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Wij (familie van 4 personen waarvan 2 onder 18 jaar oud) willen graag een prijsopgave voor een vakantie naar het
westen van de Verenigde Staten. We kunnen vertrekken in juli 2019 en dienen ook weer terug te zijn in dezelfde
maand. We willen 21 dagen (dagje meer of minder als dat beter is dan mag dat) uit en thuis.
De volgende wensen hebben we:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rechtstreekse vlucht op Los Angeles of San Francisco
Een middelgrote auto voor 4 personen
Een helikopter vlucht in Las Vegas
Toegang tot Alcatraz (we hebben gehoord dat je daar kaartjes voor moet bestellen vooraf)
Een hotelovernachting op 1 kamer na aankomst en eentje voor vertrek
We willen ook diverse nationale parken bezoeken in het westen, zoals bijv. Grand Canyon en Bryce
Canyon (toegang?)
7. We hebben nog geen visums oid.
8. We moeten in de eerste week van december boeken omdat we onze vakantie aan onze werkgevers
moeten doorgeven.
Graag horen we de mogelijkheden en prijsopgave voor de gewenste vakantie.
Voor vragen kun je me bereiken op ……..
Dank je wel,
Maarten Vervoort
Disma Beleef Reizen <info@beleefreizen.nl>
To: JC

Wed, Nov 21, 2018 at 6:27 AM

Beste Maarten,

Hartelijk dank voor uw offerte aanvraag.

Leuk dat jullie plannen hebben om naar West Amerika te gaan!

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0b9db31da7&view=pt&search=…sg-a%3Ar1454302761412876684&simpl=msg-f%3A1617763255102422906
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Als ik het goed begrijp willen jullie dus vooraf niet alle overnachtingen vastleggen.
Ik adviseer om te overwegen om dit wel te doen.

- De beschikbaarheid gaat echt zeer beperkt zijn in het hoogseizoen in West Amerika. Dit geldt met name
voor Bryce Canyon, Grand Canyon, Yosemite, Zion NP, Page en de kust. Uitkomst is dan vaak dat er een
hotel/motel moet worden geboekt dat ver verwijderd ligt van het park.
- Prijsniveau. Goed voorbeeld is Bryce Canyon, waar je nu nog kamers kunt boeken tegen € 150, - per nacht.
Als de beschikbaarheid straks minimaal is, betaal je voor dezelfde kamer gerust € 250,- per nacht. Als er al
plaats is op moment van aankomst.
- Ter plaatse hotels gaan zoeken kost tijd. Zeker als blijkt dat er 1 of 2 vol geboekt zijn, dan moet er verder
worden gezocht. En..is de prijs goed of vragen ze hoofdprijs?

Verder wil ik benadrukken dat wij zeker simpelweg een prijs kunnen geven voor een retourvlucht en huurauto.
Maar wij adviseren om een afspraak in te plannen om samen met u de route te bekijken, de hotels, de
mogelijkheden etc, dat is toegevoegde waarde.
Mits u natuurlijk van plan bent om de hotels te reserveren.

Ik verneem graag uw reactie of u wellicht toch wil overwegen om alles vooraf te reserveren en of wij u daar mee
mogen helpen.

Met vriendelijke groet,

Michael Bovendeaard

Van: JC [mailto: ] Verzonden: dinsdag 20
november 2018 17:28 Aan: Disma Beleef Reizen
Onderwerp: Offerte Amerika

Wij (familie van 4 personen waarvan 2 onder 18 jaar oud) willen graag een prijsopgave voor een vakantie naar het
westen van de Verenigde Staten. We kunnen vertrekken in juli 2019 en dienen ook weer terug te zijn in dezelfde
maand. We willen 21 dagen (dagje meer of minder als dat beter is dan mag dat) uit en thuis.
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De volgende wensen hebben we:

1. Rechtstreekse vlucht op Los Angeles of San Francisco
2. Een middelgrote auto voor 4 personen
3. Een helikopter vlucht in Las Vegas
4. Toegang tot Alcatraz (we hebben gehoord dat je daar kaartjes voor moet bestellen vooraf)
5. Een hotelovernachting op 1 kamer na aankomst en eentje voor vertrek
6. We willen ook diverse nationale parken bezoeken in het westen, zoals bijv. Grand Canyon en
Bryce Canyon (toegang?)
7. We hebben nog geen visums oid.
8. We moeten in de eerste week van december boeken omdat we onze vakantie aan onze
werkgevers moeten doorgeven.

Graag horen we de mogelijkheden en prijsopgave voor de gewenste vakantie.
Voor vragen kun je me bereiken op

Dank je wel,

Maarten Vervoort

JC
To: Beleefmovies <info@beleefreizen.nl>

Wed, Nov 21, 2018 at 6:29 AM

Dank je wel voor je reactie!
We hebben geen behoefte aan meerdere hotel overnachtingen.
We zouden het op prijs stellen als we de gevraagde onderdelen kunnen regelen.
Groet,
Maarten
[Quoted text hidden]

Disma Beleef Reizen <info@beleefreizen.nl>
To: JC

Wed, Nov 21, 2018 at 10:54 AM
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Beste Maarten,

Geen probleem, hieronder mijn antwoorden op de vragen:

Vluchtschema met KLM

€ 990,- p.p. (incl. bagage)

Los Angeles

09.50 – 11.45

-

Amsterdam

13.45 – 09.00

Los Angeles

-

ophalen huurauto

Los Angeles

-

inleveren huurauto

07 juli

Amsterdam

28 juli

Los Angeles

07 juli
28 juli

-

Huurauto

Huurauto > zie bijlage.

Helikoptervlucht Las Vegas

Helikoptervlucht over de Strip van Las Vegas (15 min - avond)

€ 108,- p.p.

Alcatraz > Alcatraz is exact 3 maanden voor de gewenste datum te reserveren. Het beste doet u dit zelf via de
website www.alcatrazcruises.com , betaling middels creditcard.

Hotelovernachting Los Angeles

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0b9db31da7&view=pt&search=…sg-a%3Ar1454302761412876684&simpl=msg-f%3A1617763255102422906
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Het ligt er een beetje aan wat jullie willen, bij de luchthaven? Bij het Renaissance Los Angeles Airport, € 36
pppn op een 4 persoonskamer.

Nationale Parken > simpelweg een pas aanschaffen bij het eerste park waar jullie naar binnen gaan. Er is keuze
uit toegang voor een dag a $20, maar beter kopen jullie een $80 pas die geeft onbeperkt toegang voor alle
nationale parken voor 4 personen in 1 voertuig. Deze koop je bij de ingang van enig nationaal park.

Esta > inderdaad een verplichting. Wij geven aan welke website jullie dit kunnen regelen. Dit dient iedereen zelf
te doen gezien de persoonlijke vragen die er gesteld worden.

Dus ja, wij kunnen de vluchten, huurauto en eventueel 2 nachten reserveren voor jullie.

Mochten jullie interesse hebben dan ontvang ik graag van iedereen de naamgevens volgens paspoort (eerste
volledige voornaam plus achternaam + geboortedata).

Met vriendelijke groet,

Michael Bovendeaard

Van: JC
Verzonden: woensdag 21 november 2018 13:29
Aan: Disma Beleef Reizen
Onderwerp: Re: Offerte Amerika
[Quoted text hidden]
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