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Beste familie Vervoort,

Met veel plezier heb ik voor u een voorstel gemaakt voor uw reis naar de USA volgend
jaar. Uiteraard kan alles nog aangepast worden naar jullie persoonlijke wens. Ik heb
bijvoorbeeld beginpunt San Francisco genomen en eindpunt Las Vegas aangezien hier
vanuit sinds kort ook rechtstreekse vluchten naar Amsterdam gaan. Natuurlijk is dit
nog allemaal aan te passen.
Onderstaand vluchtschema:

Vertrek 5 juli 2019
Amsterdam 09.50 uur

Aankomst San Francisco 11.45 uur

Retour 25 juli 2019
Las Vegas 16.05 uur

Aankomst Amsterdam 11.05 uur (dag later)

Vlucht wordt uitgevoerd door KLM
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Dag 1 - 2- 3
San Francisco Area

California

San Francisco Area bestaat uit de bruisende stad San Francisco, de luchthavens, het
schiereiland zelf en de North en East Bay. North Bay is vooral bekend om Napa Valley
met zijn wijngaarden en wijnhuizen, East Bay daarentegen is meer een woonwijk. De
meeste reizigers passeren het schiereiland wanneer ze naar het zuiden reizen via de
Pacific Coast Highway richting Los Angeles.

Hilton Union Square
333 O'Farrell Street
94102 San Francisco
Hilton Union Square wordt gekenmerkt door zijn elegante interieur waarbij gebruik
gemaakt werd van marmer, kroonluchters, glimmende koperen armaturen en
schilderijen. De kamers zijn opgetrokken in een verfijnde en chique stijl met zachte
kleuren en houten accenten. De faciliteiten omvatten een verwarmd buitenzwembad
en wervelbad, fitnesscenter met persoonlijke training en groepslessen op maat, een
goed uitgerust businesscenter en nog veel meer. Tegen betaling is er ook WiFi
verkrijgbaar in de kamers. Voor eten en drankjes in het hotel kunnen gasten terecht bij
Cityscape waar men kan genieten van een 360-graden uitzicht over de stad en het
restaurant Urban Tavern serveert kwaliteitsvol eten in een levendige omgeving.
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Classic
•

5 jul-6 jul (1)

Informatie over de bedden : 2 Double

Van San Francisco tot Monterey
Totale reistijd: 02:07
Totale rijafstand: 183,71 km / 114,15 miles
Dag 4 - 5

8 jul-9 jul

Monterey

California

De rustige haven, de witgepleisterde huizen met rode daken, zandstranden, Monterey
cypressen en pijnbomen, dit alles bestond al in de tijd dat Monterey de Spaanse
hoofdstad van Californië was. Het Monterey Schiereiland wordt de grootste
samenvloeiing van land, zee en lucht genoemd en staat bekend als een ideale
vakantiebestemming. Terwijl het een gegeven is dat de natuurlijke schoonheid van het
gebied zeer aantrekkelijk voor bezoekers is, zijn het uiteindelijk de eindeloze activiteiten
zoals golfen, fietsen, zeilen, wijnproeven en lekker eten waardoor de bezoekers
terugkomen. Een combinatie van de rijke geschiedenis van Monterey, de saga van de
Californië Mission Trail, de historische Fisherman's Wharf en Cannery Row, het
schilderachtige Carmel-by-the-Sea, 20 wereldklasse golfbanen, het beste aquarium ter
wereld, hotels, de unieke verscheidenheid aan winkels en galeries en een spectaculair
assortiment aan parken en natuurgebieden nodigt u voor een volgende vakantie naar
deze werkelijk ongeëvenaarde plek.
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Van Monterey tot Santa Barbara
Totale reistijd: 04:14
Totale rijafstand: 404,06 km / 251,07 miles
Dag 5 - 6
Santa Barbara

9 jul-10 jul
California

Santa Barbara is gelegen langs de beroemde Pacific Coast Highway, tussen de steil
stijgende Santa Ynez Mountains en de Stille Oceaan. Met haar mediterraan-achtige
klimaat, staat Santa Barbara bekend als de Amerikaanse Riviera. De Spaanse charme
in de stad vindt men terug in de kleurrijke straten, de Spaanse en Moorse architectuur,
adobe gebouwen en schitterende landhuizen op de hellingen van Santa Ynez Mountain.
Een rit van slechts 45 minuten over de heuvel en men ontdekt glooiende wijngaarden
zover het oog kan kijken. Een bijzondere ervaring in een land van wijn gekenmerkt door
wereldklasse wijn, gastronomie en gastvrijheid.
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Van Santa Barbara tot Los Angeles Touristic Area
Totale reistijd: 01:38
Totale rijafstand: 152,68 km / 94,87 miles
Dag 6 - 8
Los Angeles Touristic Area

