New York !

The City That Never Sleeps

NYC
C Plus Package:
HOTELS A LA CARTE

Omvat:

- Tranfer JFK / Laguardia / Newark naar het gekozen hotel en terug naar de luchthaven per GO AIRLINK
shuttle service.
- Sightseeing tour per 'dubbeldekbus' van Upper & Lower Manhattan, Brooklyn en de Night Loop + ticket
voor de ferry naar Statue of Liberty & Ellis Island. Het ticket voor de dubbeldekbus blijft 48 uur geldig.
- New York CITY PASS, geeft toegang tot zes van de belangrijkste attracties in de stad:
Empire State Building Experience, American Museum of Natural History, 9/11 Memorial en Museum OF
Intreprid Sea, Air & Space Museum, Metropolitan Museum of Art, Top of the Rock OF The Guggenheim
Museum, Statue of Liberty & Ellis Island Cruise OF 2u. durende Circle Line sightseeing Cruise.
Niet meer aanschuiven aan kassa's, de desbetreffende coupon wordt uit het ticketbook genomen.

251 € per volw. / 227 € per kind (12-17 j.) / 217 € per kind 3-11j.

			(Enkel verkrijgbaar met hotelreservatie)

Some Excursions:
BEST OF MANHATTAN EXPERIENCE 6u.
Begeleide stadsrondrit per 'sprinter van' van Upper
en Lower Manhattan met plaatselijke gids. Stops
aan o.a. Rockefeller Center, 9/11 Memorial, Little
Italy, mini-cruise voorbij Statue of Liberty & Ellis
Island, u passeert Brooklyn Bridge, Fifth Avenue,
Central Park en veel meer. Vertrek om 9u.
Volw.: 78 euro		
Kind -12j.: 69 euro

HARLEM GOSPEL TOUR (op zondag)
3 1/2u. durende trip met wandeling door Harlem en
bijwonen van een authentieke gospelmis.
Vertrek om 9u.
Volw.: 57 euro		
Kind -12j.: 44 euro

BEST OF NEW YORK FULL CIRCLE LINE CRUISE
3u. durende boottocht rond Manhattan.
Volw.: 41 euro		
Kind -12j.: 35 euro

ALL AROUND TOWN DOUBLEDECK BUS 48h.
Volw.: 61 euro		
Kind -12j.: 52 euro

EMPIRE STATE BUILDING OBSERVATORY
Toegang (ook lift) die u tot het oberservatieplateau
op de 86ste verdieping brengt.
Volw.: 35 euro 01/01-31/03 Kind -12j.: 29 euro
Volw.: 39 euro 01/04-31/12 Kind -12j.: 33 euro
Volw.: 83 euro Priority access Kind -12j.: 83 euro
TOP OF THE ROCK OBSERVATORY
Toegang tot het oberservatieplateau van waaruit u
een schitterend uitzicht krijgt over de stad.
Volw.: 38 euro		
Kind 6-12j.: 32 euro
ONE WORLD OBSERVATORY
Bezoek aan het Welcome center, toegang tot 'Voices'
waar u kennis maakt met de mensen die hebben
meegewerkt aan de bouw van dit gloednieuwe
torengebouw en lift naar de 102de verdieping waar
u een onvergetelijk uitzicht krijgt over de stad.
Volw.: 35 euro 		
Kind 6-12j.: 29 euro
HELICOPTER TOURS
12-15min. 'The Big Apple'
Volw/kind: 201 euro
18-20min. 'New York - NY'
Volw/kind: 274 euro
(ter plaatse te betalen: 40usd p/p. security fee)
NEW YORK CITY PASS (geldig 9 dagen)
Info: zie hierboven 'New York Plus Package'
Volw.: 128 euro		
Kind 7-17j: 105 euro
HEROES OF THE WORLD TRADE CENTER
Dagelijks, vertrek om 14u. - duur: ong. 2 1/2u.
Een ingrijpende wandeling rond 'Ground Zero'
waarbij het verleden en heden van het WTC complex
ter sprake komt. De gids neemt u mee naar o.a. de
'Reflecting Memorial Site', het Memorial van de
brandweer, het WTC Tribute Museum, St. Joseph's
Church, St. Paul's Chapel en veel meer.
Volw.: 25 euro		
Kind 5-12j.: 21 euro
SPIRIT OF NEW YORK CRUISES
Lunch cruise Volw.: 81 euro Kind 4-12j.: 63 euro
Dinner cruise
Volw./Kind: 142 euro
SEX & THE CITY OF
GOSSIP GIRL SITES Duur: 3u
Begeleide busexcursie van 3 1/2u. met bezoek aan
een 40tal lokaties (restaurants, bars, winkels, enz.)
die bij de opnames van de serie als decor
fungeerden. Herleef de avonturen van deze
beruchte, rijke dames en tieners.
Volw./kind:		
47 euro
HUDSON YARD + HIGHLINE + THE VESSEL
Dagelijks, vertrek 9.30u. of 14u.
Volw.: 65 euro		
Kind -12j.: 46 euro
7 DAYS METRO PASS
Volw./kind:		

