekstraseng 
(186 cm) og en sovesofa. To personer sover på 
soverommet og to på stuen. 
Merk! De fire som deler leiligheten avg jør hvem 
som skal sove hvor. Alle som bestiller denne rom-
typen må være inneforstått med at man kan måtte 
sova i ekstraseng eller sovesofa med noe lavere 
komfort.
Det er også mulighet for å bestille delt dobbeltrom 
på Newton.

                Hotel Beacon ****
Adresse:  2130 Broadway at 74th street
 New York, NY  10023
Telefon:  +1 (212) 787-1100 

Beliggenhet: Flott beliggenhet på Broadway der Upper West 
Side er som livligst med restauranter og butikker. Svært hyg-
gelig område.
I forhold til løpet: Drøyt én kilometer fra målgangen. Nær 
parken for morgenjoggeturer og arrangørens pastaparty.
Rommene: 260 rom. Fine rom som alle har dusj/wc, 
telefon, minikjøkken med vannkoker, kokeplate, kjøleskap, 
mikrobølgeovn, safe, air conditioning, TV, klokkeradio med 
iPod-tilkobling samt føner. I leilighetene med to rom (tre- og 
firesengsleilighetene) benyttes sofesofa og ekstra seng, 183 
cm lang, for tredje og fjerde person. Disse har noe lavere 
komfort. Gratis trådløst nett.
Fasiliteter: Fin lobby, bar og treningsrom.
Generelt: Svært godt utvalg restauranter, supermarkeder og 
caféer i nærheten. Mange kjøper frokost på disse og tar med 
til rommene. Frokost er ikke inkludert. Et av våre stamhotel-
ler. Sammen med Milburn er det hotellet vi alltid har flest 
g jester på. Nær t-banestasjonen på 72nd street.
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**NEWTON Bra budsjetthotell som vi har benyttet i mange år. 
Nær Central Park og svært gode transportmuligheter g jør at man 
enkelt kommer seg rundt hele Manhattan.

*** BELLECLAIRE Trivelig hotell med nyrenoverte rom. God 
beliggenhet på hyggelige Upper West Side. Nær Central Park og 
t-bane.

*** MILBURN Koselig hotell med romslige rom. Enkel frokost er 
inkludert. God beliggenhet på Upper West Side. Nær Central Park 
og t-bane.

*** FAIRFIELD MARRIOTT Relativt nytt hotell med freshe og 
praktiske rom. Svært bra turistbeliggenhet bare noen hundre meter 
fra Times Square. Varm frokost inkludert.

**** EMPIRE Moderne og herlig designhotell. Ligger ved Lincolr 
Center, svært nær Central Park og Midtown. 

Hotelloversikt
Her er en oversikt over hotellene vi tilbyr i forbindelse med New York City Marathon 2015.

**** BEACON Vårt stamhotell der vi alltid har flest g jester. 
Nyrenovert, med svært praktiske rom. Nær Central Park og t-bane.

**** NYLO Elegant og trendy boutiqehotell med høy standard. 
Frokost er inkludert. Bra beliggenhet på hyggelig Upper West Side. 
Nær Central Park og t-bane.

****SHERATHON TIME SQUARE Arrangørens offisielle mara-
tonhotell. Perfekt beliggenhet for turisten, rett ved Times Square. 
Familiepriser. Høy standard.

*****MANDARIN Et av New York besta hoteller med fantastisk 
beliggenhet på Columbus Circle. Luksus.

Mandarin Oriental ****** 
Adresse: 80 Columbus Circle at 60th Street,  
 New York, NY 10023
Telefon: +1 (212) 805-8800

Beliggenhet: Hotellet ligger på 35. - 54. etasje i Time Warner 
Center. Fantastisk beliggende, rett ved Columbus Circle og 
Central Park. Kort vei til Broadways teatre og Midtowns enorme 
shoppingutvalg og restauranter. Nær t-banestasjonen på 59th 
street.  

