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Introductie 
Wat gaaf dat je overweegt deze Koers-reis te boeken of misschien al geboekt hebt! 
Je staat op het punt een reis naar de USA te boeken of maken waarin je in de eerste week een 
toeristisch bezoek bent aan New York (deel 1) en in derde week aan Washington D.C. (deel 3). 
Deze reis is echter een ‘Special’ omdat in de tweede week in Pennsylvania (deel 2) het ontmoeten 
van en spreken met de echte Amerikaan en zijn leefomgeving centraal staat. Daarnaast brengen we 
deze week een speciaal bezoek aan de Amish. 
Zie hoofdstuk 4 voor een specifiekere beschrijving van de drie delen waaruit deze reis bestaat. 
 
Wellicht schrikt je spreekvaardigheid van Engels je af om deze reis te maken. Niet doen! Besef elk 
moment van deze reis dat jij (probeert) Engels te spreken, en de Amerikaan de luie luxe heeft in zijn 
of haar moedertaal te kunnen blijven praten. Omgekeerd zullen ze veel minder ver komen dan jij. 
Engels spreken is ‘spannend’ wanneer je dit niet gewend en/of vaardig bent. Deze reis biedt jou in 
vooral het 2e gedeelte van de reis de unieke ervaring deze vaardigheid te verbeteren. En kom je er 
even niet uit, dan heeft internet het snel voor je vertaald. 
 
Deze reis zal door twee reisleiders (1 man, 1 vrouw) geleid worden. Eén van de twee reisleiders heeft 
deze reis samengesteld, m.b.v. contacten op locatie. Zodoende heeft gedeelte 2, de week in 
Pennsylvania, vorm kunnen krijgen en is dit een exclusief ‘toeristisch’ inkijkje in het leven van de 
Amerikaan en Amish. 
 
 
 

  



 

 

1. Technische gegevens 
 
Periode:  Maandag 18 juli tot en met zaterdag 6 augustus 
Aantal dagen:  20 
Bestemming:  New York – Pennsylvania – Washington D.C. 
Leeftijd:  20-29 
Aantal deelnemers: 22 
Aantal reisleiders: 2 
 
De volledige reis bestaat uit een mix van gezamenlijke activiteiten welke de volledige of een gedeelte 
van de dag in beslag nemen. Deze activiteiten zijn vooraf geboekt en betaald.  
Daarnaast zal er voldoende vrije tijd zijn in deel 1 en 3 van de reis. In deze tijd wordt echter wel de 
mogelijkheid geboden om de reisleiders te vragen meegenomen en/of rondgeleid te worden naar 
bijvoorbeeld de beschreven keuzeactiviteiten. De reisleiders committeren zich aan het inwilligen van 
deze verzoeken, zolang de gevraagde activiteiten haalbaar en verantwoord zijn. 
 
 

 

2. Vluchtschema 
Het vluchtschema is als volgt: 

 
Er wordt gevlogen met Aer Lingus. Dit is een Ierse maatschappij, vanwaar een overstap in Dublin. 
 
 

 

3. Bijzonderheden 
 
Gezondheid: 
Gezien de loopafstanden en het klimaat is een voldoende conditie en gezondheid vereist. 
Toelichting klimaat: Noordoost Verenigde Staten kent zeer warme zomers. Grote kans is dat het 
meerdere dagen boven de 30 graden Celsius zal zijn. Met name in Pennsylvania en Washington D.C. 
 
Reispapieren 
Voor deze reis heb je een geldig paspoort nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden geldig zijn op 
de datum dat je vertrekt. Voor een (toeristisch) bezoek aan de Verenigde Staten moet je een ESTA, 
elektronische reismachtiging, aanvragen. Dit wordt t.z.t. door de reisleiders toegelicht.  
 
 

https://esta.cbp.dhs.gov/faq?lang=nl


 

 

4. Conceptprogramma 
In dit hoofdstuk staat per deel van de reis het reisprogramma met toelichting beschreven. 
De genoemde activiteiten zijn de gezamenlijke activiteiten. Deze zijn inclusief en heb je dus al 
betaald bij aanvang van de reis. Tijdens het bezoek aan deze activiteiten bezoeken en/of komen we 
ook langs gratis activiteiten/bezienswaardigheden.  
Op de momenten die als vrij aangeven worden kan je bijvoorbeeld één of meerdere van de onder het 
programma aangegeven keuzeactiviteiten doen. 
 