14

43 euro

HARLEM SOUL FOOD & JAZZ EVENING
Volw./kind:		
153 euro

ALL AROUND TOWN DOUBLEDECK BUS 72h.
Volw.: 74 euro		
Kind -12j.: 65 euro
NEW YORK SIGHTSEEING PASS (*)
Prijs kind: geldig van 3 t/m. 11jaar
Geldig 1 dag
98 euro Volw/73 euro kind
Geldig 2 dagen
147 euro Volw/122 euro kind
Geldig 3 dagen
198 euro Volw/145 euro kind
Geldig 4 dagen
213 euro Volw/152 euro kind
NEW YORK SIGHTSEEING FLEX PASS (°)
Prijs kind: geldig van 3 t/m. 11jaar
Flex 3 attracties
78 euro Volw/70 euro kind
Flex 4 attracties
98 euro Volw/90 euro kind
Flex 5 attracties
114 euro Volw/106 euro kind
Flex 7 attracties
147 euro Volw/139 euro kind
1 DAY NIAGARA FALLS BY PLANE (Min. 2pax)
Omvat: transfers, vliegtuigticket h/t tot Buffalo,
sightseeing tour, "Hornblower Voyage to the Falls"
(of tunnels in laag seizoen), lunch, taksen.
Volw./Kind: 			
496 euro
BIKE THE BROOKLYN BRIDGE
Dagelijks - Begeleid.
Fiets en helm worden voorzien. Langs de Hudson
River, over de Brooklyn Bridge van waar u een
schitterend uitzicht krijgt over Lower Manhattan en
het Vrijheidsbeeld.
Volw.: 39 euro (2u.)
Kind -12j.: 34 euro
Volw.: 41 euro (3u.)
Kind -12j.: 41 euro
BIKE CENTRAL PARK TOUR
Dagelijks - Begeleid, fiets en helm inbegrepen - een
snack & fles water. Deze onvergetelijke fietstocht
brent u naar het beroemde Central Park van waar u
een schitterend uitzicht krijgt op de 'Skyline' van
deze bruisende stad. Strawberry Fields en Peace
Garden zijn slechts enkele van de beroemde 'sites'
in het park.
Volw.: 39 euro (2u.)
Kind -12j.: 34 euro
Volw.: 41 euro (3u.)
Kind -12j.: 37 euro
9/11 GROUND ZERO TOUR + Toegang tot
9/11 MUSEUM
Dagelijks vertrek om 10.45u. Duur: ong. 5u. waarvan
ongeveer 90 minuten begeleid. Ingrijpend bezoek
aan het 9/11 Memorial en aan de waterpartijen met
daarrond de namen van de duizenden mensen die
daar het leven lieten. Van uw gids krijgt u het ticket
tot het museum en daar kan u vrij rondwandelen en
de tijd nemen die u zelf wenst om de tragische
gebeurtenis van die 11de september te herdenken.
Ground Zero tour, zonder museum ticket:
Volw.: 33 euro
Kind 6-12j.: 28 euro
Ground Zero tour PLUS museum ticket:
Volw.: 59 euro om 14u.
Kind 6-12j.: 50 euro
Volw.: 64 euro om 10u30
Kind 6-12j.: 55 euro
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NEW YORK SIGHTSEEING PASS (*)
Geniet van meer dan 90 attracties, speciale
kortingen, wandeltochten, boottrips, special 'deals'
in restaurants, enz. en dit voor het door u gekozen
aantal dagen.
NEW YORK SIGHTSEEING FLEX PASS (°)
Betaal slechts voor het door u gekozen aantal
attracties, musea, tours (selectie van meer dan 90)
en dit gedurende een maximum periode van 30
dagen.
COMFORT INN CHELSEA **(*)
West 25th Street.
