
Be the 
person 
who lives 
the dream.



Group travel - 4 days 

Dit document is een voorlopig voorstel van BE NY en is onderhevig aan veranderingen. De 
voorgestelde services zijn een eerste opmaak naar een definitieve offerte.



BE PART(NER) OF IT.
BE NY is het eerste 
stadsgidsenbedrijf voor en door 
Belgen in New York. 

De basis van BE NY is de liefde 
voor New York, de meest 
begeesterende metropool op 
aarde. Wij brengen Belgen samen 
die de passie voor hun nieuwe 
thuisstad maar al te graag delen 
met nieuwsgierige landgenoten. 

Patrick van Rosendaal gaf het idee 
vorm en vond op zijn weg 
gelijkgezinden die net zo 
verslingerd zijn aan het bruisende 
leven, de ontzagwekkende 
architectuur en het immens 
diverse karakter van Amerika’s 
grootste stad. Samen bouwden ze 
een platform om elke bezoeker 
naar een fantastisch avontuur  
te gidsen. 

Patrick is de auteur van de 
bestsellers ‘BE NY - Van toerist tot 
New Yorker’ en 'BE NY 2.0 van 
Belg tot New Yorker', uitgegeven 
bij Lannoo, en een alumnus van 
de prestigieuze Vlerick Business 
School. In oktober 2018 wordt ook 
BE NY 3.0 Family verwacht en 
focust zich op families in New 
York. Na eerdere flirts met Parijs 
en Londen heeft hij nu met New 
York de ware liefde gevonden.  

En iedereen mag het weten. Moet 
het weten! Daarom schoolde de 
operational manager zich om tot 
professioneel stadsgids en na het 
examen ging Patrick meteen aan 
de slag op de bussen van‘Gray 
Line’ en de fietsen van ‘Bike and 
Roll’. De ideale voorbereiding op 
het echte werk: BE NY. 

Als erkend lid van GANYC, de 
beroepsvereniging voor 
stadsgidsen in New York, versleet 
hij ondertussen al 3 Vespa’s en 
een veelvoud aan schoenen 
tijdens de duizenden kilometers 
aan verkenningstochten door The 
City That Never Sleeps.  
BE NY blijft groeien (“What’s next, 
Wall Street?”) en zijn succes gaat 
hier in België niet onopgemerkt 
voorbij met passages in 
‘Vlaanderen Vakantieland’, 
‘Wauters versus Waes’, ‘Boer 
zoekt vrouw’, ‘Café Corsari’, ‘De 
Vetste Vakantie’, ‘C’est du Belge’, 
‘Coute que Coute’ en 
‘Wereldsteden’. 

Patrick en zijn team van Belgische 
New Yorkers namen al meer dan 
tienduizend Belgen op sleeptouw 
voor een onvergetelijke ervaring. 
Naar eigen zeggen is hij dan ook 
gezegend met de beste job ter 
wereld.



PRicing
Deze prijzen gelden voor een 
groep van 20 personen en 
worden berekend aan de 
wisselkoers 1 € = $ 1,13.  
Deze prijzen zijn niet bindend.

• Persoonlijke ontvangst op luchthaven 
• Transfer van en naar luchthaven met luxebus 
• Gepersonaliseerd programmaboekje 
• Begeleiding + inkom One World Trade / Top of the Rocks 
• Begeleiding 2 wandelingen met Patrick van Rosendaal 
• Begeleiding 2 wandelingen met gepassioneerde BE NY-gids 
• Hulp en advies bij restaurant boekingen 
• Hulp en advies bij  organiseren/plannen van “Meet and Greet”   
            Min. 2-3 interessante New Yorkers (in overleg met dhr. Renaer) 
• BE NY Map 
• 24/7 service 

deluxe package 

VLUCHT 
Voorstel Delta Airlines 
DATUM       Vlucht   Van   Naar  Vertrek  Aankomst           Klasse   Bag 
WO 02 Okt  DL 141    BRU  JFK     10:30     12:55                     ECO      1PC 
Z0   6   Okt.  DL 140  JFK    BRU    19:41.     09:20 (Ma 7 okt) ECO.     1PC 

HOTEL 
Hotel Intercontinental Barclay 5* 
• Superior Guestrooms  
•          Breakfast consist of a hot/cold American Style Buffet   

Totaalprijs pp inclusief taks: € 2599 pp op basis van een dubbel 
                                               € 3499 pp op basis van een single 



Hier achter vindt u een voorbeeld programma.  
Een speciaal aangepast programma, geheel afgestemd op jullie 
groep wordt uitgewerkt na confirmatie van jullie boeking en bij 
keuze van het 'DELUXE PACKAGE’.

voorbeeld 
programma



MEET 'N GREET  
WOENSDAG 
2 October 2019

07h15 
Afspraak aan het bronzen beeld in de vertrekhal van de luchthaven in 
Zaventem. Jullie worden opgewacht door een begeleider van ……. 

