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Vi har arrangert løpsreiser til New York Marathon siden 1986 og kan med sikkerhet si at vi vet hvordan byen 
viser seg fra sin beste side. Hos oss får du et fantastisk godt planlagt og spennende New York-opphold og fan-
tastiske minner for resten av livet. Vi har fleksible pakker hvor du kan velge hvor lenge du vil være i New York. 
Den tryggeste måten er å velge en komplett pakke med fly og hotell hvor du har hele ti forskjellige hoteller 
å velge mellom. Du kan også velge å bestille ”kun hotell” hvor du da håndterer bestillingen av reisen din selv, 
vi tilbyr to hotellalternativer i kategorien ”kun hotell”. Nedenfor kan du se hva som er forskjellen på de ulike 
pakkene.

Fly til/fra Skandinavia-New York med SAS inkl. alle skatter 
og avgifter, 1 innsjekket bagasje og sitteplasser.

Reisegaranti – vi gir lovpålagte reisegarantier.

Velg mellom syv forskjellige hoteller, alle godt plassert på 
Manhattan.

Du er beskyttet av pakkereiseloven når du kjøper en kom-
plett pakke, så du reiser derfor tryggere når du kjøper hele 
pakketuren.

Turledelse - vårt erfarne og profesjonelle reiseledere er 
tilg jengelig under hele turen på ditt hotell.

Morgen-jogg - flere forskjellige fartsgrupper og forskjel-
lige løpeturer.

Felles tur til startnummerutdelingen (vil tilpasses etter 
retningslinjer fra løpsarrangøren)

Felles tur til åpningsseremonien i Central Park.

Omvisning i Brooklyn.

Reiselederservice for supporterne under løpet.

Mulighet for å bestille bysightseeing, shoppingtur, after-
run middag, med mye mer.

Buss fra hotellet til startområdet

INKLUDERT I KOMPLETT REISEPAKKE:
For deg som vil reise med trygghet, kompetanse og fellesskap!

INKLUDERT HVIS DU BESTILLER KUN 
HOTELL: For deg som er reisevant og vil klare deg selv.

INKLUDERT I STARTAVGIFTEN 
Pris for startnummer 7950 kr (vi selger ikke kun startplass).

Velg mellom tre hotell, alle godt plassert på Manhattan. 
(egen bestilling av flyreiser, egen transfer, ingen reiseleder).

Service desk er tilg jengelig på Hotel Beacon.

Reisegaranti – vi gir lovpålagte reisegarantier.

Mulighet for å bestille bysightseeing, shoppingtur, after-
run middag, med mye mer.

Arrangørens transport med buss eller ferje til startområdet

Startnummer i New York Marathon.

Gennomgang med buss av maratonløypa. 

Individuelt treningsprogram ved Anders Szalkai.

VIKTIG - DIN SIKKERHET VED BESTILLING AV PAKKEREISER 
Det er viktig å være klar over at når en reisende bestiller både fly og hotell på ett og samme 
kjøpssted, er den reisende omfattet av pakkereiseloven. En passasjer som bestiller eget fly har 
derfor ikke krav på kompensasjon etter pakkereiseloven i tilfeller hvor flyet er forsinket, kansel-
lert eller av andre årsaker fører til at den reisende går glipp av deler eller hele det ellers bestilte 
opplegget. Det er derfor spesielt viktig at reisende som bestiller fly på egenhånd gjennomgår 
sin egen forsikringsdekningen. Mange som har organisert flyreiser på egenhånd har opplevd 
problemer under korona-pandemien.

FLEKSIBEL PAKKEREISE TIL  
NEW YORK MARATHON

KOMPLETT REISEPAKKE, KUN HOTELLPAKKE OG STARTAVGIFT

!



PRISEN FOR KOMPLETT REISEPAKKE 
INKLUDERER: Fly tur/retur, inkl. alle skatter og avgif-
ter, 1 innsjekket bagasje og sitteplass, transport til/fra 
flyplassen og ditt hotell, minst 4 netter på et utvalgt hotell 
(velg mellom syv forskjellige hoteller. Les mer om hvert 
hotell på de neste sidene og på vår nettside), reisegaranti 
, reiseleder, morgenjogg, felles tur til startnummerut-
delingen (tilpasset etter retningslinjer fra løpsarrangøren), 
guidet tur i Brooklyn, felles tur til åpningsseremonien (hvis 
avholdt) og mulighet for å bestille andre arrangementer 
som f.eks. shopping, bysightseeing etc.

PRISEN FOR KUN HOTELLPAKKER 
INKLUDERER: Minst 4 netter på et utvalgt hotell (velg 
mellom to forskjellige hoteller. Les mer om hvert hotell på 
de neste sidene og på våre nettsider), servicedesk på Hotel 
Beacon, mulighet for å bestille andre arrangementer.

INKLUDERT I STARTPLASS
Startnummer for New York Marathon, transfer til startom-
rådet (logistikken rundt løpet er fortsatt usikker), løypegjen-
nomgang med buss og løpeprogram. Pris: 7950 kr. De om 
bestiller kun hotell, reiser med arrangørens busser og ferje. 
De som booker komplett pakke reiser med Springtime sine 
egne busser. OBS! Ikke-refunderbar del av startnumme-
ret: 6 000 kr per startnummer vil ikke refunderes under 
noen omstendigheter (leverandørvilkår). Dette gjelder også 
dersom løpet avlyses. Vær oppmerksom på at dette er vil-
kårene til løpsarrangøren New York Road Runners og ikke 
Springtime sine.

