
Reis “Samen & Apart”  naar New York City: 
Ga van 8 tot 13 juni met ons mee naar The Big Apple in the mooiste tijd van het jaar. Je vluchten zijn geregeld, je transfer staat klaar 
bij landing in Newark. Je haalt het maximum uit je New York experience met onze Samen & Apart Formule , de centrale ligging van je 
hotel in hartje Manhattan en de omkadering van de Belgische gids Patrick Van Rosendaal. Jij bepaalt het evenwicht tussen in g roep en 
individueel op pad. 

(Her)Ontdek New York City    
van 08 tot 13 juni!  

 
 
 
 
 

 

1.359€ 999€ 
Schrijf in voor 5 mei 2014 

 

 
 

 
Jouw SenNet Magazine deal omvat:  
�  Rechtstreekse vluchten JetAirways, incl. luchthaventaksen: 

08JUN Brussel/NYC 10u10 12u30 
12JUN NYC/Brussel 18u30 07u50 (op 13/6)  

�  Transfer luchthaven - hotel - luchthaven 
�  4 nachten in Mela Times Square****  [of gelijkaardig], op 

basis van tweepersoonskamer gedeeld door 2 personen 
�  Ontbijten in Hotel Mela Times Square**** [of gelijkaardig]  
�  Flexibel programma met talrijke optionele excursies naar 

keuze 
�  Welkomstavond met Patrick van Rosendaal, Belgische 

officiële gids in New York 
�  1 diner na de infosessie op dag 01 
�  1 nekkussen p.p. 
�  1 Nederlandstalige reisgids ‘100x NYC’ per koppel 
�  Dossierkosten en BTW 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Algemene informatie: 
REISDOCUMENTEN 
 Reizigers met de Belgische nationaliteit hebben een digitaal 

leesbaar paspoort nodig. Ook kinderen en baby’s moeten in 
het bezit zijn van zo’n paspoort. Meer informatie op 
http://diplomatie.belgium.be/nl/.  

 Alle reizigers die naar en/of via de VS reizen zijn verplicht om 
min. 72 uur voor vertrek een elektronische reisautorisatie ($ 
14) aan te vragen. De ESTA-procedure kan uitsluitend 
worden ingevuld op htpps://esta.cbp.dhs.gov. 

TIJDSVERSCHIL 
Winter -7u, zomer -6u 
MUNTEENHEID 
US Dollar, 1US Dollar = 0.73 EUR 
BETALINGSWIJZE 
De handigste manier van betalen is met de 
kredietkaart. Informeer tijdig, want bij 
sommige banken moet je je kredietkaart 
extra laten activeren voor de VS. Hetzelfde 
geldt voor de Maestro-functie van je 
bankkaart. 
REISORGANISATOR 
Connections-Eurotrain nv lic A1919 

Hoe schrijf je je in?  
Per tel: 02 550 01 65 – van ma tot vrij van 08u30 tot 18u00 

Per mail: groups@connections.be 
 

OPGELET: het aantal plaatsen is beperkt! 
Supplement éénpersoonskamer op aanvraag. Deze reis kan enkel doorgaan bij minimum 10 deelnemers. 

Voorgesteld programma: 
‘Samen & Apart’, je beslist zelf welke excursies je wenst  
Dag 1: Infosessie NYC met Patrick van Rosendaal (18u) en diner 
// Dag 2: HOP ON HOP OFF en Top of the Rock Observatory // 
Dag 3: Ontdek Brooklyn en Downtown met onze gids Patrick 
van Rosendaal // Dag 4: Helikopter Tour: ervaar de opwinding 
van een 15’ durende vlucht en ontdek meer van de New Yorkse 
skyline // Dag 5: Vrije tijd om te shoppen! Transfer terug naar 
de luchthaven. 
Excursies in optie 

http://diplomatie.belgium.be/nl/
mailto:groups@connections.be