10h20 
Fasten seatbelt en vertrek met een rechtstreekse vlucht naar The Big 
Apple. 

12h45 
Touchdown in New York. De BE NY-gids ontvangt jullie met open armen 
en aanstekelijk enthousiasme. Tijdens de busrit naar het hotel delen we 
tal van interessante weetjes. We nemen ook de op maat gemaakte 
programmaboekjes door en beantwoorden met plezier alle prangende 
vragen. 

Lunch - suggestie*  
Bij aankomst aan de luchthaven kan BE NY jullie voorzien met 
een welkoms-lunch pakket inclusief heerlijke sandwich, salade, 
drankje en wat fruit. 
$ 17,00 pp (incl. Tax en tip) 

17H30 
We nemen u mee naar het observatieplatform van ‘Top of the Rock/One 
World’ voor het meest adembenemende uitzicht op New York, een 
panorama waar ook wij niet op uitgekeken raken. De perfecte start van 
uw verblijf en de ideale gelegenheid voor een selfie met de beroemdste 
skyline ter wereld. Smile! 

DINER 
Afhankelijk van het hotel waar jullie verblijven kunnen wij een selectie 
voorstellen in de buurt. Burger & Lobster is hierbij een ideale opwarmer 
om jullie verblijf traditioneel in te zetten - Zie bijlage. 

1
DAG

FUN FACT 
New York ontvangt 
jaarlijks 53 miljoen 
bezoekers. Het duurste 
verblijf kost een slordige 
95 miljoen dollar (maar 
dan heeft u waarschijnlijk 
ook een gids nodig voor 
een tour in uw kamer).

*Ontbijt en lunch zijn niet inbegrepen.  
Onze tips wél.



WAT SCHAFT DE MELTING POT? 
DONDERDAG 
3 Oktober 2019

09h00 
Ontbijt - suggestie* 
Druk, druk, druk: werk echte New York Pancakes naar binnen, slurp van 
Coffee on the Go en start uw dag met een volle tank. Handig om de 
locals en hun dynamische tred op de voet te kunnen volgen. Hun 
onuitputtelijke energie is wat de stad zo uniek maakt. 

10h00 
Multi Ethnic Tour 
Vandaag ontdekken we op een beperkte oppervlakte een enorme 
diversiteit aan culturen, en die verscheidenheid draagt bij tot de 
bijzondere (aantrekkings)kracht van deze megapool. Dit is geen citytrip, 
maar een wereldreis. 
Misschien ging u al shoppen in SoHo of pizza eten in Little Italy, 
maar weet u ook waar je de beste dumplings van New York kan eten? 
Poseer als een volleerd model in het Cast Iron District of speel het epos 
‘Gangs of New York’ na in de beruchte Five Points. 

12h30 
Lunch - suggestie* 
Sweet Greens is dé nieuwe healthy lunchspot voor de drukke New 
Yorker. We willen jullie hier zeker niet van besparen…heerlijk gezond! 

vrije middag 
3,2,1, klaar? Shoppen maar! BE NY gidst u naar de leukste winkels en 
hipste boetieks voor de laatste nieuwe trends. 

19h00 
Diner 
Zie bijlage met onze eerste selecties.

2
DAG

*Ontbijt en lunch zijn niet inbegrepen.  
Onze tips wél.

FUN FACT 
SOHO wordt gekenmerkt 
als dé buurt met de 
meeste gietijzeren 
gebouwen ter wereld.



MADE IN BROOKLYN 
VRIJDAG 
4 OKTOBER

09h00 
Ontbijt - suggestie* 
Ooit al Eggs Benedict, wafels of granola gegeten als ontbijt? 
In New York kan het allemaal. Trouwens, die extra kilo’s stappen 
we er zo weer af. 