I forhold til løpet: Uslåelig beliggenhet, bare hundre meter fra 
Central Park der målgången er på 67th street.
Rommene: 251 fantastisk flotte, praktiske og luksuriøse rom. 
Flere ulike romtyper og mange har fantastisk utsikt over Central 
Park, Hudson River eller Manhattan skyline. Høy komfort!
Fasiliteter: Lobbyen ligger på 34. etasje og lobbybaren har en 
makeløs utsikt over New York. Restaurant, spa, treningsrom, 
basseng, badstu, businessenter og skjønnhetssalong. 
Generelt: Ansett som et av de beste hotellene i New York. Svært 
avslappet og luksuriøs atmosfære. Frokost er ikke inkludert. Nær 
t-banen på 59. gate.

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

Beliggenhet: Sjarmerende boutique-hotell med perfekt belig-
genhet på Broadway i hyggelige Upper West Side. I området 
rundt hotellet finnes det mange restauranter både for frokost, 
lunsj og middag. Fra hotellet tar det bare 5 - 10 minutter å gå til 
Central Park, og t-banestasjonen på 79. gate er bare et steinkast 
unna.
I forhold til løpet: Nær Central Park, ca en kilometer fra mål-
gang. Nær parken for morgenjoggeturer og pastamiddagen.
Rommene: Veldig fine og nyrenoverte rom med tregulv. Alle 
rom har dusj/wc, telefon, tv, safe, strykejern og føner.
Fasiliteter: Restaurant og bar på hotellet. Business-senter. Gra-
tis Wi-Fi på rommene.
Generelt: Frokost er inkludert.

FROKOST  

INKLUDERT!
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Les mer på www.garmin.no

Forerunner ® 920XT
GPS-multisportklokke med teknikkanalyse og trådløse funksjoner 

Forerunner 920XT

O F F I S I E L L  L E V E R A N D Ø R

Lik oss på Facebook www.garmin.com/qualifiedlagre > analyser > del

1. Avansert løpsdynamikk, kondisjonsberegning (VO2 Maks), restitusjonsveileder og konkurransevarsel fungerer i kombinasjon med bruk av HRM-Run pulsmåler  (følger med noen modeller, selges separat for andre modeller). 2. Se Garmin.com/BLE for komplett liste over kompatible smarttelefoner.

Klokken viser detaljerte data for svømming, sykling og løping og kvalifiserer både eliteutøveren 
og mosjonisten til å løfte treningen til et nytt nivå. I Forerunner 920XT får du funksjoner for 
løpsdynamikk1, som inkluderer løpsfrekvens, vertikal oscillasjon og tid med bakkekontakt. Klokken 
beregner kondisjon (VO2 Maks), gir et konkurransevarsel og anslår tid for restitusjon. For svømming 
ser du svømmeavstand, tempo, svømmetaktype, antall tak, loggføring av øvelser og hviletidstaker. 
Forerunner 920XT er i tillegg utstyrt med funksjoner  for smartvarsling, som gir deg mulighet til å 
motta e-post, tekstmeldinger og andre varsler direkte på klokken. Trådløse funksjoner2 (BLE og WiFi) 
gir automatiske opp- og nedlastingsmuligheter til Garmin Connect, sporing i sanntid og deling av 
resultater i sosiale medier. I tillegg er klokken utstyrt med funksjoner for mosjon utenom trening,  
og monitorerer hverdagsaktivitet, søvnmønster og kaloriforbruk.

Forerunner_920XT_NSF.indd   1 14.10.2014   09:13:02Garmin_FR920XT_ski_210x297.indd   1 05.11.2014   10:00:39
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Sol & nytelse i Miami
» Etter hendelsesrike dager i New York passer det perfekt med sol og bading. Florida er et 
nærliggende valg, og vi har valgt sjarmerende South Beach som er en del av Miami Beach.

South Beach
South Beach på Miami Beach er i dag en av Amerikas kuleste steder. 
Her mikses jetsettere og verdensstjerner med turistene. 

Kvartalene mellom 5. og 23. gate, og rundt Ocean Drive og Collins 
Avenue kan ses som et eneste stort arkitektonisk museum. 

Her finnes butikker av alle slag og et stort antall restauranter. Ønsker 
man å utforske byen på egen hånd er det både enkelt og rimelig 
å leie bil. 

Vi arrangerer en heldagstur til Key West, og en halvdagstur til 
nasjonalparken Everglades, våtmarken der vi tar båt for å se etter 
alligatorer, skilpadder og annet dyreliv. Bare båtturen i seg selv er 
en herlig opplevelse. 