Degelijk 'toerist' class hotel, gelegen op
wandelafstand van Madison Square Gardens,
Chinatown en Empire State Building. 97 verzorgde
kamers voorzien van modern comfort (internet,
strijkgerief, safe...). Er is ook een fitness ruimte en
gratis koffie voor de hotelgasten.
THE MANHATTAN AT TIMES SQUARE ***
790 7th Avenue/51 St. Street.
Populair hotel, gelegen vlakbij de beroemdste
theaters van Broadway, op 2 blokken van Rockefeller
Center. De 685 kamers zijn netjes ingericht, voorzien
van flatscreen tv, koffie- en theezet en werden
recent volledig opgefrist. Wifi (betalend) in de
openbare ruimtes. Het hotel voorziet tevens een
ruime fitness en een koffiebar.
THE WYNDHAM NEW YORKER ***
481 Eight Avenue.
Historisch hotel, gelegen vlakbij Macy’s en Madison
Square Gardens, uitstekend voor zowel zakenklant als
toerist. U vindt er een mix van Art Deco en Manhattan
stads-flair die eigen is aan deze stad. De 1050 kamers
(40 verdiepingen) zijn comfortabel ingericht met
gratis Wifi. U vindt er ook de Trattoria Bianca en de
SKY Lounge op de 39ste verdieping met panoramisch
uitzicht over de stad.
HOLIDAY INN EXPRESS 5TH AVENUE ***
15 West 45th Street.
Vernieuwd, eigentijds hotel met een schitterende
ligging in het hartje van de stad, vlakbij 5th Avenue,
Times Square en de voornaamste attracties. 124
verzorgde kamers met alle moderne voorzieningen.
Safes aan de receptie, gratis internet toegang,
Express Breakfast Bar voor ontbijt en ruime keuze
aan restaurants en shopping in de buurt.
PARK CENTRAL HOTEL ***
7Th Avenue/56th. street
Modern hotel met een uitstekende ligging vlakbij
Central Park, Carnegie Hall en Times Square. De
kamers (25 verdiepingen) zijn ruim en mooi ingericht
in schakeringen van bruin en zwart en zijn uitgerust
met flatscreen tv, i-Pod dock station, badkamer mer
marmeren wastafel. U vindt er ook een populaire
bar, lounge, gezellig café, fitness, internet, enz.
EXCELSIOR HOTEL ***
West 81st. Street.
Uitstekend hotel, gelegen 'Upper West' in een
moderne buurt, vlakbij Central Park, met uitzicht op
het American Museum of Natural History en op het
Hayden Planetarium. Op 2 minuten van het hotel is
er een metro-station. De 116 kamers zijn verdeeld
over 16 verdiepingen en ingericht in een eerder
'Franse stijl' met uitstekend comfort. Verder vindt u
er: ontbijtruimte en gym en ruime keuze aan
restaurants en shopping in de omgeving.
BELVEDERE HOTEL ***
319 West 48th Str./8th Avenue
Uitstekend hotel, gelegen op wandelafstand van
Broadway en het theater-district. 200 ruime en
functioneel ingerichte kamers voorzien van
badkamer, sommige met kitchenette, tv, telefoon.
Het hotel beschikt over een kleine giftshop.
Restaurant naast de deur.