10h00 
Williamsburg Tour 
Vandaag trekken we naar het echte New York. Hier ontmoeten we 
lokale handelaars en ontdekken we de oorsprong van de term ‘Made in 
Brooklyn’. Deze bloeiende buurt bruist van de bedrijvigheid en barst van 
de creativiteit: in Williamsburg loopt u achter elke hoek wel een hipster 
tegen het getatoeëerde lijf. 

12h30 
Lunch - suggestie* 
Reynard, een verborgen parel in Williamsburg, serveert sublieme family 
style lunch, typisch voor Brooklyn. Aan tafel! - Zie bijlage 

Daar gaat uw lunch… 
Vanaf $249 per persoon stapt u in een helikopter voor een 
duizelingwekkende vlucht hoog boven de wolkenkrabbers van New 
York. 

19h00 
Diner 
Zie bijlage met onze eerste selecties. 

THE CITY THAT NEVER SLEEPS 
Wij reserveren een tafel in een fijn restaurant, houden een plaats vrij 
aan de bar of had u liever een dansvloer? Alles kan in The Big Apple. 
Duik gerust in het nachtleven, wij zorgen voor de zwembandjes.

3
DAG

*Ontbijt en lunch zijn niet inbegrepen.  
Onze tips wél.

FUN FACT 
Is uw biologische klok 
nog in de war van het 
tijdreizen? Geen 
stress: de 'Apple 
Store' op 5th Avenue 
is 24/7 open!



FUN FACT 
New York ontvangt 
jaarlijks 60 miljoen 
bezoekers. Het duurste 
verblijf kost een slordige 
95 miljoen dollar (maar 
dan heeft u waarschijnlijk 
ook een gids nodig voor 
een tour in uw 
kamer).zijn…?

ALONE IN THE CONCRETE JUNGLE 
ZATERDAG 
6 OKTOBER 2019

VRIJE DAG 

Na enkele dagen met ons op schok te zijn gegaan laten we jullie eigen 
de vleugels uitspreiden nu jullie echte New Yorkers geworden zijn.  
Tijd om de stad even zelf te gaan ontdekken. Dankzij onze talloze tips & 
tricks van de vorige dagen zijn we ervan overtuigd dat jullie meer zullen 
weten van de stad dan de meeste New Yorkers. 

20h00 
The Sky Is The Limit 
Als laatste avond is het toch wel een MUST om een van de beste 
Rooftop Bars van heel New York te hebben gedaan!  
Wij boeken een tafel met het beste uitzicht van Manhattan voor de hele 
groep als u het Deluxe pakket kiest.

4
DAG

*Ontbijt en lunch zijn niet inbegrepen.  
Onze tips wél.



FUN FACT 
Central Park is 
anderhalve keer groter 
dan Monaco. 
De stad kocht de grond 
oorspronkelijk aan voor 5  
miljoen dollar. Vandaag 
wordt de totale waarde 
geschat op 530 miljard 
dollar! Vandaar dat 
dollarbiljetten groen 

IS ER LEVEN NA NEW YORK? 
ZONDAG 
7 OKTOBER 2019

09h00 
Central Park Bike Tour 
De fiets is de beste manier om alle facetten van een van de mooiste 
parken ter wereld te ontdekken. Deze groene oase is voor vele New 
Yorkers de ideale manier om de hustle and bustle even te ontvluchten. 
Tijdens onze tocht passeren we langs de bekendste plekjes, maar 
onthullen we ook de verborgen schatten. Benen scheren is optioneel, 
dierbare Flandrien. 

12H30 
Lunch - suggestie* 
Roberta Pizza is de favoriete pizza spot van Sergio Herman en 
misschien kunnen ze ook jullie overtuigen om hier jullie favoriete pizza 
te vinden. 

14h30 
Transfer naar de luchthaven en dan terug naar België. Hope you had a 
blast. Sterkte met de jetlag én het afkicken van de trip.

5
DAG

*Ontbijt en lunch zijn niet inbegrepen.  
Onze tips wél.



BE NY CONNECTS WITH THE BEST 
BE NY en Connections zijn al jaren trouwe partners. 

“It’s not what you know, it’s who you know”, zo staat er te lezen in het 
boek ‘BE NY - Van toerist tot New Yorker’. En Patrick neemt die raad ter 
harte: BE NY en Connections zijn al jaren trouwe partners. 