4.1 Deel 1 – New York 
Data:  Maandag 18 juli tot maandag 25 augustus 
Duur:  7 dagen 
Verblijf:  Hostel 
Vervoer: Openbaar vervoer 
 
We landen volgens het vluchtschema maandag 18 juli om 15:35 in New York (EWR). Vandaar brengt 
een privéshuttle de groep naar het hostel. In New York verblijven we in HI NYC Hostel en krijg je een 
Unlimited Metrocard om de hele week onbeperkt in New York te kunnen reizen. 

 
 
  

New York Ochtend Middag Avond 

Maandag 18 juli Heenreis - Aankomst in New York 
- Gezamenlijke rondleiding door 
Midtown Manhatten* 
 

Middagactiviteiten zullen 
naar verwachting 
uitlopen tot in de avond. 

 

Dinsdag 19 juli - 9/11 Memorial 
- 9/11 Museum 
 

- Bezoek aan One World Trade Center 
(wolkenkrabber) 
- Trinity Church  
- Wall Street 
 

Vrij 

Woensdag 20 juli - Vrijheidsbeeld + museum 
- Ellis Island (immigration museum) 
Bezoek in eigen tempo 
 

Vrij 
 
 

Vrij 

Donderdag 21 juli - Bijbelstudie in Central Park 
- Verrassingsexcursie 
 
 

- Optioneel: Coney Island (strand) Middagactiviteit Coney 
Island zal uitlopen tot in 
de avond. 

Vrijdag 22 juli Vrij - Wandeling over de High Line (start: 
Chelsea Market) 
- Vessel 
- Edge 
- Wandeling over Hudson River Park 
 

Middagactiviteiten zullen 
waarschijnlijk uitlopen tot 
in de avond. 
 

Zaterdag 23 juli - Bijbelstudie in Central Park 
- Vrij 

Halverwege de middag: 
- Brooklyn Heights Promenade 
- Wandeling over de Brooklyn Bridge 
(vanuit Brooklyn) 
- China Town 
- Little Italy 
- Aansluitend gezamenlijk uiteten 
 

- Gezamenlijk uiteten 
- Bezoek aan Empire State 
Building by night. 
 
 

Zondag 24 juli Afhankelijk van de coronasituatie bezoeken we de Gereformeerde Gemeente van Clifton. Wanneer mogelijk 
gaan tussen de kerkdiensten in per twee- of drietal naar gezinnen uit de kerk toe. 
 

*Tijdens deze rondleiding door Midtown Manhatten komen we langs: Central Park, 5th avenue, Plaza Hotel, Trump Tower, St. Patrick’s 
Cathedral, Rockefeller Center, Grand Central Terminal, New York Public Library, Bryant Park, Times Square, 8th Avenue, Central Park                                         

https://www.dutch.hostelworld.com/hosteldetails.php/HI-NYC-Hostel/New-York/1850
https://www.statueofliberty.org/ellis-island/
https://www.thehighline.org/
https://www.chelseamarket.com/
https://www.hudsonyardsnewyork.com/discover/vessel
https://www.edgenyc.com/en
https://hudsonriverpark.org/
https://www.gergeminfo.nl/gemeenten/clifton-usa


 

 

Keuzeactiviteiten, zoals: 
▪ Bezoek aan hoofdkantoor VN incl. rondleiding. 
▪ Uitgebreide wandeling door Central Park. 
▪ Bezoek aan Redeemer Presbyterian Church (in geval van doordeweekse diensten). Dit is de 

kerk die is opgericht door Tim Keller. 
▪ Harlem/Bronx tour (55-65 euro p.p.). 
▪ Bezoek aan Roosevelt Island. 
▪ Voor de rijke durfals: The ultimate skyscraping adventure (te combineren met bezoek aan 

Edge op vrijdag 22 juli). 
▪ Helikoptervlucht in New York. 
▪ Bezoek aan musea zoals: 

➢ The Metropolitan Museum of Art 
➢ American Museum of Natural History 
➢ Guggenheim Museum 
➢ Museum of Modern Art (MoMA) 
➢ Intrepid Sea, Air and Space Museum 
➢ Museum of the American Indian 
➢ Etc. 

