Reisvoorstel USA

Familie Vervoort
Route: West Kust
Uw reisspecialist: Scarlett Cuperus
Datum: 26 november 2019

Beste familie Vervoort,
Met veel plezier stuur ik u hierbij het reisvoorstel voor uw reis naar Amerika.
Bij het samenstellen van uw reis heb ik rekening gehouden met uw reiswensen.
De reis is geheel voor u op maat samengesteld, met dit reisvoorstel gaat u een fantastische tijd in
Amerika beleven. Mocht u vragen hebben of wellicht iets willen aanpassen dan kunt u ons uiteraard
bellen.
Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van het reisvoorstel, dit is het begin van een mooi
Amerika avontuur!
Wij zijn erg benieuwd naar uw reactie op ons reisvoorstel en zullen op korte termijn contact met u op
nemen om de reis samen door te spreken.

Hartelijke groet,

Scarlett Cuperus
Travelcenter de wit
Meijerijstraat 1
5461 HK Veghel
tel. 0031-852018466
info@travelcenterdewit.nl
www.travelcenterdewit.nl
Uw specialist in maatwerkreizen naar Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, Maleisië, Verenigde Staten,
Canada, Costa Rica, Nicaragua, Argentinië & Chili.

De Verenigde Staten van Amerika; land van onbegrensde mogelijkheden!
4800 km breed, gelegen tussen de Atlantische Oceaan in
het oosten en de Grote Oceaan in het Westen, 285
miljoen mensen, een oppervlakte van ruim 9 miljoen
vierkante meter, 50 staten……. geen land is zo geliefd en
tegelijkertijd zo gehaat als de Verenigde Staten van
Amerika! Dit bizarre en bijzondere land biedt een
overvloed aan kunst en cultuur, veelzijdige
landschappen en natuur, tradities, muziek en
entertainment, wereldsteden, culinaire hoogstandjes,
wereldberoemde attracties en bezienswaardigheden,
festivals en evenementen en een rijke geschiedenis.
Deze fantastische combinatie maakt reizen in de Verenigde Staten tot een onvergetelijke ervaring!
Ontdek de prachtige Nationale Parken, de bruisende steden en maak kennis met de gastvrije
inwoners. Er zijn ontelbaar veel mogelijkheden om op geheel eigen wijze kennis te maken met de
geuren, kleuren, mensen, gewoontes en tradities van dit bijzondere land!

Reissom vlucht Los Angeles
Reissom per persoon
U reist met 2 volwassenen 2 kinderen. De totaalprijs bedraagt

€ 1213.75,€ 4855,-

Reissom vlucht San Francisco
Reissom per persoon
U reist met 2 volwassenen 2 kinderen. De totaalprijs bedraagt

€ 1386,€ 5545,-

Ik raad u tevens aan om een reis- en annuleringsverzekering bij uw reis af te sluiten. Een standaard
ziektekostenverzekering is veelal niet voldoende. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.
Inbegrepen in de reissom
Vluchten in economyclass zoals genoemd in het reisschema
Autohuur type Ford Escape of gelijkwaardig inclusief verzekeringen
Verblijf zoals beschreven in het reisschema
Maaltijden zoals beschreven in het reisschema
Ruimbagage
Niet inbegrepen in de reissom
Eventuele toeslag voor een upgrade van de huurauto en borg (ter plaatse te betalen)
Esta per persoon € 25,Plaatselijke kosten zoals GPS
Extra kosten ter plaatse
Optionele excursies, overige maaltijden, entreegelden en parkeerkosten
Eventuele Resort fee
Stoelreservering (bij vele airlines tegen betaling)
Bemiddelingskosten à € 29.50,- per boeking
Calamiteitenfonds à € 2,50 per boeking

Reisschema vlucht Los Angeles
Datum
08-07-19
08-07-19

15:40 -18:25
19:00

08-07-19
27-07-19

1 nacht
1 nacht

Amsterdam – Los Angeles l KLM
Huurauto ophalen luchthaven Los Angeles
Los Angeles |Hotel Angeleno| logies
Los Angeles | Crowne Plaza Los Angeles Airport | logies
Helikopter vlucht Las Vegas
Alcatraz excursie

28-07-19

11:00

28-07-19 13:45 - 09:00*
*Aankomst volgende dag.