FLY
Flyreiser med SAS fra Gardermoen til New York, er med seter 
i SAS GO. inkl. alle skatter og avgifter, 1 innsjekket bagasje og 
sitteplass er inkludert i vanlige reiser. Tilkoblingsflyvninger kan 
ordnes fra flyplasser hvor SAS opererer. Med forbehold om 
plass og mot et tillegg på 2600 kr per vei kan oppgraderinger 
gjøres til SAS Plus. Ønsker du spesiell mat på flyturen gir du 
oss beskjed om det i kommentarfeltet ved bestilling.

FOR DEG SOM REISER ALENE
For at du skal slippe å bestille et enkeltrom som kan 

være relativt dyrt, tilbyr vi deg som reiser alene, å bestille 
en del av en 4-sengs leilighet hos Beacon. Disse leilighete-
ne består av et soverom med to senger og en stue med en 
ekstra seng og en sovesofa.

OBS! De fire personene som deler leiligheten blir selv 
enige om hvem som sover hvor. Komforten til ekstra-
sengen og sovesofaen er litt lavere enn vanlige senger. 
Vi kan også tilby en del av et twinbedrom hos Beacon, 
Newton og Belvedere. Rommene deles med Springtime-
løpere av samme kjønn.

BESTILLING AV REISE 
Det er mange som skal løpe New York Marathon og det 
er et begrenset antall plasser på hvert hotell. Vil du være 
sikker på å få plass på hotellet du ønsker å bo på, er det best 
å bestille så fort som mulig. Vi bruker regelen førstemann 
til mølla.

BEKREFTELSE / ENDELIG FAKTURA
Etter at vi har mottatt bestillingen din, vil du motta en 
automatisk bekreftelse. En bekreftelse og faktura vil da bli 
sendt til din e-postadresse. Påmeldingsavgiften er 7500 
kr pluss startnummer og eventuell avbestillingsbeskyttelse. 
Faktura skal betales innen 7 dager etter at du har mottatt 
den. For de av dere som har betalt 2000 kr ved forhånds-
registrering eller ombooket reisen fra 2021, trekker vi 
dette beløpet fra fakturaen (skriv inn bestillingsnummeret i 
kommentarfeltet). Sluttbetalingen må være mottatt innen 
Springtime 31. juli 2022.

Du kan velge mellom ti nøye utvalgte hoteller, godt plassert på Manhattan. Den beste beliggenheten, 
når det g jelder løpet, er de som ligger i Upper West området. Det området har mange gode restauranter, 
barer, kafeer og mange hyggelige butikker. Du kan bestille ”kun hotellpakke”, dette passer for deg som er 
reisevant og vil klare deg selv. Da er det kun hotell som er inkludert og du bestiller fly, transfer osv. selv.

INFORMASJON OM REISEN
2022-PROSPEKT FOR NEW YORK MARATHON



Alle våre syv utvalgte hoteller ligger godt plassert på Manhattan. De beste hotellen når det gjelder løpet er 
de som ligger på Upper West. For de som reiser uten reisefølge tilbyr vi en del av et 4-sengsrom på Beacon 
(2 senger, en ekstra seng og en sovesofa) og et tomannsrom på Beacon, Newton eller Belvedere (2 senger). 
Beacon har rom med kjøkkenkrok og kjøleskap. Gult merkede hoteller er valg for ”komplette pakker” og blå-
merkede er valg for ”kun hotell”. Les mer om hvert hotell på de neste sidene og på nettsiden.

UTVALGTE HOTELLER  
PÅ MANHATTAN

HOTELL FOR ”KOMPLETT PAKKE OG HOTELL FOR ”KUN HOTELL»

** NEWTON Bra budsjett-ho-
tell, Nært Central Park og vel-
dig god beliggenhet.

**** ARTHOUSE Elegant og 
trendy boutiquehotel. Nær 
Central Park og god kollektiv-
transport. Sjarmerende lobby.

***** THE WALLACE 
Nytt luksushotell med beste 
beliggenhet på Upper West 
Side!

*** HOLIDAY INN  
FINANCIAL Fresht hotell på 
Lower Manhatten. Kun hotell, 
ingen reiseledere, og deltakere 
tar seg til Staten Island med 
arrangørens ferje.

**** AC MARRIOTT Moderne og 
elegant hotell med perfekt sentrums-
nær beliggenhet. Kun hotell, ingen 
reiseledere og løpere må benytte seg av 
arrangørens busser.

**** BEACON Vårt faste hotell 
med reiseledere, nært Central 
Park og god beliggenhet. ***** MANDARIN Et av New 

Yorks beste hoteller, fantastisk 
beliggenhet på Columbus Circle. 
Kun ved etterspørsel.
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OBS! KUN HOTELL!

OBS! KUN HOTELL!

**** BELVEDERE HOTEL 
Veldig hyggelig hotell med per-
fekt beliggenhet mot Broadway. 
Praktiske rom med lite kjøkken, 
mikrobølgeovn og kjøeleskap.

***** CONRAD NEW YORK 
MIDTOWN 
Eksklusive og romslige rom, lig-
ger i hjertet av Manhattan.

7

**** BELLECLAIRE Trivelig 
familie-hotell. Nære Central 
Park med god beliggenhet.

*** HAMPTON INN Bra og populært 
hotell med perfekt sentrumsnær belig-
genhet. Kun hotell, ingen reiseledere, og 
deltakere tar seg til startområdet med 
arrangørens busser.