Naast de bovenstaande activiteiten zijn er nog vele andere activiteiten en bezienswaardigheden. 
 
 

 
 

4.2 Deel 2 – Pennsylvania 
Data:  Maandag 25 juli tot maandag 1 augustus 
Duur:  7 dagen 
Verblijf:  - In tweetallen bij gastgezinnen of met de hele groep op Messiah College Campus 
Vervoer: - Touringcar & twee 15-persoonsbusjes 
 
We reizen per touringcar rechtsstreeks van ons Hostel in New York naar de Messiah College (MC). 
Deze week in Pennsylvania staat in het thema van het ontmoeten van en spreken met de Amerikaan 
hemzelf en het ervaren van zijn leefomgeving. Daarnaast brengen we een exclusief bezoek van een 
dag aan de Amish en doen we enkele (toeristische) activiteiten in de omgeving. Onderstaand 
puntsgewijs een toelichting op dit thema: 

- Het bezoek van een dag aan de Amish bestaat uit verschillende onderdelen. Deze dag is 
exclusief omdat enkele onderdelen als toerist niet uitvoerbaar zijn, maar via het contact van 
de MC wel. Twee van de onderdelen zijn bijvoorbeeld een kringgesprek met een Amish 
waarin we alles over zijn leven mogen vragen en het afsluiten van de dag met een maaltijd 
bij een Amish gezin thuis. 

- Bovengenoemde contact, docent op de MC, is een bevriend persoon van één van de Koers-
reisleiders van deze reis en zal samen met hen en zijn vrouw deze week het programma 
verzorgen. 

- Het plan is om enkele volledige avonden en alle nachten in tweetallen te verblijven bij 
Amerikaanse gastgezinnen. Deze gastgezinnen zijn allen verbonden aan de West Shore Free 
Church. Zaterdagmiddag en -avond organiseren de deelnemers bij het MC contact thuis een 
Amerikaanse BBQ voor alle gastgezinnen en vind er dus ontmoeting plaats. Op zondag 
verblijf je de hele dag bij de gastgezinnen thuis en ga je met hen mee naar de kerk.  
Op maandagochtend 1 augustus verzamelen we op de MC en worden we naar Washington 
D.C. gebracht. 
Door de coronasituatie kan de situatie ontstaan dat we niet bij gastgezinnen kunnen ver-
blijven. We zullen dan met de hele groep op de Messiah College Campus verblijven. 

https://www.un.org/en/visit
https://www.redeemer.com/
https://www.newyork.nl/roosevelt-island-in-new-york/
https://www.edgenyc.com/en/cityclimb
https://www.newyork.nl/bezienswaardigheden/helikoptervluchten/
https://www.metmuseum.org/
https://www.amnh.org/
https://www.guggenheim.org/
https://www.moma.org/
https://www.intrepidmuseum.org/
https://americanindian.si.edu/
https://www.messiah.edu/
https://westshorefree.org/
https://westshorefree.org/


 

 

- Deze week hopen we het onderstaande programma uit te voeren. 
o Dit programma is volledig gezamenlijk, behalve het vrijblijvend bowlen op 

vrijdagavond. 
o Tussendoor wordt nog een rondleiding ingepland over de Messiah College Campus.  

 

Pennsylvania, 
omgeving MC 

Ochtend Middag Avond 

Maandag 25 juli Om 8:00 uur vertrekken we per 
touringcar naar de Messiah College 
(MC). Hier komen we om circa 
11:50 uur aan. 

- Je krijgt op de MC een college 
over de Amish en gewenste 
omgangsvormen voor het bezoek 
aan hen daarna. 
- Bezoek aan Outdoor World. 
- Bezoek aan een Wall Mart. 
- Ontmoeten van gastgezinnen. 
 

Gastgezin 
 

Dinsdag 26 juli We brengen de gehele dag een bezoek aan de Amish in de omgeving van Lancaster County.  
 