Huurauto inleveren luchthaven Los Angeles
Los Angeles – Amsterdam | KLM

Reisschema vlucht San Francisco
Datum
08-07-19
08-07-19

09:50 -11:45
13:00

08-07-19
27-07-19

1 nacht
1 nacht

Amsterdam – San Francisco l Delta Airlines
Huurauto ophalen luchthaven San Francisco
San Francisco |Hilton San Francisco Union Square | logies
San Francisco | Crowne Plaza San Francisco Airport | logies
Helikopter vlucht Las Vegas
Alcatraz excursie

28-07-19

11:00

28-07-19 13:55 - 09:15*
*Aankomst volgende dag.

Vlucht

Huurauto inleveren luchthaven San Francisco
San Francisco – Amsterdam | Delta Airlines

Autohuur

Overnachtingen

Inbegrepen excursies

Huurauto

of

De Nissan Pathfinder SUV is voor een meerprijs van € 328,-

Accommodaties
Los Angeles
Hotel Angeleno, 08 juli 2019 – 9 juli 2019
Hotel Angeleno ligt op een paar minuten van het Getty Center
Museum en de University of
California - Los Angeles. Het hotel heeft een fitnessruimte en een
buitenbad. WiFi is gratis beschikbaar.
Hotel Angeleno beschikt over een open haard in de buitenlucht, in
een mooie omgeving waar u kunt ontspannen.
Op de penthouse-verdieping vindt u het West Restaurant and Lounge
waar verse Californische gerechten met nieuwe Amerikaanse
invloeden worden geserveerd. De gerechten zijn seizoensgebonden. U kunt tijdens het ontbijt, lunch
en diner genieten van een prachtig uitzicht op Los Angeles.
1 x vierpersoonskamer op basis van logies
Hotel Crowne Plaza Los Angeles Airport, 27 juli 2019 – 28 juli 2019
Dit hotel ligt op slechts 400 meter van de internationale luchthaven
van Los Angeles. Vanaf het hotel reist u gemakkelijk naar het centrum
van de stad. Er zijn verschillende restaurants bij het hotel en gasten
kunnen genieten van het buitenzwembad.
De ruime kamers van het Crowne Plaza Los Angeles International
Airport zijn voorzien van gratis standaard-WiFi, airconditioning en een
flatscreen-hd-tv met kabelzenders. Alle comfortabele kamers zijn
voorzien van een ergonomische stoel, een verplaatsbaar bureau en
strijkfaciliteiten.
Restaurant Landing serveert Californische specialiteiten en is geopend voor ontbijt, lunch en diner.
Bij de Century Taproom kunt u genieten van livemuziek, tv's met sportevenementen, wijnen en
diverse soorten speciaalbier. Het Boulevard Market Café verzorgt snelle maaltijden voor ontbijt,
lunch en diner. Yokoso Sushi Bar biedt ook sushi voor het diner.
1 x vierpersoonskamer op basis van logies

San Francisco
Hilton San Francisco Union Square, 8 juli 2019 – 9 juli 2019
Hilton San Francisco Union Square ligt in het hart van het centrum van
San Francisco, op slechts 5 minuten lopen van het metrostation Powell
Street. De accommodatie beschikt over een eigen Herb n' Kitchen en
een prachtig zwembad op de binnenplaats.
Hilton San Francisco Union Square biedt moderne kamers met een
flatscreen-tv en een wekker met een aansluiting voor een MP3-speler.
U heeft de beschikking over een koffiezetapparaat en toiletartikelen
van Peter Thomas Roth.
U heeft bij het Union Square Hilton toegang tot de wellnessclub van
850 m2 en kunt ontspannen in het bubbelbad in de openlucht. In het businesscentrum staan
openbare computers en fax- en kopieerfaciliteiten.
1 x vierpersoonskamer op basis van logies
Crowne Plaza San Francisco Airport, 27 juli 2019 – 28 juli 2019
Dit hotel in Burlingame biedt een gratis pendeldienst van en naar de
het centrum van Burlingame, de internationale luchthaven van San
Francisco en het BART / Caltrain station, evenals eigen
eetgelegenheid, een overdekt zwembad en een fitnessruimte.
Alle comfortabel ingerichte kamers van het Crowne Plaza San
Francisco Airport zijn voorzien van een flatscreen-tv met kabelkanalen
en thee-en theefaciliteiten. Alle lichte kamers hebben een bureau.
In het West Bay Café worden heerlijke mediterrane gerechten, zoals pruimtomaat bisque,
geserveerd. De gerechten worden bereid met verse lokale ingrediënten. In de West Bay Lounge kunt
u genieten van een cocktail.
1 x vierpersoonskamer op basis van logies