11OBS! KUN HOTELL!
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Beliggenhet: Sjarmerende 
boutiquehotell med perfekt 
beliggenhet ved Broadway i 
trivelige Upper West Side. I 
området rundt hotellet finnes 
det mange restauranter for 
både frokost, lunsj og middag. 
Det tar kun 5 minutter å gå til 
Central Park og t-banestasjo-

nen 79th street er bare et steinkast unna.
Beliggenhet for løpet: Nære Central Park, ca 1 km fra målgang. Nære 
parken for morgen-jogg.
Rommene: Veldig freshe og nyrenoverte rom med tregulv. Alle rom 
har dusj / WC, telefon, kabel-TV, safe, strykejern, hårføner.
Annet: Restaurant og bar på hotellet. Business center og gratis WiFi. 
Det inngår ikke frokost.
Adresse: 2178 77th street/Broadway, NY 10024. Tel: 212 362 1100

VALG AV HOTELL MED KOMPLETT REISEPAKKE
Prisene inkluderer: 4 netter på utvalgt hotell (hotell 1-5), fly tur/retur Skandinavia inkl. alle skatter og avgifter,  
1 innsjekket bagasje og sitteplasser, transport til/fra flyplassen og ditt hotell, reiseleder, reisegaranti, morgenjogg, 
felles tur til startnummerutdelingen, guidet tur i Brooklyn. I løpet av maratonhelgen er presset på hotellene stort  
og etterspørselen overgår alltid tilgangen. Prisene er per person.

2. ARTHOUSE HOTEL ****

Rom Totalpris 4 netter Ekstra natt

Delt dobbeltrom 25 700 kr 2 460 kr 
Enkeltrom 31 890 kr 3 550 kr

BESTILL  ARTHOUSE

Beliggenhet: Godt plassert 
på Upper West Side i et 
hyggelig område med mange 
butikker og restauranter. Lett 
å komme til Midtown med 
T-banen.
Beliggenhet for løpet: Nær 
Central Park, drøyt 2 km fra 
mål. Nær parken for morgen-

jogging og arrangørens pastafest.
Rommene: 110 nyoppussede rom, alle rom har dusj/wc, telefon, 
kabel-TV, kjøleskap, mikrobølgeovn og kaffetrakter. Rommene er av 
varierende størrelse.
Fasiliteter: Forretningssenter, gratis trådløs internettilgang. Gratis 
safe i resepsjonen.
Annet: Hotellet har 1 heis, noe venting kan forekomme. Det er flere 
dagligvarebutikker, restauranter og kafeer i nærheten. Mange kjøper 
frokost på disse og tar den med til rommene. Nær 96th street t-ba-
nestasjon. Frokost er ikke inkludert.
Adresse: 2528 Broadway, (95th) NY 10025. Tel.: 212 678 6500

1. NEWTON HOTEL **(*)

Rom Totalpris 4 netter Ekstra natt

Delt dobbeltrom* 20 910 kr 2 380 kr 
Delt tremannsrom** 18 140 kr 1 890 kr 
Delt firemannsrom** 16 990 kr 1 520 kr 
Enkeltrom 28 900 kr 3 680 kr
Du som reiser alene: muligheten til å dele et tomannsrom med noen andre 
som reiser alene.
** 2 store senger (kun samme gruppe)

Reisedato  Antall netter
2 - 7 nov  5
3 - 7 nov  4
3 - 8 nov   5
4 - 8 nov   4
4 - 9 nov   5

BESTILL NEWTON

4 netter, fly tur/retur, retur-
transport, reisegaranti, omfang 
av pakkereiseloven, reiseleder, 
morgenjogger, guidet tur i 
Brooklyn. 
 
Ikke inkludert i prisen: 
Startplass: 7950 kr

4 netter, fly tur/retur, retur-
transport, reisegaranti, omfang 
av pakkereiseloven, reiseleder, 
morgenjogger, guidet tur i 
Brooklyn. 
 
Ikke inkludert i prisen: 
Startplass: 7950 kr

INNGÅR I PRISEN:

INNGÅR I PRISEN:Reisedato  Antall netter
2 - 7 nov  5
3 - 7 nov  4
3 - 8 nov   5
4 - 8 nov   4
4 - 9 nov   5

https://springtime.no/reiser/new-york-marathon/newton/
https://springtime.no/reiser/new-york-marathon/nylo/


Beliggenhet: Eksepsjonelt 
godt plassert på Broadway 
der Upper West Side er mest 
travelt med restauranter og 
butikker. Veldig hyggelig 
boligkvarter.
Beliggenhet for løpet: 
Litt over 1 km fra mål. Nær 
parken for morgenjogger og 

arrangørens pastafest.
Rom: 260 rom. Friske rom som alle har dusj/wc, telefon, kjøkkenkrok 
med vannkoker, komfyr, kjøleskap, mikrobølgeovn, safe, luftkondisjone-
ring, kabel-TV, klokkeradio med i-pod-tilkobling, hårføner. 2-romslei-
lighetene (3 og 4-sengs leiligheter) bruker sovesofa og ekstraseng, for 
tredje og fjerde person, disse med noe lavere komfort. Gratis wifi.
Fasiliteter: Fresh lobby, bar og treningsstudio. 
Annet: Flere nærliggende restauranter, supermarkeder og kafeteriaer. 
De fleste av våre reisende bor her. Nær t-banestasjon 72nd street. 
Frokost er ikke inkludert. Servicedesk og utgangspunkt for mange 
utflukter.  
Adresse: 2130 Broadway på 74th street, Tel: 212 787 1100

3. HOTEL BEACON ****

BESTILL BEACON

4 netter, fly tur/retur, retur-
transport, reisegaranti, omfang 
av pakkereiseloven, reiseleder, 
morgenjogger, guidet tur i 
Brooklyn. 
 