Woensdag 27 juli Bezoek aan Harrisburg, bestaand uit o.a.: 
- Rondleiding in Pennsylvania State Capitol Complex. 
- Broad Street Market. 
- The Midtown Scholar Bookstore. 
- Enkele andere lokale markten. 

 

Gastgezin 
 

Donderdag 28 juli Deze dag brengen we een bezoek aan: 
- Gettysburg National Military Park en Museum, de plaats waar de Amerikaanse 

burgeroorlog is beslist. 
- The Outlet Shoppes at Gettysburg. 
- Afhankelijk van de overgebleven tijd één of twee snackfood fabrieken. 

 

Vrijdag 29 juli Bijbelstudie op en rondleiding over M. Een typisch Amerikaanse college 
waar ruim 3300 studenten studeren en wonen. 
Daarna gaan we kayakken op de Yellow Breeches Creek, welke langs de 
MC loopt. 
 

Gastgezin of bowlen. 
Bowlen is optioneel. 
 

Zaterdag 30 juli Vrij Na het middaguur gaan we gezamenlijk de Amerikaanse BBQ 
voor alle gastgezinnen in de tuin van het contact van de MC 
voorbereiden. Daarna hopen we tot in de avond te BBQ’en en 
Amerikaanse buitenspellen te doen. 
 

Zondag 31 juli Je verblijft de hele dag bij de gastgezinnen thuis en gaat met hen mee naar de kerk.  
 

 

 

 
 

  



 

 

4.3 Deel 3 – Washington 
Data:  Maandag 1 augustus tot vrijdag 5 augustus 
Duur:  5 dagen 
Verblijf:  Hotel 
Vervoer: Lopen / Openbaar vervoer / Taxi’s 
 
We komen maandag in de loop van de ochtend aan in Washington. Na de bagage achtergelaten te 
hebben bij het hotel, Generator Washington DC, volgt het onderstaande programma.  
Het vervoer in Washington vindt grotendeels plaats per voet en soms per metro of taxi.  
Op de momenten die als vrij aangeven worden kan je bijvoorbeeld één of meerdere van de op de 
volgende pagina aangegeven keuzeactiviteiten uitvoeren. Vooral een bezoek aan de musea is hierbij 
een aanrader. De meeste van deze zijn gratis, maar voor sommige moet wel gereserveerd worden. 
 

Washington D.C. Ochtend Middag Avond 

Maandag 1 augustus Aankomst in Washington 
 

- Gezamenlijke rondleiding over de 
National Mall* 
- Tijdens de rondleiding een bezoek 
aan het National Archives Research 
Center. 
 

Vrij 

Dinsdag 2 augustus - Bijbelstudie 
- Bezoek inclusief rondleiding 
aan/in het United States Capitol. 
 

- Aansluitend bezoek aan Library of 
Congress, waarheen een tunnel 
loopt vanuit het United States 
Capitol. 
- Bezoek aan het Supreme Court. 
- Vrij 
 

Vrij 

Woensdag 3 augustus - Bijbelstudie 
- Rondleiding door reisleiders over 
Arlington National Cemetery. 
Deze rondleiding eindigt bij het 
Pentagon en het National 9/ 11 
Pentagon Memorial. 
 

- Vervolgens wandelen we met wie 
willen terug naar de National Mall, 
waarbij we langs het Thomas 
Jefferson Memorial lopen. 
- Vrij 

Vrij 

Donderdag 4 augustus Vrij 
 

- Bezoek aan het Museum of the 
Bible. 

Gezamenlijk uiteten 
 
 

Vrijdag 5 augustus Vrij 
 

Om circa 13:00 uur worden we naar Washington Dulles 
International Airport (IAD) gebracht. Hier vertrekken we om 
17:00 uur. 
 

Zaterdag 6 augustus Om 8:55 uur landen we weer op 
Schiphol. 
 

 

*Tijdens deze rondleiding over de National Mall komen we langs: The White House, Washington Monument, Vietnam Veterans 
Memorial, Lincoln Memorial, Martin Luther King, Jr. Memorial, United States Capitol, Supreme Court of the United States, Library 
of Congress, vele andere kleine memorials langs de National Mall. 
 

