HELICOPTER
VLUCHTEN

TOER

DUUR

PRIJS

THE
NEW
YORKER

12-15 MIN

$174

THE
ULTIMATE
TOUR

18-20 MIN

THE
DELUXE
TOUR

28-30 MIN

$324

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 officiële 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 terugbetaling 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.
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WEGBESCHRIJVING

HELICOPTER
VLUCHTEN

DOWNTOWN MANHATTAN HELIPORT
(Pier 6 - East River, New York, NY 10004)
De heliport bevindt zich op South Street tussen South Street Seaport en
de Staten Island Ferry Terminal.
Openingsuren: Maandag-Zaterdag: 9:00 a.m. – 6:00 p.m. & Zondag:
9:00 a.m. – 4:00 p.m.
De heliport is een groot grijs gebouw met een grote klok op de gevel.

WEGBESCHRIJVING VIA SUBWAY:
Optie 1:
Neem de R-trein naar "Whitehall Street." Wandel in oostelijke richting
naar South Street. Wandel daarna noordwaarts langs de East River.
De heliport bevindt zich dan aan je rechterkant.
Optie 2:
Neem de lijn 2 of 3 naar "Chambers Street" en stap over op lijn 1 richting
"South Ferry." Wandel norrdwaarts langs de East River (richting het grote
groene gebouw). De heliport bevindt zich dan aan je rechterkant.
Optie 3:
Neem lijn 4 of 5 naar "Bowling Green". Wandel richting Staten Island
Ferry en draai linksaf op South Street. De heliport ligt dan aan je
rechterkant.
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