Ikke inkludert i prisen: 
Startplass: 7950 kr

INNGÅR I PRISEN:

Rom Totalpris 4 netter Ekstra natt

Delt dobbeltrom*/**  26 350 kr 2 210 kr
Delt tremannsrom 24 690 kr 2 380 kr
Delt firemannsrom*** 21 550 kr 1 880 kr
Suite for to personer 30 250 kr 3 500 kr
Enkeltrom 34 610 kr 3 900 kr

Barnepris tom. 11 år: 7400 kr per barn/ungdom når de deler dobbeltrom med 2 
voksne.
** Du som reiser alene: muligheten til å dele tomannsrom med noen andre som 
reiser alene.
*** Du som reiser alene: muligheten til å dele firemannsrom med noen andre som 
reiser alene. 2 senger, ekstra seng og sovesofa.

Beliggenhet: Trivelig hotell 
med perfekt beliggenhet ved 
Broadway i trivelige Upper 
West Side. I området rundt 
hotellet finnes det mange 
restauranter for både frokost, 
lunsj og middag. Det tar kun 5 
minutter å gå til Central Park 
og t-banestasjonen 79th stre-

et er bare et steinkast unna. Gangavstand til Beacon Hotel.
Beliggenhet for løpet: Nære Central Park og målgang. Nære parken 
for morgen-jogg.
Rommene: Veldig freshe og nyrenoverte rom med tregulv. Alle rom har 
dusj / WC, telefon, kabel-TV, safe, strykejern, hårføner.
Annet: Restaurant og bar på hotellet. Business center og gratis WiFi.
strykejern, hårføner og flatskjerm-TV.
Fasiliteter: Trivelig lobby. Treningsrom og gratis WiFi
Annet: Hyggelig og veldrevet hotell. Frokost er ikke inkludert.
Adresse: 250 W 77th street/Broadway NY 10024, Tel: 212 362 7700

4. BELLECLAIRE HOTEL ****

BESTILL BELLECLAIRE

4 netter, fly tur/retur, retur-
transport, reisegaranti, omfang 
av pakkereiseloven, reiseleder, 
morgenjogger, guidet tur i 
Brooklyn. 
 
Ikke inkludert i prisen: 
Startplass: 7950 kr

INNGÅR I PRISEN:

Rom Totalpris 4 netter Ekstra natt

Delt dobbeltrom 21 950 kr 2 400 kr
Enkeltrom 29 830 kr 3 920 kr

Reisedato  Antall netter
2 - 7 nov  5
3 - 7 nov  4
3 - 8 nov   5
4 - 8 nov   4
4 - 9 nov   5

Reisedato  Antall netter
2 - 7 nov  5
3 - 7 nov  4
3 - 8 nov   5
4 - 8 nov   4
4 - 9 nov   5

FULLBOOKET

FULLBOOKET!

FULLBOOKET!

https://springtime.no/reiser/new-york-marathon/beacon/


Beliggenhet: Et luksushotell 
med beste beliggenheten på 
Upper West Side! Eierne har 
g jennomført en totalrenove-
ring av dette tidligere Milburn 
hotellet, og byttet så navn. 
Alle rom er helt nyoppusset 
og førstesklasse.
Super freshe og romslige 

superior rom eller suiter, en riktig perle med “personal touch”
Beliggenhet for løpet: Etter løpet er det meget kort avstand å gå tilbake 
til hotellet.
Rommene: Vi tilbyr rommene Superior King og Junior Suite, begge 
med 1 stor seng. 124 meget romslige og luksuriøse rom og suiter som er 
utstyrt med nespresso-maskin, badekåper, tøfler, minikjøleskap, safe, 
flatskjerm. I suitene finnes det også mini-bar.
Fasiliteter: Room service og treningsrom. Frokost inngår ikke. 
242 W 76th St. New York 10023

6. THE WALLACE HOTEL *****

BESTILL WALLACE

4 netter, fly tur/retur, retur-
transport, reisegaranti, omfang 
av pakkereiseloven, reiseleder, 
morgenjogger, guidet tur i 
Brooklyn. 
 
Ikke inkludert i prisen: 
Startplass: 7950 kr

INNGÅR I PRISEN:

Rom Totalpris 4 netter Ekstra natt

Delt i superiorrom 27 730 kr 2 690 kr
Suite for to personer 29 890 kr 3 560 kr
Enkeltrom 34 960 kr 4 910 kr

Beliggenhet: Et meget 
trivelig og hyggelig hotell 
i klassisk art deco-stil i en 
ærverdig bygning i hjertet av 
New York City. Ligger kun 
et steinkast unna Broadways 
teater, restauranter, skin-
nende lys og pulsen ved 
Time Square.

Beliggenhet for løpet: Etter løpet er det ca 2 km tilbake til hotellet
Rommene: 345 praktiske rom som alle har et lite kjøkken, mik-
robølgeovn, kjøleskap, strykejern og safe.
Fasiliteter: Restaurant og bar, treningsrom, gratis WiFi. Frokost 
inngår ikke.
Adresse: 319 West 48th street. 10036 NY. Tel: 1-212-245-7000

5. BELVEDERE HOTEL ****

4 netter, fly tur/retur, retur-
transport, reisegaranti, omfang 
av pakkereiseloven, reiseleder, 
morgenjogger, guidet tur i 
Brooklyn. 
 
Ikke inkludert i prisen: 
Startplass: 7950 kr

INNGÅR I PRISEN:

BESTILL BELVEDERE

Rom Totalpris 4 netter Ekstra natt

Delt dobbeltrom*   23 890 kr 2 390 kr 
Enkeltrom 31 220 kr 4 140 kr 
 
*Dobbeltrom for tre-fire personer (2 senger) 
Barnepris tom. 11 år: 7400 kr per barn/ungdom når de deler 
dobbeltrom med 2 voksne.