10 jul-12 jul
California

Vanuit een toeristisch oogpunt omvat dit gebied de meest populaire plaatsen om in de
Los Angeles Area te verblijven. Als u op zoek bent naar accommodatie dicht bij het
strand; neem dan een kijkje bij het populaire Santa Monica, het excentrieke Venice, het
rustgevende Long Beach of het meer budget vriendelijke Marina Del Rey. Strand en
plezier tegen betaalbare budgetten vindt men in de populaire badplaats Hermosa.
Verder naar het zuiden vindt men de surf stad Huntington Beach en het rustige in
Europese stijl Laguna Beach. Geen strandliefhebbers, maar geïnteresseerd in de stad en
glitter en glamour? Suggesties zijn het zakendistrict LA Downtown, het drukke
Hollywood, het chique Beverly Hills of rustige Bel Air. Voor klanten die op zoek zijn naar
de attractieparken, is Anaheim de ideale uitvalsbasis voor een bezoek aan Disneyland
en Universal City is de plaats waar de Universal Studios zijn gevestigd.

Van Los Angeles Touristic Area tot Palm Springs Area
Totale reistijd: 01:55
Totale rijafstand: 179,40 km / 111,48 miles
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Dag 8 - 9
Palm Springs Area

12 jul-13 jul
California

Palm Springs Area, gelegen in de California Sonoran Desert, omvat Palm Springs maar
ook andere omliggende steden zoals Palm Desert, Rancho Mirage, Indian Wells,
Cathedral City, La Quinta, Indio en Desert Hot Springs.

Van Palm Springs Area tot Lake Havasu City
Totale reistijd: 03:36
Totale rijafstand: 317,03 km / 197,00 miles
Dag 9 - 10
Lake Havasu City

13 jul-14 jul
Arizona

Lake Havasu City ligt aan de oevers van een groot stuwmeer op de grens tussen
Californië en Arizona, achter de Parker Dam aan de Colorado rivier. De naam is afgeleid
van de lokale Havasupai-indianen en betekent 'Blauw Water'. De schilderachtige oever
van het Lake Havasu State Park is een ideale plek om te kamperen en te genieten van
wandelpaden in de natuur, prachtige stranden, vissen, varen en andere watersporten.
De stad is tevens een favoriete plek om te overnachten als tussenstop van Los Angeles
naar het Grand Canyon National Park, of vice versa. Het is ook een zeer goede plek om
vogels te spotten, maar ook om te wandelen of te kajakken. Lake Havasu City biedt een
groot aantal eetgelegenheden, variërend van Amerikaans tot de meest exotische
keukens, zoals Aziatisch, Mexicaans en Italiaans.
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Van Lake Havasu City tot Grand Canyon South Rim Area
Totale reistijd: 03:44
Totale rijafstand: 372,94 km / 231,74 miles
Dag 10 - 12

14 jul-16 jul

Grand Canyon South Rim Area
De Grand Canyon is een steile canyon die zo’n 17 miljoen jaar geleden door de
Colorado River in de Canyon is uitgesleten. Als een van de Seven Natural Wonders of
the World is de Grand Canyon 446 km lang, tot 29 km breed en heeft een diepte van
meer dan 1,8 km. De South Rim is de meest bezochte locatie in het Grand Canyon
National Park en het hele jaar geopend. Er bevinden zich een aantal mooie lodges in
het park, in Grand Canyon Village; maar alternatieven voor accommodaties vlakbij het
park vindt men in de naburige steden als Tusayan, Cameron en Gray Mountain.

Van Grand Canyon South Rim Area tot Page
Totale reistijd: 02:32
Totale rijafstand: 219,90 km / 136,64 miles
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Dag 12 - 15
Page

16 jul-19 jul
Arizona

Page, de poort naar Glen Canyon National Recreation Area en Lake Powell, ligt op
Manson Mesa op een hoogte van 4300 voet boven de zeespiegel en 600 voet boven
Lake Powell. Gebouwd in 1957 als bouwkamp voor de Glen Canyon Dam, is het nu een
bruisende stad, een toeristische trekpleister en een populaire uitvalsbasis voor
uitstapjes naar Lake Powell. Het is ook een belangrijk punt van aankomst in de Navajo
Nation geworden. Page biedt de grootste concentratie van accommodatie, de meeste
van hen zijn vrij standaard keten motels en hotels.

Van Page tot Bryce Canyon National Park
Totale reistijd: 02:50
Totale rijafstand: 247,17 km / 153,59 miles
Dag 15 - 16
Bryce Canyon National Park

19 jul-20 jul
Utah

Donkerrood, lichtgevend oranje, warme aardetinten bruin en wit combineren, zoals het
palet van een kunstenaar het Bryce Canyon National Park in zuidwestelijk Utah.
Misschien zijn nergens de krachten van natuurlijke erosie tastbaarder dan in Bryce
Canyon. Ondanks zijn naam, is Bryce Canyon niet echt een canyon, maar eerder een
reeks van gigantische natuurlijke amfitheaters van meer dan 30 km, gevormd door
erosie. Het omvat een woestijn aan fantoom-achtige rots pieken, of hoodoos, die tot 60
meter hoogte komen. Het Bryce Amfitheater is het schilderachtige hart van het park.
Velen dalen af op de paden die wandelaars en ruiters een goede kijk geven op de
gegroefde muren en gebeeldhouwde torentjes.
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Van Bryce Canyon National Park tot Zion National Park
Totale reistijd: 01:45
Totale rijafstand: 139,18 km / 86,49 miles
Dag 16 - 18
Zion National Park

