AMERICAN CULTURE, HISTORY AND PRESTIGE

LUKKET GRUPPE - BOSTON MARATHON
Byen er ærkeamerikansk og fyldt med kultur og historie, men den virker
europæisk og har et inspirerende bymiljø med masser af små cafeer

Rejsen
Boston Marathon er utrolig populært, men hos Marathon Travel Club er vi så heldige at have 20
startnumre til ikke kvalificerede løbere. Skal du have Boston Marathon med på løbe cv'et, skal du derfor
tænke nogle år frem.
Er du kvalificeret til Boston Marathon skal du kontakte kontoret telefonisk på telefon 86 62 22 10. Du kan
læse mere om hvad det vil sige at være kvalificeret ved at klikke her.
Lidt mere om Boston Marathon
Om nogen by er Boston "amerikansk" og indbyggerne bevidste om deres by. De vil også fortælle dig, at de
er stolte af deres by, og du skal vide, at der er prestige i at deltage i Boston Marathon, der sammen med
New York, Chicago, Berlin og London udgør de seks store og berømte "World Marathon Majors". Boston
Marathon daterer sig helt tilbage til 1897, og i det første løb var der 15 deltagere, og vindertiden var
omkring tre timer. I dag er deltagerantallet begrænset til 25.000
Marathon Travel Club har startnumre både med og uden kvalifikationskrav, men der er kun ganske få
uden kvalifikationskrav. Det er nemlig således, at langt hovedparten af startnumrene bliver solgt med krav
om bl.a. en bestemt maksimumtid, som fx for 40-årige herrer er 3.20 og for kvinder 3.50. Så OK, det er
ikke et løb for hvem som helst. Men kan du klare kravene, så glæd dig til en stor oplevelse på den
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berømte rute, der løber gennem ikke mindre end otte bydele. Ruten, der er let kuperet, starter i Main
Street, New England Town of Hopkinton og slutter i Copley Square tæt ved John Hancock Tower. Bemærk i
øvrigt at løbet er om mandagen.
Boston er en af USA’s ældste byer, grundlagt helt tilbage i 1630. Byen, som er New Englands økonomiske
og kulturelle centrum, huser omkring 600.000 indbyggere. Boston er også universitetsbyen over alle med
verdens mest berømte Harvard University, der skriver sig tilbage til 1636 og bl.a. har udklækket ikke
mindre end seks af USA’s præsidenter. Byen er ærkeamerikansk og fyldt med kultur og historie, men den
virker europæisk og har et inspirerende bymiljø med masser af små cafeer, hyggelige restauranter, især i
North End, og et ægte havnemiljø. Det er samtidig en moderne storby med en flot skyline og med
imponerende nye og velholdte bygninger.

Hotellet
Revere Hotel Boston Common
Revere Hotel Boston Common har en skøn placering i centrum af Boston. Hotellet ligger i kort gåafstand
fra parken Boston Common, Newbury Sreet, Copley Square samt Bostons teaterdistrikt.
Derudover behøver du ikke bekymre dig om at skulle tidligt op på løbsdagen, da hotellet er tæt
beliggende på busområdet, hvor der er opsamling til startområdet.
Der er fladskærms-tv, wi-fi og kaffemaskine på samtlige værelser. Gæster på Revere Hotel Boston
Common har adgang til et fitnesscenter, og hotellet tilbyder roomservice.
Restaurant Rebel's Guild serverer morgenmad, frokost og middag, og på hotellet finder du desuden en
lobbybar samt en ekslukiv rooftop-bar med en betagende udsigt.
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Kvalificerede
For at kvalificere sig til Boston Marathon skal atleterne opfylde tidsstandarder, der svarer til alder og køn.
Dette er de kvalificerende standarder for Boston Marathon 2020.
2020 BOSTON MARATHON QUALIFYING STANDARDS - EFFECTIVE SATURDAY, SEPTEMBER 15,
2018
All standards below are based on official submitted net time.
AGE GROUP
MEN
WOMEN
18-34
3hrs 00min 00sec
3hrs 30min 00sec
35-39
3hrs 05min 00sec
3hrs 35min 00sec
40-44
3hrs 10min 00sec
3hrs 40min 00sec
45-49
3hrs 20min 00sec
3hrs 50min 00sec
50-54
3hrs 25min 00sec
3hrs 55min 00sec
55-59
3hrs 35min 00sec
4hrs 05min 00sec
60-64
3hrs 50min 00sec
4hrs 20min 00sec
65-69
4hrs 05min 00sec
4hrs 35min 00sec
70-74
4hrs 20min 00sec
4hrs 50min 00sec
75-79
4hrs 35min 00sec
5hrs 05min 00sec
80 and over
4hrs 50min 00sec
5hrs 20min 00sec

Løbefakta
Løbsdato:
Starttid:
Tidsgrænse:
Aldersgrænse:
Temperatur:
Løbet siden:
Terræn:
Underlag:

Mandag d. 18. april 2022
kl. 10.00
6 timer
18 år
5 – 15 grader
1897
Fladt
Asfalt

Rekord Mand:
Rekord Kvinde:

2:03:02
2:20:43

Praktiske Informationer
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Vigtig information omkring denne rejse:
Bestilling af denne rejse kræver en forudgående aftale om venteliste og indbetaling af 3.000 DKK
hos Marathon Travel Club.
Efter gennemført betaling af 1. rate vil dine allerede indbetalte 3.000 DKK blive modregnet 2. rate.
Der skal indbetales 25% i 1. rate, og 2. rate skal senest betales 90 dages før afrejsedagen.
Hvis du har booket en plads i et delt dobbeltværelse, og det ikke går op med antallet af bookinger,
forbeholder vi os retten til at opgradere dig til et enkeltværelse mod betaling af differencen op til
prisen for et enkeltværelse.

Prisen inkluderer:
Skatter og afgifter
5 overnatninger på hotel
Lokale skatter
Dansk rejseleder

Deleværelser:
Ved booking af et delt værelse kan vi ikke garantere, at du kommer til at bo med den person, som du evt.
har ønsket. Samtidig forbeholder vi os retten til at opgradere dig til et enkeltværelse mod evt. tillæg, i det
tilfælde at du har booket en plads i et delt værelse, og det ikke går op med rejsens totale antal af
bookinger.
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