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 JAGOTRAVEL  

WANDELSPORTREIZEN  

  

US FREEDOM WALK   
ARLINGTON (USA) 

MET VERLENGING NEW YORK                             

 

REISSCHEMA REIS   
          

REISDATUM   

Dinsdag 17 t/m zaterdag 28 oktober 2023 

  

REISPROGRAMMA   

DINSDAG 17 OKTOBER  : AMSTERDAM - WASHINGTON  

Vlucht van Schiphol naar Washington met KLM. Vertrek om 13.05 uur. Door het tijdsverschil nog 
dezelfde dag aankomst om 15.35 uur in Washington. Indien u vliegt met Aer Lingus vertrekt u om 09.35 
uur en bent u om 15.40 uur in Washington. Aansluitend transfer (ca. 1 uur) van de luchthaven naar het 
centrum van Arlington per airportshuttle. Inchecken in de overnachtingsgelegenheid.  
Overnachting op basis van logies. Diner voor eigen rekening.   

WOENSDAG 18 EN DONDERDAG 19 OKTOBER : ARLINGTON  

Twee dagen ter vrije besteding in Washington. Op eigen gelegenheid verkent u de stad Washington 
met oa. het Capitool, Witte Huis en Pentagon. We maken een wandeling door de prachtige parken langs 
de Pontamac River. Ook kunnen we een bezoek brengen aan de diverse prachtige musea, zoals het 
Smithsonian Museum.. Ook deelname mogelijk aan twee permanente IVV-wandelingen in de omgeving 
van Arlington. Alle entreegelden, transportkosten en maaltijden voor eigen rekening.  

VRIJDAG 20 OKTOBER : ARLINGTON  

In de namiddag deelname aan de Friendshipwalk over een afstand van 10 km. Alle entreegelden, 
transportkosten en maaltijden voor eigen rekening.  

ZATERDAG 21 OKTOBER : FREEDOM WALK ARLINGTON  

De eerste wandeling van de ROC Freedom Walk. 2 dagen lang wandelen in de omgeving van Arlington. 
Op zaterdag wandelt u 10 of 21 km. Voor transfer van/naar de startplaats zorgt u zelf. In de avond 
deelname aan de pastaparty die door de organisatie georganiseerd wordt.  

ZONDAG 22 OKTOBER : FREEDOM WALK ARLINGTON  

De tweede wandeldag. Vandaag keuze uit afstanden van 21 of 31 km.   

MAANDAG 23 OKTOBER : WASHINGTON – NEW YORK 

Vandaag reist u per trein van Washington naar New York. Transportkosten van het hotel naar het 

station  in zowel Washington als New York voor eigen rekening. In New York overnachting in hotel 

Wingate by Wyndham Long Island City., een uitstekend hotel met goede aansluiting op het openbaar 

vervoer op een centrale locatie in het toeristisch hart van de stad.. Overnachting op basis van logies met 

ontbijt. 
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DINSDAG 24 t/m DONDERDAG 26 OKTOBER : NEW YORK 

Ter vrije besteding in New York. Alle entreegelden, transportkosten en maaltijden (behalve ontbijt) 

voor eigen rekening. 

VRIJDAG 27 OKTOBER : NEW YORK - AMSTERDAM  

In de loop van de middag transfer per gedeelde shuttletransfer naar de luchthaven en vertrek naar 

Amsterdam met Aer Lingus via Dublin (vertrek om 17.20 uur) of rechtstreeks met KLM (vertrek om 19.15 

uur) met aankomst op zaterdag 22 oktober op Schiphol om 08.55 uur. 

 

REISSOM   
De reissom voor de 12-daagse individuele wandelreis is  (op basis van deelname van 2 personen):       

Bij overnachting in ****hotel Hilton Garden Inn Arlington   

            en ***hotel Long Island City in New York                                   € 1665 per persoon  

Bij overnachting in ****hotel Holiday Inn                                 korting  €   217 per persoon  
Bij overnachting in **hotel in centrum Arlington                      korting  €   390 per persoon 

Toeslag eenpersoonskamer op aanvraag. 