20 jul-22 jul
Utah

Zion National Park wordt gekenmerkt door hoge plateaus, een doolhof van smalle,
diepe, zandsteen canyons en opvallende rotspunten en mesas. Bezoekers aan het park
lopen op de bodem van de canyon en kijken naar boven, in plaats vanaf de rand naar
beneden zoals in vele parken. Zion's unieke zandstenen rotsen variëren in kleur van
room naar roze tot rood. De Zion Canyon Scenic Drive is een 6-mijl lange route over de
canyon bodem, eindigend bij de Tempel van Sinawava. De North Fork of the Virgin
River heeft spectaculaire kloven in het park gekerfd, genaamd de Zion Narrows. Het
zuidelijke deel van het park is een lager gelegen woestijngebied waar kleurrijke mesas
de rotsachtige canyons en gewassen omgrenzen. De noordelijke delen van het park zijn
hoger gelegen plateaus en deze zijn bedekt met bossen. In het oosten vindt men een
geweldig glad rotsgebied en een breed scala aan onverharde paden, verborgen
ravijnen en pieken. Er zijn in het park nog andere plaatsen te ontdekken en deze zijn
niet zo drukbezocht als Zion Canyon, bijvoorbeeld Kolob Canyons, de Kolob Terrace
Raden de oostzijde van het park.
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Van Zion National Park tot Las Vegas Area
Totale reistijd: 02:40
Totale rijafstand: 258,16 km / 160,41 miles
Dag 18 - 20 - 21
Las Vegas Area

Nevada

Las Vegas is een droomland met resorthotels, spannend entertainment en casino’s. Las
Vegas betekent ook sportevenementen en plezier voor het hele gezin in pretparken en
musea. Maar de Las Vegas Area biedt veel meer dan de glitter en de sensatie van Las
Vegas. Het is een regio met diverse berg- en woestijnlandschappen, staatsparken zoals
Red Rock Canyon en de omliggende steden Henderson en Boulder City. Overal
watersport langs de 600 mijl lange kustlijn van Lake Mead en een tour langs de Hoover
Dam toont u deze fantastisch aangelegde structuur.
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Luxor Hotel And Casino
3900 Las Vegas Blvd S
89119 Las Vegas
Het Luxor is gelegen in Las Vegas’ iconische piramide van zwart glas en 30 etages en
een aantal getrapte piramide torens. Het hotel is geïnspireerd door het oude Egypte en
combineert dit met de moderne wereld om haar gasten een extravagante ervaring te
geven. Naast een groot casino, biedt dit unieke resort specialeffect shows aan, alsook
een zwembad oase, health spa, fitnesscentrum en businesscentrum. Gasten kunnen
genieten van een brede keuze aan concerten en spektakelshows in het Luxor of zich
begeven naar de straten van Las Vegas voor een eindeloze reeks aan
entertainmentopties. De piramide heeft 2256 kamers waarvan 236 Spa Suites, twee op
elke hoek van elke verdieping. De kamers hebben een chique inrichting en linnengoed
in zachte kleuren wat zorgt voor een kalmerende sfeer.

Pyramid Deluxe Queen
•

1 x 4- persoonskamer

•

Resort fee:Betalend (ter plaatse) : $ 39,68
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24 jul-25 jul (1)

Prijzen op basis van 4 personen, inclusief hotels en vlucht volgens reisvoorstel.
Totaalprijs vlucht: € 1.010,00 per persoon
Prijs is inclusief ruimbagage 1 x 23 kg p.p. en exclusief stoelreservering.
(Voor ruimbagage wordt € 100,00 per stuk gerekend, het genoemde tarief is inclusief
bagage) Dit tarief kan ik alleen afgeven indien u minimaal 6 dagen autohuur erbij
reserveert of 6 hotelovernachtingen.
Totaalprijs hotels: 1 x overnachting San Francisco en 1 x overnachting Las Vegas.
€ 315,00 voor 4 personen.
Prijsopgaaf huurauto is apart in bijlage.
Bij deze autohuur is alles inbegrepen, er zijn geen bijkomende kosten meer ter plaatse.
Prijs is exclusief € 35,00 reserveringskosten en calamiteitenfonds € 2,50.
Prijs is exclusief reis- en annuleringsverzekering.
In jullie reisvoorstel heb ik gekeken naar de beschikbaarheid van de vluchten en hotels,
deze kunnen dagelijks wijzigen alsook de prijs. Het reisvoorstel kan altijd nog
aangepast worden op basis van jullie persoonlijke wensen.

Ik hoop dat dit voorstel aan jullie verwachtingen voldoet en zie graag jullie reactie
tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Personal Touch Travel
Monique Langenberg
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