New York ! The Big Apple

BROADWAY
Here we come

Raadpleeg onze website http://www.wnw.be/hotel voor de beschikbaarheid en dagprijzen. Tegenwoordig wijzigen deze voortdurend in
functie van vraag en aanbod. Geef de juiste data van verblijf, aantal personen, kamercategorie en het systeem geeft U meteen de prijs die geldig is
voor onmiddellijke reservatie. Op deze manier hopen wij u accurater te informeren.

EDISON HOTEL **(*)
228 West 47th Street
Budget hotel gelegen in Midtown Manhattan, vlakbij
het theater-district en Rockefeller Center. Het hotel
beschikt over 1000 kamers met klassiek comfort.
Diverse restaurants, lounge, night-club, Supper Club
met entertainment, gift shop, schoonheidssalon,
betalende valet parking.
TRYP BY WYNDHAM T.SQUARE SOUTH ***
345 West 35th. Street/8-9th Avenue.
Modern hotel mt een uitstekende ligging, ingericht in
een mix decor van New York ‘chic’ en Mediteraanse
invloeden. 173 uitzonderlijk ruime en modieuze
kamers met o.a. Wifi, I-Pod dock station, dvd, houten
vloer en schitterend uitzicht over de stad. Gastro’s
Bar op de 35ste verdieping verwacht u voor originele
tapas, cocktails en wijn. Fitness center en Business
center. Een aanrader.
HOTEL WATSON ***
440 West 57th Street.
Goede middenklasse, gelegen vlakbij Central Park en
op een paar minuten van de beste restaurants,
theaters en boetieks. Alle 600 kamers zijn ruim en
voorzien van modern comfort. Verder biedt het hotel:
restaurants, coffee shop, lounge, fitnessroom,
buitenzwembad (enkel in de zomer) en soevenirwinkel. Een vaste waarde.
HUDSON HOTEL ***(*)
356 West 58th Street
Schitterend hotel, (groep Ian Schrager hotels),
ingericht door de beroemde 'designer' Philippe
Starck. Op één blok van Central Park en op
wandelafstand van de boetieks van 5th Avenue.
Kleine maar mooi ingerichte kamers meestal met 1
groot bed. Schitterende bar, prachtig sfeervol
restaurant en bibliotheek, binnentuin met planten,
zwembad en spa.

THE PARK LANE HOTEL ****
Central Park South 36
Stijlvol hotel, gelegen tussen Central Park en 58th
Street, op enkele stappen van 5th Avenue, musea,
diverse theaters en vlakbij Carnegie Hall. Kleine
lobby, vermaard restaurant met uitzicht op Central
Park, Harry’s New York bar voor cockails en een
snelle hap, fitness en enkele winkels. De 643 kamers
zijn luxueus ingericht in een ‘Engelse stijl’ en voorzien
van tv, telefoon, minibar, internet aansluiting,
strijkgerief en haardroger.
CROWNE PLAZA MANHATTAN ****
Broadway at 49th Street
Uitstekend hotel, gelegen in het theater district,
vlakbij Radio City Music Hall, Rockefeller Center en
op 3 blokken van 5th Avenue. De 770 kamers zijn
mooi ingericht en beschikken over alle modern
comfort. U vindt er tevens restaurant, tour desk,
business center, winkels, geldkoffertjes aan de
receptie. Toegang tot het binnenzwembad met spa
en massages plus een fitness center, in het
sportcomplex naast het hotel.
MARRIOTT VACATION CLUB PULSE ****
33 West 37th Street
Charmant hotel, gelegen op een paar minuten van
Empire State Building, Bryant Park en populaire
winkels als Prada, Apple, Nike, enz. Moderne kamers
uitgerust met i-Pod-dock, flatscreen tv, safe, gratis
Wifi, mooie mahoniehouten meubels. Voor lunch en
dinner kan u terecht in de Strand bistro met open
haard, een aquarium en bibliotheek. Dé place to be
om te ontspannen is Top of the Strand, de bar op het
dak waar u geniet van een onvergetelijk uitzicht op
deze bruisende stad.

SOHO GRAND HOTEL ****
310 West Broadway at Grand Street
Luxueus ‘boutique’ hotel, gelegen in het hartje van
Soho, één van de meest modieuze en ‘trendy’ wijken
van New York, op wandelafstand van Greenwich
Village, Chinatown en Wall Street. 363 moderne,
verzorgde kamers met klimaatregeling, TV, telefoon,
radio, minibar, haardroger en broekpers. De
badkamers zijn eenvoudig met een porseleinen
wasbekken en witte tegels. Verder vindt u er een
business center, fitness center, recent volledig
vernieuwd restaurant en lounge met 17 verdiepingen
hoog plafond, room service, gratis koffie en krant in
de lobby.
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THE WESTIN NYC GRAND CENTRAL ****
212 East 42nd Street.
Gelegen op wandelafstand van 'United Nations' en
van de elegante boetieks op Fifth Avenue en Lexington
Avenue. Recent volledig vernieuwd en heringericht in
een modern decor. 788 ruim en smaakvol ingerichte
kamers, voorzien van alle modern comfort (haardroger
in de badkamer). Verder vindt u er het vermaarde
Mindy's Restaurant en de 'martini's' van Harry's Bar
zijn legendarisch. Businesscentrum, betalende
parkeergarage.

THE NIGHT TIMES SQUARE ***(*)
West 45th Street
Mooi boetiek hotel, gelegen op één blok van Times
Square, vlakbij beroemde theaters en op wandelafstand van 5th Avenue. De 70 kamers zijn zorgvuldig
ingericht met klimaatregeling, tv, telefoon, high speed
internet, minibar, klokradio, haardroger, strijkijzer en
strijkplank en geldkoffertje (betalend). Het hotel
beschikt ook over restaurant en concierge-service.

