Offertedatum 22 november 2018
Beste Maarten Vervoort,
Hartelijk dank voor je offerte aanvraag en interesse in Just be Travellers.
In bijgevoegde offerte vind je een voorstel voor uw reis, waarbij we rekening hebben gehouden met je
wensen.
In dit voorstel hebben wij uiteraard een prijscheck gedaan en de momenteel best beschikbare prijs voor
je uitgezocht.

Vluchtschema
7-jul Amsterdam
28-jul Los Angeles

Los Angeles
Amsterdam

KL6068
KL602

15:40
13:45

18:25
09:00

Hotelovernachting Ramada by Wyndham Hawthorne/LAX
Inchecken 7 juli 1 nacht Los Angeles
Inchecken 27 juli 1 nacht Los Angeles
4 persoonskamer op basis van logies
Populaire pluspunten van de accommodatie
Gratis parkeren
Gratis wifi
Restaurant
Zwembad
Businesscentrum
Ligging
Dit hotel ligt in LAX Area, binnen 10 km afstand van South Bay Galleria, Manhattan Beach Pier en Hermosa Beach Pier. Ook Sony Pictures
Studios en Seaside Lagoon liggen binnen 15 km afstand.
Accommodatievoorzieningen
Dit hotel beschikt naast een restaurant over een buitenzwembad en fitnessfaciliteiten. Gratis wifi in gemeenschappelijke ruimtes, gratis
parkeerplaatsen en een shuttleservice van/naar de luchthaven worden ook voorzien. Een bar/lounge, een businesscentrum en een
conferentieruimte zijn enkele van de overige voorzieningen.
Kamervoorzieningen
De 167 kamers beschikken elk over gratis wifi, gratis kabelinternet, roomservice en een televisie met kabelzenders. Een
koffiezetapparaat/waterkoker, gratis kranten en gratis lokale gesprekken zijn enkele van de overige voorzieningen.

Autohuur intermediate / SUV

Ophalen Los Angeles 07 juli ca. 19.30 uur
Inleveren Los Angeles 28 juli ca. 12.30 uur
Inclusief in de huurprijs:
➢ Ongelimiteerd aantal kilometers
➢ Luchthaven afleveringskosten
➢ WA/BA-verzekering; volgens de wettelijk geldende standaard: WA-verzekering conform de regelgeving in het land van huur. Totale dekking
aanvullende WA-verzekering EUR 7.500.000
➢ Aanvullende WA/BA-verzekering van 7,5 miljoen Euro
➢ CDW-verzekering (schade aan de huurauto)
➢ TP- verzekering (diefstal van de huurauto)
➢ Terugbetaling eigen risico: In geval van schade en/of diefstal belast de autoleverancier u met een eigen risico. Dit bedrag betaalt u ter
plaatse en wordt u na thuiskomst door Sunny Cars vergoed. Het is dus niet nodig om lokaal een extra verzekering af te sluiten.
➢ Terugbetaling van schade aan glas, banden, bodem (incl. oliecarter en koppeling) en dak van de huurauto. Het is dus niet nodig hiervoor
lokaal een extra verzekering af te sluiten.
➢ Terugbetaling van dossierkosten van schadeafhandeling
➢ Vergoeding van de sleepkosten en van de kosten voor het verlies en beschadiging van de autosleutels en of -papieren
➢ Vergoeding bij (poging tot) diefstal van ingebouwde apparatuur uit de auto zoals radio en navigatiesysteem
➢ Ongevallenverzekering (PAI) met een dekking van 20.000 EUR per inzittende van de huurauto

Prijsopgave obv 4 personen
Reissom op basis van Intermediate autohuur € 1325,00 per persoon
Reissom op basis van SUV autohuur € 1365,00 per persoon
Calamiteitenfonds € 2,50
Eenmalige reserveringskosten € 39,00
Optioneel bij te boeken:
Excursies Las Vegas Helikopter avondtour vanaf € 75,- p.p.
Combinatie trip San Francisco (stadsrondleiding) en Alcatraz vanaf € 105,- p.p.
Visum :
Indien je naar of via Amerika of naar Canada reist is een ESTA verplicht (ook voor kinderen) aan te
vragen via https://esta.cbp.dhs.gov en voor Canada via http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp
Nationale parkenpas kan aangeschaft worden bij ingang van eerste park a ca. $ 80,- deze is voor
alle parken een jaar geldig!

Indien je deze reis definitief wenst te boeken dan ontvang ik graag zsm onderstaande gegevens;
- Volledige voor- en achternamen zoals in het paspoort vermeld staan.
- Geboortedatum en geslacht van de reizigers.
- Adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummers.
- Naam en telefoonnummer thuisblijvers.
- Naam hoofdbestuurder van autohuur cq camperhuur.
- De gewenste verzekeringen.

Indien je naar of via Amerika of naar Canada reist is een ESTA verplicht (ook voor kinderen) aan te vragen via https://esta.cbp.dhs.gov en voor
Canada via http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp
Met vriendelijke groeten,
Esther Ribeiro-Hoevers
Reisspecialist Just be Travellers

Als je je persoonsgegevens doorgeeft en opdracht geeft om de reis te boeken dan ga je automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden
en onze privacyverklaring. Deze kunt u vinden op www.justbetravellers.nl
Persoonlijk reisadviseur van Zonvaart Reizen
LET OP:
De namen op het vliegticket dienen overeen te komen met de namen op het paspoort.
Je bent zelf verantwoordelijk voor de juiste reisdocumenten (paspoort, visa en vaccinaties), dit geldt ook voor de plaatsen waar je een overstap maakt.
Zolang een ticket niet is geprint kunnen tarieven en luchthavenbelastingen wijzigen. Eventuele prijsverhogingen zullen worden doorbelast.
Een offerte is gemaakt op basis van beschikbaarheid van de reisproducten op dat moment. Er worden nog geen vluchten of andere reisproducten voor je
vastgehouden tenzij anders vermeld.
Bagagevrijdom is niet meer standaard inbegrepen, bij alle lowcost airlines zoals Air Asia, Easyjet en bij diverse lijndienstmaatschappijen en/of binnenlandse
vluchten dient er voor bagage betaald te worden. Informeer naar de eventuele kosten.
Let wel, stoelnummers kun je na boeking op de website van de luchtvaartmaatschappij aanvragen, dit is vaak tegen betaling. Bij online inchecken zijn
stoelreserveringen vaak wel gratis maar met beperkte keuze. Indien gewenst kunnen wij je helpen met het boeken van je stoelnummers.
Specifieke maaltijden kunnen wij voor je aanvragen, let wel, dit is geen garantie.

Disclaimer: De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Just be Travellers niet toegestaan.

