FS Travel - Fietsreizen

Fietsreis

NEW YORK
5 Boro Bike Tour
3 t/m 7 mei 2019

NEW YORK CITY incl. NY 5 Boro Bike Tour
Een compleet arrangement waarin u New York op een bijzondere manier leert
kennen of herondekt, natuurlijk op de fiets. Absoluut hoogtepunt is deelname
aan het fietsspektakel NY 5 Boro Bike Tour. Fiets dwars door Manhattan met zijn
imposante wolkenkrabbers via 6th Avenue & door Central Park & Harlem en
maak kennis met de wijken Bronx, Queens, Brooklyn & Staten Island, totaal 65 km.
En dat helemaal autovrij. Een onvergetelijke gebeurtenis! De 32.000 startbewijzen zijn binnen enkele uren uitverkocht, maar FS Travel heeft ze voor u!
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NEW YORK CITY

incl.

NY 5 Boro Bike Tour

5 dagen – 3 t/m 7 mei ‘19
Dag 1: Amsterdam – New York
Aansluitend op uw vlucht van Amsterdam naar New York wordt u naar uw
hotel in Manhattan gebracht, en checkt u in.
Dag 2: Sightseeing per fiets
In de ochtend verkennen we New York onder leiding van een professionele
gids. Tijdens deze vier uur durende sightseeing per fiets krijgt u een groot
deel van New York te zien met boeiende informatie.
De middag is vrij te besteden. Wij hebben veel leuke tips voor u om deze
fascinerende stad verder te ontdekken. Shoppen kan natuurlijk ook.
Dag 3: New York 5 Boro Bike Tour 2017 (65 km)
U neemt vandaag deel aan de 40e editie van een onvergetelijke fietsspektakel waarbij u kennis maakt met de vijf wijken van New York:
Manhattan, Brooklyn, the Bronx, Queens en Staten Island. Voor deze ene
dag is de 65 km lange route autovrij gemaakt. Deze unieke fietstocht wordt
afgesloten in Staten Island met een heus Finish Festival. En, met uw
deelname steunt u ook nog eens het ‘NY Bike education program’. Er zijn
32.000 startbewijzen beschikbaar en FS Travel heft een aantal in voorraad.
Dag 4 The Manhattan Waterfront Greenway(ca. 40 km) & Terugvlucht
Na de enerverende dag van gisteren geniet u van een ontspannen fietstocht
over de Manhattan Waterfront Greenway. Een groot deel van de fietspaden
loopt parallel aan de East & Hudson River, waarbij de drukte van de stad
regelmatig ver weg lijkt. Via Central Park & de overweldigende 5th Avenue
fietsen we terug naar het hotel. Aan het einde van de dag vliegen we terug
vanuit New York naar Amsterdam.
Dag 5: Terugkomst op Schiphol
’s Ochtends aankomst op Schiphol-Amsterdam. U zult de New York 5 Boro
Bike Tour en de geweldige metropool niet snel vergeten!
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NEW YORK CITY incl. NY 5 Boro Bike Tour

Reissom:
• € 1.595,- per persoon in een 2-persoonskamer met een KingSize bed
• € 1.645,- per persoon in een 2-persoonskamer met 2 Queen bedden
• € 1.545,- per persoon bij 3 personen in een kamer met 2 Queen bedden
• € 1.445,- per persoon bij 4 personen in een kamer met 2 Queen bedden
• Toeslag 1-persoonskamer : € 350,- per persoon
Verlenging per dag:
• € 150,- per persoon bij verblijf in een 2-persoonskamer / Toeslag 1-persoonskamer : € 150,- per persoon
Inbegrepen:
• retourvlucht Amsterdam–New York )¹
• luchthavenbelasting
• handbagage & 1 stuks ruimbagage max. 23 kg.
• transfers luchthaven–hotel v.v.
• 3 overnachtingen in Holiday Inn Express op Manhattan(dichtbij de start) op basis van logies & ontbijt
• veilige stalling van de fiets in de accommodatie
• stadsrondrit New York o.l.v. een professionele gids
• startbewijs New York 5 Boro Bike Tour – 65 km ($ 130)
• professionele reisbegeleiding ter plaatse
• reisinformatie
Niet inbegrepen:
• consumpties
• lunches & diners (desgewenst zorgen we voor restaurantsuggesties)
• excursies & entrees
• fietshuur
• persoonlijke verlengingsmogelijkheden, later terugreizen is mogelijk
• persoonlijke uitgaven
• onvoorziene, na publicatie opgelegde brandstof- of veiligheidstoeslagen
• reis- en annuleringsverzekering
• reserveringskosten € 25 per boeking
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