Vi arrangerer også felles, rolige morgenjoggeturer langs den herlige 
boardwalken, og middager for de som ønsker å være med på det.

Vi bor på hyggelige Savoy Hotel som ligger strålende til på stranden. 
Beliggenheten er ypperlig, og utenfor hotellet starter den trendy 
Ocean Drive med alle sine restauranter og klubber. Her samles 
kjendisene på kveldene, så hold øynene åpne. 

TILLEGGSREISE - MIAMI, FLORIDA
Fly med Lufthansa fra Gardermoen. 

» 29. oktober: Fly Oslo - New York (via München) 
 Fem netter i New York på valgt hotell.

» 3. november: Fly New York - Miami  
 Fem netter på The Savoy Hotel på Miami Beach.

» 8. november: Fly Miami - Oslo (via Frankfurt)   
 Ankomst Gardermoen på morgenen den 9. november. 

The Savoy Hotel ***
Adresse:  425 Ocean Drive   
Miami, FL 33139
Telefon:  +1 (305) 532-0200

Beliggenhet: Ligger perfekt til på stranden midt i Art Deco-
området. Runt hotellet er det mange butikker, restauranter 
og uteliv. Ocean Drive ligger rett utenfor hotellet. Ti kvar-
taler lenger opp ligger den sjarmerende restaurantgaten 
Espanola way. 
Rom: Romslige rom, alle med forskjellig beliggenhet på 
hotellet (de fleste har ikke balkong). Air conditioning, mini-
bar, mikrobølgeovn, strykejern, føner, tv, radio, safe.
Generelt: Herlig og stort bassengområde. Frokost er ikke 
inkludert men det finnes mulighet for å kjøpe frokost på 
hotellet.
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En strålende mulighet til å bli kjent med USAs svært interessan-
te hovedstad. I vakre og hyggelige Washington DC er det flust 
av opplevelser; det Hvite Hus, Kongressbygningen, Lincoln-, 
Jefferson- og Washingtonmonumentene, Høyesterett, FBI, 
Arlingtonkirkegården. Her er også Air & Space museum, og 
Newseum er ytterligere et intressant museum å besøke. 

Washington - the capital
» Kombiner New York-reisen med noen dager i  USAs hovedstad Washington DC. Her får 
du virkelig bra sightseeing, USAs beste museer, mange severdigheter som alle bør oppleve, 
heftig shopping og mange fantastiske restauranter.

Capitol Skyline Hotel ***
Adresse: 10 I street SW 
 Washington, DC 20024
Telefon:  +1 (202) 488-7500
Et bra budsjetthotell med drøyt 200 rom.
Beliggenhet: Rett utenfor bykjernen, fem kvartaler unna 
Smithsonian-museene. Ikke helt lagt til rette for å gå, men 
gratis transferbuss i rute til severdigheter og restauranter. 
Rommene: Romslige rom med dusj/wc, tv, radio, telefon, 
AC/varme, safe, føner, strykejern/strykebrett.
Fasiliteter: Restaurant, bar, business center. Gratis Wi-Fi. 

TILLEGGSREISE - WASHINGTON DC
Fly med SAS fra Gardermoen. 

» 28. oktober: Fly Oslo - New York (via København) 
 Fem netter i New York på valgt hotell.

» 2. november: Privat buss til Washington med   
 skandinavisk guide. Lunsj på herlige Thunder Grill,  
 Union Station før sightseeing i Washington DC.

» 3. november: Egen tid til å oppdage Washington.

» 4. november: Transfer til flyplassen på ettermiddagen  
 for fly hjem. Fly Washington - Oslo (via København).  
 Ankomst Gardermoen på morgenen den 9. november.
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Mer enn bare maraton...
» All ære til maratonløpet, men New York er jo en by som har så mye mer å tilby sine g jester: museer, 
Empire State Building, shopping, kunstgallerier, Frihetsgudinnen, hockey i Madison Square Garden, 
musikaler på Broadway, konserter, restauranter, caféer, barer og mye mer! Vår tid i byen er begrenset, 
så det g jelder å utnytte den på beste vis. Vårt utfluktsprogram inneholder det meste, og vi hjelper til 
med å ordne billetter til Broadway-musikaler og NHL-hockey.