 

Vliegticket met KLM       va.   €    825 per persoon 

Vliegticket met Aer Lingus     va.   €    640 per persoon 

 
In de reissom is inbegrepen :  

• vliegreis naar Washington en retour vanaf New York met KLM of Aer Lingus in 
economyclass incl. alle toeslagen en luchthavenbelastingen  (indien vliegticket geboekt) 

• alle transfers tussen luchthaven en hotel en retour volgens reisbeschrijving  

• 6 overnachtingen op basis van logies in Hilton Garden Inn in Arlington 

• 4 overnachtingen op basis van logies met ontbijt in hotel Wyndham Long Island City in 
New York  

• inschrijvingsgeld wandeltochten Arlingtons deelname pastaparty  

•             uitgebreide reisbeschrijving en stadsgids/plattegrond Washington en New York. 
In de reissom is niet inbegrepen :  
• alle overige maaltijden (behalve ontbijt en pastaparty)  

• lokaal transport in Arlington/Washington en New York 

• transfer tussen hotel in Arlington en treinstation en in New York tussen treinstation en 
hotel. 

• verzekeringen  

• persoonlijke uitgaven            

   

De prijs van de vliegtickets is op basis de van het goedkoopste vliegticket beschikbaar op  30 januari 
2023. Hoe langer u wacht met boeken hoe groter de kans is dat er een toeslag voor het vliegticket is 
(die kan oplopen tot meer dan € 300 per persoon). Het is dus aan te bevelen zo vroeg mogelijk te 
boeken.  Bij wijziging van tarieven en (luchthaven)belastingen kunnen wij deze verhoging tot twee weken 
voor vertrek aan u doorberekenen.  Indien de volledige reissom betaald is zijn er geen wijzigingen / 
toeslagen meer. 

 

Informatie en aanmelding :   

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN,   

Raadhuisstraat 7,NL-5171 CP Kaatsheuvel     

Telefoon 06 2873717  

E-mail info@jagotravel.nl  Website www.jagotravel.nl   

http://www.jagotravel.nl/
http://www.jagotravel.nl/
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AANMELDINGSFORMULIER ARLINGTON + NEW YORK 
Hierbij meldt ondergetekende zich aan voor de volgende JAGOTRAVELreis :  
(graag met volledige voornaam en getrouwde vrouwen met meisjesnaam invullen)   
Let op dat u de namen hieronder precies zo invult als op uw 
paspoort/identiteitskaart vermeld, Indien dit verschillend is kan u bij 
vliegtickets problemen ondervinden bij de incheck. Eventuele extra kosten zijn dan 
voor eigen rekening!   
Reiziger 1  
naam en voornaam  :  O Dhr / O Mevr ──────  ──────────────────────── 
geboortedatum      :   ─── / ─── / ───      
Reiziger 2  
naam en voornaam  :  O Dhr / O Mevr ──────  ───────────────────────── 

geboortedatum      :   ─── / ─── / ───      

adres       :   ────────────────────────────────────────────────── 

postcode     :   ────────────────────────────────────────────────── 

woonplaats     :   ────────────────────────────────────────────────── 

telefoon       :   ───────────────────────────────────────────────────  

email       :   ───────────────────────────────────────────────────  

  

hierbij meld ik mij aan voor  

O de individuele reis naar Arlington van 17 tot 24 oktober 2023  

O de individuele reis naar Arlington_+New York van 17 tot 28 

  oktober 2023  
ik schrijf mij in voor de volgende accommodatie  
O ****hotel Holiday Garden Inn Arlington  

O ***hotel Holiday Inn 

O **/***hotel 

Wat voor kamer wilt u hebben  

0 ik wil graag een 1-persoonskamer   

0 ik wil op een tweepersoonskamer ingedeeld worden  

O ik wil graag een tweepersoonskamer samen met .......................  

vliegticket  

O ik vlieg met KLM  

O ik vlieg met Aer Lingus  

O ik boek het vliegticket 6 weken voor vertrek   

afstand   

...... km   
 

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van de reisvoorwaarden van JAGOTRAVEL. 

Ik maak na ontvangst van de faktuur/bevestiging een aanbetaling ter hoogte van de 

prijs van het vliegticket + 25 % van de resterende reissom (met een minimum van EUR 

200 pp)over op de bankrekening van JAGOTRAVEL. Denkt eraan dat voor iedere boeking 

(ongeacht aantal personen en aantal reizen per boeking) een bedrag van EUR 10 

administratiekosten wordt berekend.  

  
datum        : ─────────────────────────────── 

handtekening : ───────────────────────────────   

  
Opsturen aan :  JAGOTRAVEL, Raadhuisstraat 7, 5171 CP Kaatsheuvel 

of email naar info@jagotravel.nl 

 