Reisedato  Antall netter
2 - 7 nov  5
3 - 7 nov  4
3 - 8 nov   5
4 - 8 nov   4
4 - 9 nov   5

Reisedato  Antall netter
2 - 7 nov  5
3 - 7 nov  4
3 - 8 nov   5
4 - 8 nov   4
4 - 9 nov   5

https://springtime.no/reiser/belvedere-hotel/
https://springtime.no/reiser/new-york-marathon/the-wallace/


Beliggenhet: Eksklusive og 
romslige suiter med før-
steklasses beliggenhet i det 
pulserende og travle hjertet 
av Manhattan, mindre enn 
500 meter fra Central 
Park og nær andre attrak-
sjoner som Times Square, 
Broadway, Rockefeller 

Center og mye annet. De store suitene er kjent med pied-á-ter-
re-opplevelsen. Tidligere kjent som The London NYC, drives hotel-
let nå av den anerkjente Hilton-kjeden med Conrads 35 års erfaring 
og intuitive service. Ikonisk utsikt over New York Citys skyline gir en 
gylden kant til oppholdet ditt.
Løpet: Ved start tar vi egne busser og etter løpet går vi fra mål til 
hotellet.
Rommene: Store suiter på ca 45 kvadrat. Alle suitene har separat 
soverom, stue og bad. Fasilitetene inkluderer Wi-Fi, flatskjerm-TV, 
badekåpe, tøfler, strykejern og safe.
Fasiliteter: Treningssenter åpent 24 timer i døgnet, forretningssen-
ter, romservice samt restaurant og bar er tilg jengelig.
Adresse: 151 West 54th Street, New York, NY, 10019

7. CONRAD NEW YORK MIDTOWN *****

4 netter, fly tur/retur, retur-
transport, reisegaranti, omfang 
av pakkereiseloven, reiseleder, 
morgenjogger, guidet tur i 
Brooklyn. 
 
Ikke inkludert i prisen: 
Startplass: 7950 kr

INNGÅR I PRISEN:

BESTILL CONRAD

Rom Totalpris 4 netter Ekstra natt

Delt dobbeltrom* 27 990 kr 2 680 kr 
Enkeltrom 35 520 kr 5 290 kr 
 
*Dobbeltrom for tre personer (2 senger) på forespørsel 
*Dobbeltrom for fire personer (2 senger) på forespørsel

Beliggenhet: Hotellet ligger i 
Time Warner Center mellom 
35. og 54. etasje. Fantastisk 
beliggenhet på Columbus 
Circle, kun et steinkast fra 
Central Park, nær Broadway-
teatrene, Midtowns store 
shoppingmuligheter og restau-
ranter.

Løpet: Uslåelig beliggenhet, kun ca. 100 meter fra Central Park hvor 
målstreken er på 67th Street.
Rommene: 251 fantastisk freshe, praktiske og luksuriøse rom. Flere 
forskjellige romtyper og mange har fantastisk utsikt over Central Park, 
Hudson River eller Manhattans skyline. Selvfølgelig er det alle fasilite-
ter.
Fasiliteter: Lobbyen ligger i 34. etasje og lobbybaren har enestående 
utsikt over New York. Restaurant, spa, treningsstudio, basseng, badstue, 
forretningssenter, skjønnhetssalong.
Annet: Regnes som et av de beste hotellene i New York akkurat nå. 
Veldig deilig, avslappende og luksuriøs atmosfære. Nær 59th street 
t-banestasjon. Frokost er ikke inkludert.
Adresse: 80 Columbus Circle at 60th St, NY 10023. Tel: 212 805 

8. MANDARIN ***** 

Rom Totalpris 4 netter Ekstra natt
Delt dobbeltrom  På etterspørsel* 
Enkeltrom På etterspørsel*

Reisedato 
 
Kun ved etterspørsel

4 netter, fly tur/retur, returtransport, reisegaranti, omfang av pak-
kereiseloven, reiseleder, morgenjogger, guidet tur i Brooklyn. 
 
Ikke inkludert i prisen: Startplass: 7950 kr

INNGÅR I PRISEN:

Reisedato  Antall netter
2 - 7 nov  5
3 - 7 nov  4
3 - 8 nov   5
4 - 8 nov   4
4 - 9 nov   5

https://springtime.no/reiser/new-york-marathon/conrad/


Beliggenhet: Fresht hotell, 
åpnet i 2014, nede ved Lower 
Manhattan, i nærheten av 
blant annet China Town, 
Battery Park, Wall street og 
One World Observatory. 
Beliggenhet for løpet: Du tar 
arrangørens ferje-transport til 
starten i Staten Island. Metro 

eller taxi tilbake til hotellet etter målgang.
Rom: Hotellet har 492 romslige rom. Alle rommene er moderne inn-
redet og har klimaanlegg, minikjøleskap og strykejern. 
Fasiliteter: Gratis WiFi.
Annet: Frokost er inkludert! Nære severdigheter og t-banen
Adresse: 99 Washiongton Street, NY 10006, Tel: 212-791 2900

Beliggenhet: Moderne og 
elegant hotell i hjertet av 
Manhattan. Perfekt belig-
genhet nære Times Square, 
Rockerfeller Center og 
Bryant Park.
Beliggenhet for løpet: Du tar 
arrangørens busser fra Public 
Library til starten. Metro 

eller promenade tilbake etter løpet.
Rom: Hotellet har 290 rom som er lyse og moderne. Alle rom har 
gratis Wifi, minikjøleskap, vannkoker, strykejern, hårføner, safe og 
flatskjerm. 
Fasiliteter: På hotellet finnes det en herlig rooftopbar. Det finnes 
også et toppmoderne treningsrom og business center.
Annet: Utmerket beliggenhet. Frokost inngår ikke, men kan kjøpes 
rett ved hotellet.
Adresse: 260 West, 40th street, NY 10018. Tel: 212 398 2700