BUSSIGHTSEEING MANHATTAN
Denne turen er en perfekt introduksjon til New York. Vår kyn-
dige guide gir deg tips om alt fra hvor du finner de billigeste 
jeans’ene til hvilke stedet som er hotte akkurat nå. Her får du 
mengder av informasjon om hvordan New York fungerer, den 
beste måten å komme seg rundt og almenne råd om hva som 
g jelder akkurat her. 

Vi får med så mye som mulig på turen rundt Manhattan: China-
town, Wall Street, Little Italy, Greenwich Village, Harlem og 
mer til. Etter turen har du Manhattans geografi klarere for deg 
og du finner da enklere stedene du vil besøke på egen hånd, 
som for eksempel Empire State Building, Frihetsgudinnen eller 
Broadways teatre.  

I løpet av turen får du g jerne stille spørsmål til guiden om ting 
akkurat du er interessert i.  

Utflukt 1: Onsdag 28. oktober 
Utflukt 2: Torsdag 29. oktober
Utflukt 3: Fredag 30. oktober
Tidspunkt: 09:00 – 13:00 

LØYPEGJENNOMGANG
Sightseeingen er spesielt interessant for alle løpere, men 
supportere er naturligvis også velkommen. Transporten til Ver-

razanobroen tar ca 30 minutter - tid til quiz med premier. 

Etter at vi har kommet frem og kjørt over den mektige broen 
følger vi løypa g jennom New Yorks fem bydeler: Staten Island, 
Brooklyn, Queens, Bronx og Manhattan.

For alle som ikke har deltatt i løpet tidligere er turen svært in-
teressant og løpet blir litt morsommere å løpe om man har fått 
med seg denne g jennomgangen. Da vet man hvor man befinner 
seg under løpets gang, og hva man har i vente. Det gis også mye 
informasjon om alle praktiske detaljer rundt løpet. Turen en helt 
enkelt en perfekt informasjons- og oppladingstur før løpet. På 
enkelte steder under turen er det ikke mulig å kjøre den nøyak-
tige løypa på grunn av hindringer i trafikken. 

Utflukt 6: Lørdag 31. oktober 
Tidspunkt: 09:15 – 13:00

SHOPPINGTUR
I shoppingsenteret Woodbury Common (factory outlet), med 
sine om lag 220 butikker finner man det meste. Prisene er lave 
og det er gode muligheter for å g jøre ordentlige funn. 

Bussreisen til shoppingsenteret tar drøyt en time og vel fremme 
brukes dagen til å utforske de butikkene man er interessert i. 
Her finnes alt: Armani, Ralph Lauren, Anne Klein, Calvin Klein, 
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Ann Taylor, Levis’, Nike, Adidas, Reebook, Fila, Liz Clairborn, 
J.C. Crew, Mikasa (glass og porselen) med flere. Et skikkelig 
shoppingparadis med andre ord. Senteret er fint og velholdt og 
alle butikker er freshe. Lunsj kan kjøpes på en av områdets man-
ge restauranter.
Utflukt 4: Fredag 30. oktober 
Utflukt 9: Mandag 2. november
Tidspunkt: 09:00 – 17:30

VIP PASTAOPPLADINGSPARTY, RESTAURANT AQUAVIT
Den svenske mesterkokken Markus Samuelsson startet den be-
rømte restauranten Aquavit for mer enn 25 år siden. Restau-
ranten, som ble belønnet med en stjerne i New Yorks Michelin-
guide 2013, holder svært høy standard så dette blir en riktig god 
restaurantopplevelse.

Meny-detaljene er ikke klare, men kommer til å legges opp et-
ter følgende mal: First: Appetizer Salad, second: Pasta, third: 
Protein Entrée with Vegetarian alternative, dessert: High-Carb 
Dessert. Måltidsdrikke i form av husets vin, øl, vann og kaffe 
eller te er inkludert.