Connections biedt de voordeligste vliegtickets naar alle hoeken van de 
wereld en richt zich daarbij op reizigers met een open geest en zin voor 
avontuur. Wat New York betreft, zijn zij de onbetwiste marktleider en 
dat maakt van Connections en BE NY een winning team. Connections 
is al jaren actief in de reisindustrie en beschikt over een netwerk van 
meer dan 30 travel shops (waaronder eentje op Brussels Airport), een 
Customer Service Center, een B2B-unit en een Groups & Incentives 
afdeling. Hun sociaal engagement onderstrepen ze met de steun aan 
projecten zoals Aqua Afrika en Compenco2 (dat de CO2-uitstoot wil 
beperken). 

Connections is geen multinational maar een open, Belgische organisatie 
waar u steeds terechtkunt voor de beste prijzen en verrassende 
aanbiedingen. Hun gemotiveerde team gaat met plezier de extra mile 
om u te helpen met de planning van uw reis. 
Ook BE NY legt de lat graag hoog tijdens uw verblijf in New York! 

Speciaal voor BE NY-reizigers bieden wij 
heen-en-terug-én-terug-tickets aan ;-) 
------------------------- 
VERONIQUE PLUMAT, HEAD OF GROUP TRAVEL & INCENTIVES 
(UW CONTACTPERSOON VOOR GROEPEN EN INCENTIVES)

Loyal partner



bijlagen



Where to eat? 
New York wordt ook wel eens de culinaire hoofdstad van de wereld 
genoemd. Het aanbod van eetgelegenheden is immens. Er zijn 
momenteel 22.000 restaurants en er openen er jaarlijks nog tientallen 
meer. Onze BE NY locals blijven steeds op de hoogte en kunnen jullie 
groep tips geven over de meest authentieke, geheime of nieuwste 
trendy restaurants in New York. 

How to book? 
Restaurantboekingen maken voor groepen in New York is niet zo 
eenvoudig: Groepen zijn niet altijd welkom, het Amerikaanse systeem 
van tips en taksen mag niet vergeten worden en vaak, als je in een 
grote groep bent, moet je ook nog eens een 'buy-out fee' betalen. Er is 
heel wat waar rekening moet mee gehouden worden. Maar dankzij 
onze ervaring kunnen we u en uw groep hierbij helpen. BE NY heeft 
namelijk een goede vertrouwensband met verschillende restaurants en 
kan voor jullie onderhandelen over de prijs en de reservaties maken. 
Ook hebben wij de gewoonte om een week voor de start van uw verblijf 
even langs te gaan bij de restaurants zodat u en de groep niet 
voor verrassingen komen te staan tijdens de reis. 

BE NY Service 
Niet enkel helpen we graag naar het zoeken van het perfect restaurant 
volgens jullie budget. Maar zorgen we ook voor de opvolging van de 
reservatie voor vertrek alsook herbevestiging bij aankomst. Indien 
jullie graag logo's op de menu wensen en of vlaggetjes dit brengen we 
met plezier voor jullie in orde.

restaurantsBijlage



Gallagher's Steakhouse 
Dit steakhouse is net zo legendarisch als de buurt waarin ze zich 
bevindt. Gelegen vlak naast Broadway op de plaats waar alle grote 
theaters zijn is een restaurant wiens specialiteit hun fantastische "dry-
aged" steak. De steaks worden 'flame-grilled' op een walnoten-
houtskool grill en recht voor u neus geserveerd zodat u de 
smaak van dit top kwaliteit vlees onmiddellijke kan proeven. 

Plated Dinner optie: 
$135 PP (incl. tax en tip) voor Prix-fixe menu met ongelimiteerd bier, wijn 
en frisdrank. 
Voorgerecht, twee hoofdgerechten, twee sides en een nagerecht. 
Voor Premium bar, extra $25 PP (incl. tax en tip) 

Steakhouse Experience optie: 
$155 PP (incl. tax en tip) voor Prix-fixe menu met ongelimiteerd bier, wijn 
en frisdrank 
Voorgerecht, twee steakhouse hoofdgerechten, twee sides en een 
nagerecht. 
Voor Premium bar, extra $25 PP (incl. tax en tip)  

Reynard: 
Dit gezellig restaurant in North-Williamsburg is gelegen in een buurt vol 
met imposante nieuwe hipster hotels. Ze serveren "family-style" lunch 
voor grote groepen gemaakt van verse seizoensgebonden 
ingrediënten die voornamelijk in New York worden geproduceerd. Alle 
gerechten worden op tafel gezet zodat iedereen van al het lekkers kan 
smullen. 