VALG AV HOTELL, KUN HOTELLPAKKE
Prisene inkluderer: Minimum 4 netter på utvalgt hotell (hotell nr. 9-11) og service desk tilg jengelig på Hotel 
Beacon. Bestilling av fly og transport g jøres på egen hånd, ingen reiseleder. I løpet av maratonhelgen er presset 
på hotellene stort og etterspørselen overgår alltid tilgangen. Prisene er per person.

10. AC MARRIOTT TIMES SQUARE HOTEL ****

BESTILL AC MARRIOTT

9. HOLIDAY INN FINANCIAL HOTEL  *** 

BESTILL HOLIDAY INN
Minimum 4 netter på utvalgt hotell og service desk tilg jengelig 
på Hotel Beacon.

Ikke inkludert i prisen/pakken: Startplass 7.950 kr, fly tur/retur, 
returtransport, reiseleder, omfang av pakkereiseloven, morgenjog-
ger og guidet tur i Brooklyn.

Minimum 4 netter på utvalgt hotell og service desk tilg jengelig 
på Hotel Beacon.

Ikke inkludert i prisen/pakken: Startplass 7.950 kr, fly tur/retur, 
returtransport, reiseleder, omfang av pakkereiseloven, morgenjogger 
og guidet tur i Brooklyn.

INNGÅR I PRISEN:

INNGÅR I PRISEN:

Rom Totalpris 4 netter Ekstra natt

Delt dobbeltrom 13 980 kr 2 660 kr
 Delt tremannsrom* 8 840 kr 1 960 kr
Delt firemannsrom* 7 420 kr 1 680 kr
Enkeltrom 20 970 kr 4 160 kr 
*2 store senger (kun samme gruppe)

Hotelldato:
2-7 nov (5 netter) 4-8 nov (4 netter)
2-8 nov (6 netter) 4-9 nov (5 netter) 
3-7 nov (4 netter)
3-8 nov (5 netter)  

Rom Totalpris 4 netter Ekstra natt

Delt dobbeltrom 11 980 kr 1 680 kr
Delt tremannsrom* 6 900 kr 1 160 kr
Delt firemannsrom* 5 760 kr 920 kr
Enkeltrom 17 980 kr 3 080 kr 
*2 store senger (kun samme gruppe)

Hotelldato:
2-7 nov (5 netter) 4-8 nov (4 netter)
2-8 nov (6 netter) 4-9 nov (5 netter) 
3-7 nov (4 netter)
3-8 nov (5 netter)  

Frokost 
inkludert!

https://springtime.no/reiser/new-york-marathon/holiday-finacial-district/
https://springtime.no/reiser/new-york-marathon/ac-marriott-time-square/


Beliggenhet: Et meget bra 
og velrenommert hotell i 
hjertet av Manhatten. Bra 
beliggenhet ved Broadway, 
Time Square, Rockefeller 
Center, og teater.
Beliggenhet for løpet: Du 
reiser med arrangørens 
busser fra Public Library til 

starten. Gange eller metro tilbake etter løpet
Rommene: Rommene er lyse og moderne. Alle med gratis WiFi, 
strykejern, hårføner, safe og flatskjerm.
Fasiliteter: På hotellet finnes en restaurant hvor det inngår frokost. 
Hotellet har også et treningsrom, og i lobbyen finnes en liten kiosk. 
Business Center og en Lobby lounge.
Annet: Utmerket beliggenhet. Frokost er inkludert! 
Adress: 220 West, 41th street, NY 10018. Tel: 212 221 1118

11. HAMPTON INN TIMES SQUARE HOTEL ***

BESTILL HAMPTON INN

Minimum 4 netter på utvalgt hotell og service desk tilg jengelig 
på Hotel Beacon.

Ikke inkludert i prisen/pakken: Startplass 7.950 kr, fly tur/retur, 
returtransport, reiseleder, omfang av pakkereiseloven, morgenjogger 
og guidet tur i Brooklyn.

INNGÅR I PRISEN:

Rom Totalpris 4 netter Ekstra natt

Delt dobbeltrom 12 970 kr 2 660 kr
Delt tremannsrom* 8 530 kr 1 530 kr
Delt firemannsrom* 6 960 kr 1 190 kr
Enkeltrom 19 970 kr 3 970 kr 
*2 store senger (kun samme gruppe)

Hotelldato:
2-7 nov (5 netter) 4-8 nov (4 netter)
2-8 nov (6 netter) 4-9 nov (5 netter) 
3-7 nov (4 netter)
3-8 nov (5 netter)  

Frokost 
inkludert!

https://springtime.no/reiser/new-york-marathon/hampton-time-square/


FORBEREDELSER FØR LØPET
FOR ALLE REGISTRERTE LØPER TIL NEW YORK MARATHON SÅ INKLUDERER VI TILPASSET 

TRENINGSPROGRAM TILL LØPET OG FELLES TRENINGENE I NEW YORK

Melder du deg på New York Marathon, vil trenings- og maratoneksperten Anders Szalkais lage 
skreddersydde treningsprogram for til New York Marathon 2022 – 20 ukers treningsprogram.