OBS! Antall plasser er begrenset til 80 personer. Egen trans-
port til restauranten som ligger ved Park Avenue Tower, 65 East 
55th Street mellom Park og Madison Avenues Midtown.
Utflukt 13: Lørdag 31. oktober  
Tidspunkt 18:30 – 20:30

MUSIKAL 
Når man er i New York hører det nesten med å se en musikal 
på berømte Broadway. Vi håper å kunne tilby billetter til Mam-
ma Mia, basert på Abbas musikk. Billettsalget har ikke startet, 
men vi kommer tilbake med mer informasjon - musikal, priser 
og plasser - til høsten. 

AFTER RUN-MIDDAG
Benytt muligheten til å treffe andre løpere og reisende. Vår tra-
disjonelle avslutningsmiddag finner sted på en hyggelig restau-
rant som serverer god mat og drikke. Stemningen pleier å være 
uformell og god. I løpet av kvelden holder vi premieutdelinger 
med fine premier i potten.  Middagen blir servert som buffet og 
inneholder mat som passer bra etter maratonløpet, samt dess-
ert med kaffe. Åpen vin- og ølbar. Alkoholfrie alternativ finnes 
naturligvis også. Senere på kvelden pleier det alltid være noen 
som reiser videre på en klubb ”downtotwn” for sene eventyr og 
dans på pigge ben…
Utflukt 7: Søndag 1. november
Tidspunkt: 19:00 – 21:30

HELDAGSUTFLUKT TIL WASHINGTON 
Vi legger ut på tur i våre komfortable busser ved seks-tiden på 
morgenen og langs veien får vi se litt av hvordan USA ser ut 
utenfor New York. Vår guide informerer om stedene vi passerer 
underveis. Reisen til Washington tar ca fire timer inklusive en 
liten rast. 

Vel fremme i Washington spiser vi lunsj på den hyggelige restau-
ranten America & Union Station (lunsjen er inkludert i prisen). 
Når vi har spist begir vi oss ut på en tur rundt Washington der vi 
blant annet får se 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 stop-
per flere ganger under reisen og det blir mange fotomuligheter. 

Ved 18-tiden starter vi hjemreisen og vi er tilbake på hotellene 
ca 22:30. 
Utflukt 5: Fredag 30. oktober
Utflukt 8: Mandag 2. november
Tidspunkt: 06:00 – 22:30
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NEW JERSEY - THE GARDEN STATE
En annerledes og interessant utflukt som tar deg med bort fra 
Manhattan. 

En liten elv renner g jennom Clinton, og på den andre siden av 
restauranten ligger en gammel rød mølle som er en av delsta-
tens mest fotograferte objekt etter Frihetsgudinnen. Clinton 
(med frokoststopp) er det perfekte startpunkt for denne turen i 
New Jersey, The Garden State. 

Neste stopp er de små byene ute ved den nydelige Delawa-
re-elven. November er den ultimate måneden å besøke denne 
grensefloden mellom New Jersey og Pennsylvania.

En knapp halvtime sydvest for Clinton ligger Lambertville i New 
Jersey og New Hope i Pennsylvania. En bro forbinder byene og 
det er et perfekt sted for en kafferast. Vi kan passe på å vandre 
over broen og besøke sjarmerende New Hope som er et turist-
senter for byene rundt Delaware.

Litt lenger syd ligger det historisk viktige punktet Washington 
Crossing. Det var her George Washington og hans menn krysset 
Delaware og overrumplet de tyske styrkene i slaget ved Trenton 

julen 1776. Det var i prinsippet den hendelsen som snudde kri-
gen. Et monument er reist til Washingtons ære.

Derfra er det ikke langt til universitetsbyen Princeton hvor 
blant annet Albert Einstein underviste - en sjarmerende by hvor 
vi tar en stopp. Fra Princeton er det en drøy time med buss 
tilbake til New York. 
Utflukt 12: Mandag 2. november
Tidspunkt: 07:00 – 15:00 (ca)

ISHOCKEY NHL 
Å se NHL ishockey live er en heftig opplevelse, og det er ekstra 
kult å se NHL hockey i fantastiske Madison Square Garden. 
Her får vi høyt tempo, mye nærkontakt og et publikum som 
virkelig lever med i spillet på en måte som knapt kan beskrives. 
Spilleprogrammet for NHL settes opp i august, så vi sender ut 
mer informasjon om priser, kamper og plasser senere.
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