Voorgerecht voorbeeld: Shaved Winter Radishes with Herb Vinaigrette 
+ Socca from Cauliflower, Yogurt and Red Zatar 
Hoofdgerecht voorbeeld: Pastrami with Mustard, Sauerkraut and 
Cupola + Frittata with Kale and Goat Cheese 
Dessert voorbeeld: Apple Tarte Tatin with Sour Cream and Oats 
Prijs: $48 PP (incl. tax en tip) 

restaurantsBijlage



Tavern On The Green: 
Wat vroeger een schapenstal was, is nu een bekend restaurant in het 
midden van Central Park met plaats voor 700 gasten. Geen liefhebber 
van lamsboutjes? ‘Tavern on the Green’ heeft nog veel meer voor u in 
petto. 

Prijs: Lunch Prix-Fixe: $95 PP (3 gangen menu + drank) (incl. tax & tip) 
Keuze uit drie voorgerechten, vijf hoofdgerechten en drie desserts. 

Burger & Lobster: 

De naam zegt het zelf: je kan hier hamburgers en kreeft komen eten. 
Het is er niet alleen overheerlijk, maar ze verwelkomen ook graag 
groepen. Naast de gezellige atmosfeer die hier leeft dankzij het leuke 
interieur is de service ook excellent. Proef ook zeker eens van de 
typische New Yorkse lobster roll. Een echte aanrader! 

Prijs: Startend vanaf $45 PP prix-fix menu; voorgerecht, hoofdgerecht 
en dessert.  

Groepsdeal ( vanaf 15 PP): $35 PP: combo Burger + Lobster Roll + 
ongelimiteerde frisdrank 

restaurantsBijlage



Hoog en droog

Top of The Rock 
Wil je een fantastisch zicht hebben op het iconische Empire State 
Building, dan is de Top of The Rock de ideale keuze! 
Extra voordeel is dat je hier ook de beste plek hebt van in New York om 
Central Park te bezichtigen. Twee vliegen in een klap dus!  
Vergeet zeker geen selfies te nemen om heel Europa jaloers te maken! 
Smile!

1 WTC Observatory 
Waar vroeger de reusachtige Twin Towers stonden bevindt zich nu de 
mooie 9/11 Memorial.  
Daarnaast staat ter vervangen van de torens 1 gigantisch gebouw die 
als een dikke middelvinger naar de terroristen uitsteekt! 
De 1 WTC, ook wel Freedom Tower genoemd, is het hoogste gebouw 
van heel NYC. Op de 103rde verdieping kan je als toerist meer dan 
60km ver zien!  
Echt spectaculair! Vanaf het moment dat je in de met LED schermen 
bedekte lift stapt tot het moment dat je de toren terug verlaat is een 
magisch moment.

Bijlage
Inclusief in "Best Value Package" & "Deluxe Package" 
Keuze uit TOP OF THE ROCK of 1 WTC OBSERVATORY



Metro kaarten

7-dagen metrokaart 

Spenderen jullie meerdere dagen in New York City dan is het voordelig 
om een 7 dagen metrokaart te nemen. 
Hiermee kan je ongelimiteerd het snelste en goedkoopste 
transportmiddel van New York op en af gaan, 24 op 24. 
Dit geeft jullie de vrijheid om tijdens vrije dagen heel New York te 
verkennen of buurten die we met jullie hebben bezocht opnieuw te 
gaan bezoeken. 

waarde metrokaart 

Spenderen jullie slechts enkele dagen in New York, dan is het 
voordeliger om een gewone Metrokaart te kopen waar we een 
bepaalde geldwaarde op zetten.  
Een ritje van punt A naar punt B, maakt niet uit hoe lang, kost $2,75.  
Een kaart met een waarde van $11 kan dus bijvoorbeeld 4 ritjes doen.