Treningsprogrammet vil hjelpe deg med å få målrettet trening før selve løpet. Det er både gøy 
og inspirerende å følge et program med variert og optimalisert løpetrening uavhengig av nivå 

og tids-ambisjon. Treningen foregår på syv nivåer. Målet er å fullføre New York Marathon på 
6.00, 5.00, 4.30, 4.00, 3.45, 3.30 eller 3.00 timer.

Treningsprogrammet i korte trekk: Detaljert beskrivelse av treningen dag for dag, dagens 
trening på e-post, 30 ulike instruksjonsvideoer for ulike treningstrinn og en enkel dagbok 
for å logge treningen. Programmet starter 21. juni og sendes ut etter bestilling.

TRENINGSPROGRAM – 20 UKER

MORGENJOGGING I HERLIGE 
CENTRAL PARK

En av de mest verdsatte opplevelsene ved vår New 
York-tur er de sosiale morgenjoggene i livlige Central 
Park. Fra utvalgte hoteller jogger kunnskapsrike og dyk-
tige reise-/løpeledere sammen med morgenvåkne rei-
sende til Central Park i forskjellige tempogrupper. Alle 
er velkommen og kan være med på denne fantastiske 
starten på dagen. I en morgenjoggetur samler vi alle in-
teresserte løpere fra hotellene våre og løper sammen til 
målstreken i New York Marathon i Central Park. Under 
joggeturen får du også informasjon og praktiske detaljer 
for målgang på løpet.



Åsa Bergström – reiste alene til New York Marathon
«Det var virkelig en flott tur – fra begynnelse til slutt. Bestillingen, reisen og hotellet fungerte 
utmerket. Da kunne jeg fokusere på det morsomme: å oppleve New York og forberede meg 
til løpet.
For meg passet det veldig bra å reise alene, fordi jeg ville ha fullt fokus på løpet mitt. Jeg følte 
meg veldig trygg fordi jeg reiste med en vanlig arrangør. Og man er ikke helt alene. Jeg møtte 
flere nye venner under turen, noe som var veldig gøy. Jeg har fortsatt kontakt med de fleste 
via Facebook».

» Turen er spekket med sosiale aktiviteter. Du kan være med på den daglige morgenjog-
gen, utfluktene, fellesturen til startnummerutdelingen og vi har feles møtetider på hotel-
let. Tre av våre hoteller tilbyr rom/leiligheter hvor vi booker deg sammen med andre som 
reiser på egenhånd, av samme kjønn. Et godt alternativ til de litt dyrere enkeltrommene! 
Et eksempel er Beacons fire-sengs leiligheter, som består av et soverom med to senger og 
en stue med sovesofa og en ekstra seng. Du finner alle prisene og flere overnattingsmu-
ligheter på side 5-10.

1. Luftig utsikt
Ta taubanen til Roosevelt Island fra 60th / 
2nd Avenue. Det tar ca 4 minutter og du 
får en fantastisk utsikt på kjøpet.

2. Spis østers på Grand Central Station 
Legendarisk restaurant 
som har servert 
Hollywood-kjendiser og 
Mad Men-typer i flere tiår. 

De har ca 250 østersvarianter på menyen.

3. Gå på det gamle jernbanesporet
Etter startnummerutdelingen går du til 
Javis Center går opp på den gamle High 
Line, som nå er en åpen park, over gatene 
på Manhattan. En herlig tur på 2,4 km.

4. Karakteristisk markedshall
Chelsea Market er som en gammel 
historisk markedshall i Meetbacking 
District. Det er en markedshall og 
kjøpesenter med små økologiske 
restauranter. Her finner du veldig mye 
spennende.

5. Gratis nytelse - med utsikt
Du får flott utsikt over 
Frihetsgudinnen og 
Manhattans skyline hvis 
du tar den gule Staten 
Island-fergen (gratis) 
fra Battery Park til 
Staten Island. Den kalles 
verdens vakreste korte 
båttur. Det tar omtrent 
25 minutter én vei.

6. Den beste utsikten - Top of the Rocks
Ta en tur opp til toppetasjen i Rockefeller 
Center og få fantastisk utsikt over 
Manhattan og New York. Herfra kan du 
se hele Central Park og få en forståelse 
av hvor stor den faktisk er. Du har også 
Empire State Building rett foran deg og 
det lar deg få virkelig gode bilder med den 
klassiske skyskraperen i sentrum. New York 
er stort og det forstår du når du kommer 
opp i høyden.

7. The Vessel Fartøyet er en 
skulpturlignende trappetårn 
ved Hudson Yards Plaza. 16 
etasjer høy med 2500 trinn. 
Tårnet ble innviet i mars 
2019. Gratis inngang.

7 TIPS TIL FORSKJELLIG AKTIVITETER I NEW YORK
Springtime har arrangert turer til New York siden 1986. For å gi deg litt inspirasjon til andre ting å g jøre i byen i tillegg til å løpe 
det fantastiske New York Marathon, har vi samlet kontorets 7 favoritter: 

ALENE – MEN ALDRI ENSOM
MANGE VELGER Å REISE UTEN REISESELSKAPER. VI SØRGER DERFOR FOR AT REISEN 

ER GODT TILPASSET FOR ALLE, BÅDE DE SOM REISER ALENE OG STORE GRUPPER SOM 
REISER SAMMEN.  



MER ENN BARE ET MARATON
New York Maraton er en herlig opplevelse, men New York er en by som har så mye mer å tilby deg som besøken-
de: museer, Empire State Building, shopping, kunstgallerier, Frihetsgudinnen, hockey i Madison Square Garden, 
musikaler på Broadway, konserter, restauranter, puber og barer. Vårt utfluktsprogram inkluderer det meste! Vi 
hjelper også til med å ordne billetter til Broadway-musikaler og NHL-hockey. I løpet av sommeren vil du motta en 
utsendelse hvor du kan bestille følgende utflukter/aktiviteter.

