Voorinschrijving Kunstreis New York met JanDoets Amerika reizen
Kunstreis. Bezoek New York, the city that never sleeps! Speciaal voor onze lezers bieden wij
deze kunstreis aan van 3 juni t/m 8 juni 2019. Ga op culturele ontdekkingstocht naar New
York. Bezoek het walhalla voor kunst- en cultuurliefhebbers en vergaap je aan het WTC NYC,
Brooklyn Bridge, Whitney Museum, Rockefeller Center met bezoek aan Top of the Rock en
het MoMa museum. Voorinschrijving: info@uitgeverijarti.nl

REISPROGRAMMA
DL 47 AMS-NEW YORK JOHN F KENNEDY 10.00-12.10 MA 3 JUNI VERTREK VANAF SCHIPHOL
DL 48 NEW YORK JOHN F KENNEDY -AMS 19.34-09.15 ZA 8 JUNI AANKOMST ZO 9 JUNI OP
SCHIPHOL
Hotel:
3 jun – 8 juni 2019 Hotel Washington Square voor 5 nachten een 2 persoonskamer met 2 double
bedden. https://www.jandoets.nl/accommodaties/washington-square-hotel/ Dit hotel ligt in
Greenwich Village, fijne ligging. Inbegrepen is continentaal ontbijt, brood, fruit, koffie en thee.
Vervoer:
Transfers per Academy touringcar van luchthaven John F Kennedy naar het Washington Square hotel
in Greenwich Village op Manhattan en v.v.
Extra’s:
Op di 4 juni op eigen gelegenheid (per metro, taxi, Uber of lopend) naar WTC NYC. Bezoek aan 9/11
museum en memorial met gids ter plaatse. Daarna bezoek aan Oculus – metrostation bij WTC.
https://www.doetsexperience.nl/melvin-malepaard/oculus/
https://www.doetsexperience.nl/priscilla-melse/het-indrukwekkende-911-memorial-en-museum/
https://www.doetsexperience.nl/jeremy-metselaar/911-memorial-en-museum/
Hier ben je hele morgen mee bezig. Hierna kun je naar Battery Park lopen en eventueel t ferry naar
Statue of Liberty nemen. Alternatief is ferry naar Staten Island of over de Brooklyn Bridge gaan
lopen.
Op wo 5 juni op eigen gelegenheid (per metro, taxi, Uber of lopen) naar Whitney Museum in
Meatpacking District, aan het einde van het High Line Park. Bezoek aan Whitney Museum of
American Art met groep samen en daarna vrij om Highline Park te wandelen met Street Art en
Meatpacking, Chelsea en West Village te verkennen.
https://www.doetsexperience.nl/melvin-malepaard/high-line-park/
https://www.doetsexperience.nl/melvin-malepaard/whitney-museum-of-american-art-in-new-york/
Op do 6 juni op eigen gelegenheid (per metro, taxi, Uber of lopen) naar Rockefeller Center. Hier
krijgt de groep een rondleiding om kennis te maken met de Art Deco architectuur van dit gebouwen
complex. Daarna bezoek aan Top of the Rock. Een prachtig observatiedek met zicht op Central Park,
Chrysler Building, Empire state Building en rest van de skyline. Lichte lunch is inbegrepen in Bar 65
voor de groep.
https://www.rockefellercenter.com/attractions/rockefeller-center-tour/
https://www.doetsexperience.nl/melvin-malepaard/top-of-the-rock/
https://www.doetsexperience.nl/priscilla-melse/bar-sixty-five-rockefeller-center/
De middag is vrij om Fifth Avenue en Central Park nader te verkennen.
Op vrijdag 7 juni op eigen gelegenheid (per metro, taxi, Uber of lopen) naar MoMA. Hier krijgt de
groep een rondleiding door het museum. https://www.doetsexperience.nl/melvinmalepaard/museum-of-modern-art-moma/
Advies voor in de middag Columbus Circle en Time Warner Center bezoeken. Hier kan eventueel

bezoek aan MAD Museum of Art & Design gebracht worden. In Time Warner is Jazz at Lincoln
gevestigd. De concerten in de Appel Room en Coca Coca Dizzy Jazz Club zijn prachtig.
https://www.doetsexperience.nl/melvin-malepaard/jazz-op-de-hoek-van-central-park/ Dit zijn
opties die op eigen gelegenheid en kosten worden ondernomen.
Prijs: Euro 1995,- pp voor gebruik van een 2 persoonskamer met 2 x double beds conform
omschrijving hierboven.
Inclusief: vliegreis zoals hierboven genoemd per Delta Air Lines Economy class en
luchthavenbelastingen, 5 nachten in bovengenoemd hotel incl. taxes en facility fee, transfer van
luchthaven naar downtown v.v., bezoek aan 9/11 Memorial en Museum met gids, bezoek aan
Whitney Musem of American Art met gids, bezoek aan Rockefeller Center met gids, toegang tot Top
of the Rock observatie dek (zonder gids), toegang en lichte lunch Bar 65 bij Rockefeller Center
(zonder gids) en toegang MoMA museum met gids. Rondleiding per gids per museum zal circa 2 uur
bedragen.
Bijkomende kosten zijn;
-transfers in de stad metro, taxi of Uber is goede optie. -maaltijden 2x per dag (lichte lunch is
inbegrepen op do 6 juni bij Bar 65).
-reisverzekering Euro 3,22 per reisdag incl. assurantiebelasting en annuleringsverzekering 5,5% over
reissom plus 21% assurantiebelasting.
Vluchten en hotel zijn nog op aanvraag en zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijs.