Bijlage



Bijlage
The Boom Boom 
Room
Indrukwekkend mooi decor voor een chic avondje uit. Dé Place To Be 
voor hippe New Yorkers. Zelfs als je niet naar het toilet moet, raden we 
je toch aan om te gaan. Ongetwijfeld de uniekste toiletervaring van je 
leven.  
Geniet van live jazz music, een leuk hapjes menu en de tofste cocktails 
van de hele Westelijke kant van New York City! Hier kom je de meest 
excentrieke, high fashion en rijke New Yorkers tegen die eens goed de 
bloemetjes willen buitenzetten! Als je geluk heb kom je misschien zelfs 
Madonna tegen ;-) 

Dress-code: Smart 

Uren: 
Zondag tot Dinsdag: 16u - middernacht 
Woensdag tot Zaterdag: 16u - 21u 

FUN FACT 
De Meatpacking District 
zoals de naam het zegt 
was vroeger een buurt 
waar geslachten dieren 
werden opgesneden, 
gedraaid in worsten en 
hamburgers en dan 
verpakt werden om te 
verschepen. 



Een bezoek aan New York is niet compleet zonder een musical bezocht 
te hebben. Zing bijvoorbeeld mee met de bekende liedjes van de 
The Lion King of word zelf deel van het theater en beleef het 
intense verhaal van Macbeth in 'Sleep No More'. Hieronder vindt u een 
selectie van de populairste shows op dit moment. 

The Lion King 
Met meer dan veertig acteurs, zangers en dansers die de meest 
prachtige kostuums en maskers dragen, komt het verhaal van the Lion 
King helemaal tot leven. Het verhaal van de jonge leeuw Simba is een 
muzikale reis van een jonge welp naar volwassenheid. Prijs: vanaf $115* 
BE NY favoriet: De meest spectaculaire Broadway musical. 
Zeker de moeite waar! 

Chicago 
Het verhaal van een nachtclub danseres die ervan droomt te schitteren 
in een vaudeville spektakel. Ze vermoordt haar minnaar en haar 
advocaat maakt van haar als misdadigster de beroemdheid die ze zo 
graag wilde zijn. 
Prijs: vanaf $95* 

The phantom of the opera 
Dit meesterwerk vertelt over een misvormde componist, die in het oude 
Franse opera gebouw rondspookt. De eenzame, romantische geest 
geeft les en componeert opera's voor Christine, een mooie jonge 
toekomstige sopraan. Prijs: vanaf $85* 

Sleep no more 
Geen musical, maar een uniek theaterstuk. Deze show speelt zich af in 
het fictieve McKittrick Hotel en vertoont het verhaal van Macbeth in 
stilte. Iedereen zet een masker op, behalve de acteurs. Men mag op 
eigen tempo in de verschillende kamers op alle vijf de verdiepingen 
rondneuzen en zo beleefd elke toeschouwer de show op een unieke 
manier. Prijs: vanaf $85*

FUN FACT 
Broadway is de langste 
straat van New York en 
loopt dwars door 
Manhattan van het 
zuidelijkste puntje aan 
Battery Park tot helemaal 
bovenaan in Washington 
Heights.

BroadwayBijlage

*Groepstarieven zijn onderhevig aan verandering



FUN FACT 
New York City telt 4 
parken die groter zijn dan 
Central Park, kan jij 
ontdekken vanuit de 
helicopter waar die 
liggen?

HELICOPTER
VLUCHTEN

Alle prijzen zijn per persoon, inclusief $15 Heliport Fee.
Heliport Fee is onderhevig aan veranderingen.

Gelieve een half uur voor de vlucht aanwezig te zijn. Zorg dat je een offi-
ciële vorm van identificatie bijhebt. Alle handbagage kan gecontroleerd 
worden. Geen enkele zak of tas (inclusief handtas) wordt toegelaten 
op de vlucht. Er zijn ter plaatse lockers beschikbaar. Later dan 24u op 
voorhand is er een annulatiekost van $20 per persoon. Er is geen terug-
betaling wanneer men niet komt opdagen voor de vlucht. Er zijn geen 
terugbetalingen of kortingen meer mogelijk na het uitvoeren van de 
vlucht. Bij slechte weersomstandigheden of andere problemen wordt de 
klant zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