BUSSIGHTSEEING MANHATTAN
En perfekt introduksjon til New York. Vår kunnskapsrike guide gir deg 
tips om alt fra hvor du finner de billigste jeansene til hvilke trender 
som g jelder akkurat nå. Vi har også tid til å se og lære mye nytt. Under 
omvisningen er du velkommen til å spørre guiden om akkurat det du 
er interessert i. Torsdag 3. og fredag 4. november. 495 kr

GJENNOMGANG AV LØYPA
Denne sightseeingen er spesielt interessant for alle løpere. Vi føl-
ger maratonruten g jennom New Yorks fem bydeler: Staten Island, 
Brooklyn, Queens, Bronx og Manhattan. Du får mye informasjon 
om alle de praktiske detaljene rundt løpet. Booking er nærmere løpet.

SHOPPING
Shopping Mekka – bli med på kjøpesenteret Woodbury Common 
(fabrikkutsalg), med ca 220 butikker.
Mandag 7. november. 595 kr.

Vær oppmerksom på at arrangementer og utflukter kan bli kansellert eller endret 
i henhold til gjeldende retningslinjer. 
 

ISHOCKEY NHL 
NHL live er en mektig opplevelse. Enda bedre er det i den fantastiske 
Madison Square Garden. Priser, kamper og evt plasser vil bli annonsert 
senere, når spilleplanen er tilg jengelig.

MUSIKALISK
Når du er i New York bør du benytte anledningen til å gå på en musi-
kal på den berømte Broadway. Pris, musikal og ledig plasser vil bli 
annonsert senere.



 Løpere fra alle verdenshjørner. 37 % av løperne kommer fra USA, ca 140 forskjellige land er representert i løpet.    
 Ingen andre løp har så høy andel utenlandske løpere.

 Løypen strekker seg g jennom hele New York City: Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx og Manhattan, og du  
 løper g jennom 300 veikryss.

 Starten er verdens mest spektakulære! Det er en merkelig, fantastisk opplevelse å føle hvordan den mektige Ver  
 razano-broen svinger under trykket på over 100 000 føtter.

 Supportergruppen på First Avenue gir et skikkelig løft. Målgang i Central Park er en stor folkefest – en grønn oase  
 i storbyjungelen.

 Løpet har ingen makstid. Alle kan løpe i sitt eget tempo.

 Det du rekker å se mer under løpet på de 42 kilometerne enn det de fleste andre turister har tid til på en uke.

 Publikum i New York er fantastisk! Rundt to og en halv million tilskuere står langs løypa  – og de blir hørt! Det er   
 fantastisk og finnes ikke noe annet sted i verden.

 I 2019 fullførte 53.627 løpere. Gjennomsnittlig tid var 4:38:00. 70 % av løperne er førstegangsløpere.

 

Alt dette og flere faktorer har g jort TCS New York City Marathon til verdens mest populære løp. 100.000 flere løpere ville 
g jerne ha deltatt i løpet hvis det var plass. Vi tørr love en herlig opplevelse som blir et fantastisk minne for livet.

10 HERLIGE FAKTA OM LØPET

»

»
»
»

»
»
»

»

NEW YORK MARATON ER VERDENS ALLER STØRSTE LØP

TCS New York City Marathon er verdens største løp og vil garantert være et minne for livet.  
Ved start venter 50.000 løpere fra nesten hele verden og alle er klare for en utfordrende og tøff løype,  

sannsynligvis har de også verdens beste publikum.
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GARANTERT STARTPLASS I 
NEW YORK MARATHON

Du som har mottatt dette skrivet har garantert startplass til løpet.

New York Marathon er et av verdens mest herligste løp. 
Å løpe g jennom alle fem distriktene i New York, heiet 
frem av to millioner supportere, og til slutt fullføre i  
Central Park er ubeskrivelig – det må oppleves!
 
Springtime har over 30 års erfaring med å reise til New 
York Marathon. Hos oss får du et herlig, godt planlagt og 
spennende opphold i New York.
 
New York Marathon går g jennom alle byens bydeler – 
Staten Island, Brooklyn, Queens, Manhattan og Bronx 
– og avsluttes i Central Park. Det du rekker å se under 
de 42 kilometerne er mer enn det de fleste turister har 
tid til på en uke. 
 
Løpet starter på Verrazano-broen, som er over fire kilo-
meter lang, den første strekningen er ganske stille bort-
sett fra lyden av helikoptre som sirkulerer, vinden som 

viner og glidelåser som trekkes ned når løpejakka kastes. 
Så snart løperne kommer inn i Brooklyn, heves støyni-
vået og resten av løpet er med en heiag jeng som bærer 
deg frem. Kicket og løpegleden etter hundre high-fives 
med publikum er uslåelig og vanskelig å oppleve noe an-
net sted.

Under løpet deltar løpere fra hele verden, og selv om det 
ikke er snakk om mye prat, er det kult å kommunisere 
g jennom det universelle løpespråket: tommel opp og et 
klapp på skulderen. 
 
Den siste mila går g jennom Central Park, ut til 59th 
Street, forbi Columbus Circle og så inn i parken ig jen. 
Oppløpet er fantastisk og når målstreken er passert, blir 
du gratulert av en haug andre løpere som har opplevd det 
samme som deg, nemlig g jennomført verdens største 
marathon!

Vi er spesialister 
på New York! 

Springtime har 
arrangert løpe- 

turer siden 1986!
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