 
  

https://staygenerator.com/hostels/washington-dc?lang=nl-NL
https://www.archives.gov/founding-docs
https://www.archives.gov/founding-docs
https://www.arlingtoncemetery.mil/#/
https://www.museumofthebible.org/
https://www.museumofthebible.org/


 

 

Keuzeactiviteiten, zoals: 
▪ Bezoek incl. rondleiding Washington National Cathedral. 
▪ Bezoek aan de vele gratis musea zoals: (let op: sommige moet je ruim van tevoren 

reserveren) 
➢ United States Holocaust Memorial Museum 
➢ National Museum of American History 
➢ National Museum of Natural History 
➢ National Gallery of Art 
➢ National Air and Space Museum 
➢ Hirshhorn Museum and Sculpture Garden 
➢ National Museum of the American Indian 
➢ Newseum 
➢ National Museum of African American History and Culture 
➢ Washington Monument 
➢ National Geographic Museum 
➢ Etc. 

Naast de bovenstaande activiteiten zijn er nog vele andere activiteiten en bezienswaardigheden. 
 

 

  

https://cathedral.org/
https://www.ushmm.org/
https://americanhistory.si.edu/
https://naturalhistory.si.edu/
https://www.nga.gov/
https://airandspace.si.edu/visit/museum-dc
https://hirshhorn.si.edu/
https://americanindian.si.edu/
https://www.newseum.org/
https://nmaahc.si.edu/
https://www.nps.gov/wamo/planyourvisit/fees.htm
https://www.nationalgeographic.org/tickets/events/


 

 

5. Reissom 
Deze all-inclusive reis heeft een reissom van €2499,-  
Onderstaand een overzicht hiervan: 
 
Inclusief 

- Vliegtickets 
- Vervoerskosten 
- Deel 1 - New York 

o Verblijf HI NYC Hostel, inclusief ontbijt 
o Unlimited Metrocard 7 days 
o Bezoek Empire State Building 
o Bezoek 9/11 museum 
o Bezoek One World Trade Center (wolkenkrabber) 
o Bezoek Liberty Island + museum 
o Verrassingsexcursie t.w.v. 40 euro 
o Bezoek Vessel 
o Bezoek Edge 
o 1x gezamenlijk uiteten ‘s avonds 

- Deel 2 - Pennsylvania 
o Verblijf inclusief alle maaltijden bij de gastgezinnen 
o Vergoedingen bezoek en avondeten bij Amish 
o Rondleiding in Pennsylvania State Capitol Complex 
o Bezoek Gettysburg National Military Museum 
o Kayakken 
o BBQ met gastgezinnen op zaterdag 
o Gift aan de West Shore Free Church 

- Deel 3 – Washington D.C. 
o Verblijf Generator Washington DC, inclusief ontbijt en zwembad 
o Bezoek Museum of the Bible 
o 1x gezamenlijk uiteten ‘s avonds 

 
Exclusief 

- Maaltijden, tenzij anders aangegeven. 
- Service charges 
- Activiteiten welke niet in het reisprogramma aangeboden worden. 

 
Opmerkingen 

- De meeste musea en aan geschiedenis gerelateerde bezienswaardigheden in de Verenigde 
Staten zijn gratis. Deze zijn dan ook bovenstaand niet genoemd onder de inclusieve kosten. 

- Er is een stelpost inclusief opgenomen voor de vervoerskosten tijdens de week in 
Pennsylvania. Mocht deze door hogere brandstofkosten en/of meer kilometers dan verwacht 
overschreden worden, dan worden de extra kosten gedeeld door het aantal deelnemers 
nadien gevraagd gezamenlijk bij te leggen. 

- Mocht de coronasituatie het niet toelaten om in Pennsylvania bij gastgezinnen te verblijven, 
dan zal verbleven worden op de Messiah College Campus. Omdat dit meer kosten met zich 
meebrengt zal in dat geval een extra bedrag van €255,- voor verblijf en maaltijden in de 
Messiah College dining hall die week gevraagd te betalen worden. 

Met deelname aan deze reis wordt akkoord gegaan met de bovenstaande eventuele extra kosten. 
  

https://www.anwb.nl/vakantie/verenigde-staten/reisvoorbereiding/geld


 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
  



 

 

   



 

 

 
  



 

 

 
 