WEGBESCHRIJVING 

TOER

THE  
NEW  
YORKER

THE  
ULTIMATE 
TOUR

THE  
DELUXE 
TOUR

DUUR

12 -15 MIN

18 -20 MIN

28 -30 MIN

PRIJS

$���

$2�� 

$3��

1177 Avenue of the Americas, 
7th floor, New York, NY 10036

+1 (646) 884 4042
info@beny.be

WWW.BENY.BE

Bijlage helicoptervlucht



Bijlage
kick axe 
throwing
Bent u op zoek naar een ideale teamactiviteit. Kick Axe Throwing is de 
beste manier om onderling wat gezellige competitie te voeren. 
Strijd samen om dat felbegeerde rode puntje in het midden van de roos, 
maar vergis je niet, je hebt hier wel degelijk een volwaardige bijl vast… 

Doe inspiratie op via onze BE NY Minute: 
https://www.youtube.com/watch?
v=YOnNSA1RkDA&list=PLboX02mFyg98Loqbn8bt55S2iXBuUgSM-  

Games tot 12 personen: 
$35 PP* (excl. tax en tip) voor 75min vol fun. 

Tip: vul dit aan met enkele versnaperingen en drankjes en je hebt een 
onvergetelijke top-activiteit voor weinig geld. 

*Groepstarieven zijn onderhevig aan verandering

FUN FACT 
Kick Axe throwing is 
verheven tot een 
internationaal erkende 
competitiesport met haar 
eigen league.

https://www.youtube.com/watch?v=YOnNSA1RkDA&list=PLboX02mFyg98Loqbn8bt55S2iXBuUgSM-
https://www.youtube.com/watch?v=YOnNSA1RkDA&list=PLboX02mFyg98Loqbn8bt55S2iXBuUgSM-
https://www.youtube.com/watch?v=YOnNSA1RkDA&list=PLboX02mFyg98Loqbn8bt55S2iXBuUgSM-
https://www.youtube.com/watch?v=YOnNSA1RkDA&list=PLboX02mFyg98Loqbn8bt55S2iXBuUgSM-


Bijlage
sport- 
wedstrijden
Basketball 
Niets zo typisch Amerikaans als een klassieke basketbalwedstrijd 
bijwonen. Zijn de Knicks nog steeds de toppers van NYC of moeten we 
uitkijken naar de Brooklyn Nets tegenwoord?  
Let’s keep it fair-play? 

FUN FACT 
Shaquille O’Neil heeft 
slechts 1 driepunter ooit 
gescoord.

*Groepstarieven zijn onderhevig aan verandering

Baseball 
DE nationale sport van de V.S, is iets waar weinig Europeanen iets van 
kennen. Maar voor vele Amerikaanse families is dit een echte must op 
het weekend of tijdens de weekavonden!  
Eet gerust een hotdog, wat nachos en drink een goed glas bier tijdens 
de wedstrijd. 
Zie hoe de Yankees hun naam alle eer aandoen of zijn het de Mets die 
de harten van alle New Yorkers aan het veroveren zijn? 

ice hockey 
De meest gewelddadige, maar ook de meest FairPlay sport te 
bezichtigen in New York! Een fout en je zit meerdere minuten op de 
bank, waardoor je team zwaar benadeeld wordt!  
Deze sport is continu in beweging, geen seconde tijd om je te vervelen 
dus! De Brooklyn Islanders en de New York Rangers hebben onze stad 
al naar meerdere overwinningen geleid. 

Wedstrijden, zijn seizoensgebonden.  
Indien voldoende op voorhand geboekt prijs: +- $100/PP* 
Te bestellen via stubhub.com vanuit Amerika of via de officiële 
website van the Knicks, Brooklyn Nets, The Mets, The Yankees, The 
Rangers of The Islanders, naargelang jullie wensen. 

http://stubhub.com
http://stubhub.com


Bijlage
North River 
Lobster Company
DE BESTE RIVER CRUISE EVER! 
 
Heerlijke kreeft, vers gevangen in het Noord-Oosten van de VS, eten op 
een boot die uitkijkt over de beste skyline van heel de wereld!  
Dit kan enkel in New York City! 
Sip aan een heerlijke cocktail (of heb je misschien liever frosé, een 
echte New Yorkse zomer trend) tijdens je vaart op de Hudson River 
terwijl je een typische "lobster roll" verorbert.  
Stap in op Pier 81 om de hipste river cruise van je leven te nemen bij de 
North River Lobster Company! 
Wij reserveren speciaal een plaatsje voor jullie op deze onvergetelijke 
boottocht!  