T:6.189”

WELLINGTON HOTEL ***
871 7th Avenue at 55th Street
Populair hotel met een bevoorrechte ligging vlakbij
Central Park, 5th Avenue en Rockefeller Center. Het
hotel beschikt over 700 geriefelijke kamers met alle
moderne voorzieningen. Het hotel beschikt ook over
restaurant, coffee-shop, cocktail lounge, winkeltje,
schoonheidssalon en geldkoffertjes aan de receptie.
Uitstekende verhouding prijs/kwaliteit.

HOTEL ROOSEVELT ***(*)
Madison Avenue at 45th Street.
Gelegen in het hart van 'Midtown' Manhattan. Geniet
van de elegantie en luxe van de nostalgische jaren
20. 1013 kamers zijn ingericht met prachtig meubilair
in een schitterend decor. U beschikt over tv, telefoon,
voice-mail, modem-aansluiting, air-conditioning,
haardroger en strijkijzer. In de Colonial Room kan u
terecht voor alle maaltijden en verder vindt u er een
kapsalon, Business Center, winkeltjes, healthclub,
tour-desk en valet parking.

HOTELS A LA CARTE

THE ROW HOTEL ***
270 West 45th Street
Uitstekend middenklasse hotel, gelegen in het hartje
van het theater district, vlakbij restaurants en
shopping. De 1310 functioneel ingerichte kamers
beschikken over alle modern comfort zoals high
speed internet, tv, telefoon met voice mail, strijkplank
en strijkijzer, enz. Het hotel biedt verder een coffeeshop, Ierse pub en fitness center.
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HOTEL MUSE ****
130 West 46th Street (6-7th Avenue)
Elegant boetiekhotel met centrale ligging vlakbij
Times Square en Broadway en in de buurt van heel
wat restaurants en winkels. Dit historisch gebouw
werd heringericht met 181 ruime kamers, in een
modern decor gestoken en voorzien van minibar,
geldkoffertje, strijkplank en strijkijzer, high speed
internet, badjas, enz. Verder vindt u er een fitness
center, bar, lounge en het gezellige ‘District’
restaurant naast de deur. Eén van de weinige hotels
in New York waar huisdieren toegelaten worden.
PARKER NEW YORK ****
118 West 57th Street
Vermaard hotel, gelegen in de beroemde 57th Street,
vlakbij Carnegie hall, Central Park, Broadway en Fifth
Avenue. 700 luxueuse kamers met een decor van
beige tonen met zwarte accenten, aangevuld met
een marmeren badkamer. Verder vindt u er ook:
fitnesscenter, sauna, binnenzwembad, squash- en
raquetballcourts, restaurants, bar en lounges.

THE ONE THE ONLY

INTERCONTINENTAL TIMES SQUARE ****
300 West 44th Street/8th Avenue
Schitterend, elegant hotel ingericht door designers
van Gensler waarbij de globale aanpak van de
inrichting een mooie combinatie tovert tussen het
glas aan de kant van 8th Ave die alle beweging van
de straat reflecteert en de warne granietkleur van de
facade aan 44th Street. Todd English restaurant,
Brasserie Ca Va met seizoensgebonden Frans geinspireerde gerechten, fitness center met zicht op 44th
Street. Mooie, gezellig ingerichte kamers met alle
moderne voorzieningen (mini-bar, safe, koffiezetapparaat, rain shower in de douche...).
RITZ CARLTON CENTRAL PARK *****
Central Park South
Indrukwekkend luxe hotel, de favoriet van vele
beroemdheden en politici.... Ideale ligging tegenover
Central Park en op wandelafstand van Broadway,
Rockefeller Center, Lincoln Center en de beroemde
boetieks van 5th Avenue. 259 prachtige, ruime
kamers met een hoogstaand comfort en schitterende
inrichting. U vindt er ook een fitness center, spa, club
lounge, business center en het uitstekend BLT Market
Restaurant met 'Franse' accenten.

EXTRA BROADWAY
Bij een bezoek aan New York is een
show op Broadway een "MUST". U kan
bij ons terecht voor tickets van alle
beroemde Musicals en theatervoorstellingen.
Prijzen tussen 130 - 155 USD.
per ticket naargelang het theater en
de seating.
Vast reservatierecht: € 20 per dossier.
(Enkel verkrijgbaar met
hotelreservatie)
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