Speciale BE NY pakketen voor groepen beginnende vanaf $50 PP* 
beschikbaar bij Deluxe Pakket
*Groepstarieven zijn onderhevig aan verandering



Bijlage THE RIDE
RIDE IN STYLE! 

Beleef dé busrit van je leven op "The Ride". Zie de stad vanuit een 
standpunt nooit eerder gezien op een rijdend voortuig. Bekijk alle 
pracht en praal van New York City door een reusachtig raam aan de 
zijkant van de bus van bodem tot plafond! 
The Ride is het grootste voertuig toegelaten op de straten van The Big 
Apple! Laat de kans voor deze ervaring dus zeker niet schieten!  
Neem één van onze top-gidsen mee op de bus en de ambiance kan er 
zeker niet meer stuk!  

Speciale groepstarieven en privé charters beschikbaar via BE NY*

*Groepstarieven zijn onderhevig aan verandering



Bijlage Boottochten
ZIE IK DE LICHTJES VAN DE… HUDSON? 

BE NY kan voor jullie een gedenkwaardige bootrit organiseren via onze 
partner The Circle Line. Heb je graag een snelle tocht van 1 uur langs de 
Statue of Liberty, of neem je liever rustig een langere boottocht rond 
heel Manhattan langs alle vijf 'boroughs'? The Circle Line heeft opties 
naar ieders wil! Boottochten beginnen elke ochtend vanaf 10 uur.  
Onze partner beschikt ook over speciale "by night" en "avondval" tours.  
 
Voor de avonturiers en "thrill-seekers" onder jullie is er ook de optie om 
de rollercoaster-achtige "THE BEAST" te nemen.  
Deze speedboat racet door het water aan een indrukwekkende top 
snelheid van 70km! Boten vertrekken elk uur om het uur van 10 tot 18u 
van midden April tot en met eind September. 

Speciale groepstarieven beschikbaar via BE NY*

*Groepstarieven zijn onderhevig aan verandering



Bijlage Intrepid Museum
IN THE NAVY! 

De oude vliegtuig carrier "USS Intrepid" staat sinds 1982 in New York 
aan Pier 86 als militair en maritiem historisch museum!  
Volledig uitgerust met fenomenaal oude voertuigen, space shuttles, 
vliegtuigen en helicopters van ondermeer NASA, het Amerikaans leger, 
de Navy, de Coast Guard etc.  
Zelfs het snelste passagiersvliegtuig ooit, de British Airways Concorde 
G-BOAD, hebben ze op hun vliegdek staan. Dit razendsnel vliegtuig 
vloog vroeger op minder dan 3uur van London naar New York!  
Ga ook op ontdekking in een ECHTE duikboot van de Navy, de USS 
Growler!  
Dit is een ervaring die je echt niet mag missen!  
 

Speciale groepstarieven beschikbaar via BE NY*

*Groepstarieven zijn onderhevig aan verandering



  
  
BE NY is niet verantwoordelijk voor ontwenningsverschijnselen ten 
gevolge van een overdosis aan fantastische ervaringen. Tot de 
mogelijke symptomen behoren een openvallende mond, grote ogen, 
een stijve nek, vermoeide benen, verruimde blik en geest, de drang 
tot snelwandelen, overdreven assertiviteit, verdraag- en 
behulpzaamheid, resistentie tegen kakkerlakken en een totale 
amnesie inzake verkeersregels.  
  
Ook het annuleren van je terugvlucht is op eigen 
verantwoordelijkheid.  
  
  
  

  
  

 BE Happy?  

Deel uw foto's op onze Facebook pagina 
 www.facebook.com/BENYFamily 
 of voeg #beny #benewyork toe. 
 

  Bekijk ook ons YouTube kanaal om al in de echte  
  New Yorkse sfeer te komen: youtube.com/BENYMinute. 

disclaimer



(En wij zien hen graag terug.) 

“NY is een unieke stad, Patrick en zijn BE NY team slaagde erin om 
onze 130 klanten de beleving van hun leven te geven. Zonder hun 
vakkundige kennis en ervaring was dit niet mogelijk geweest." 

Dominique de Garady - VP Candriam, 
bezocht met meer dan 130 klanten New York.

ZIJ Kijken  
tevreden terug
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