Excursies
Alcatraz tour:
Dag tour per persoon
Avond tour per persoon

€ 55,€ 60,-

Helikoptertour:
Over de Strip
vanaf € 80,Grand Canyon met Landing
vanaf € 320,Grand Canyon zonder landing vanaf € 245,Nationale Parken pass, onbeperkt toegang tot alle Nationale Parken in Amerika ca $ 80,Deze kunt u ter plaatse regelen bij aankomst van het eerste Nationaal Park.
Alleen geldig in de Nationale Parken, niet in de Staatsparken. De parken die u benoemd hebt vallen in
de pas.

Algemene voorwaarden Reisburo De Wit
Vluchten
Bij het uitbrengen van uw reisvoorstel hebben wij de beschikbaarheid van uw vluchten
gecontroleerd. Echter kunnen wij deze beschikbaarheid niet voor u garanderen mits wij deze voor u
in optie plaatsen. Uw stoelen zijn bij een optie gegarandeerd, echter kan het tarief blijven wijzigen
tot dat uw ticket is geprint. Alleen op uw verzoek printen wij direct uw vliegtickets om het tarief voor
u zo gunstig mogelijk te houden. Wanneer de betaling van de tickets ontvangen is worden de
vluchten definitief voor u geprint en staat het tarief vast. Om uw vliegtickets in optie te zetten dienen
wij uw volledige achternaam en voornaam volgens paspoort te ontvangen. Voor getrouwde vrouwen
geldt hierbij de meisjesnaam. Vertrek en aankomsttijden zijn ook altijd onder voorbehoud van
wijzigingen. Voor binnenlandse vluchten binnen de Verenigde Staten van Amerika gelden afwijkende
regels met betrekking tot de in te checken bagage. Handbagage is gratis, maar in enkele gevallen
wordt een vergoeding gevraagd voor de in te checken bagage. Vraag naar de voorwaarden.
Accommodaties
De accommodaties zijn op het moment van het uitbrengen van de offerte beschikbaar, maar nog niet
voor u aangevraagd. Dit wil zeggen dat wij de beschikbaarheid op het moment van boeken niet
kunnen garanderen. Om beschikbaarheid te garanderen kunnen wij uw gewenste accommodaties
aanvragen en in optie plaatsen. In optie plaatsen betekent dat wij voor een bepaald aantal dagen de
accommodaties voor u vast kunnen houden. Hierdoor weet u zeker dat u kunt verblijven in de door u
gewenste accommodaties. Wanneer een accommodatie niet beschikbaar is, verzorgen wij in overleg
met de lokale agent voor u een vergelijkbaar alternatief.
Autohuur
Uw huurauto behoort tot een bepaalde categorie auto’s. U krijgt de auto zoals geoffreerd of een
gelijkwaardig model die binnen dezelfde categorie valt. Uw huurauto is volledig verzekerd en
inclusief ongelimiteerd aantal kilometers. Wanneer u uw huurauto inlevert op een andere locatie dan
waar u deze heeft opgehaald, kunnen hiervoor one-way kosten in rekening worden gebracht. Ook
voor extra bestuurders gelden aparte regels. In sommige staten is dit gratis, in andere staten betaalt
u een vergoeding per dag per extra bestuurder. Vraag naar de voorwaarden.
Koersen
Wij werken direct samen met lokale agenten op de plaats van uw reisbestemming. Om uw reis zo
voordelig mogelijk te organiseren werken zij met lokale valuta. Deze valuta rekenen wij om in Euro’s
tegen een vooraf bepaalde koers. Wanneer er grote koerswisselingen plaatsvinden vóór het
vastleggen van de boeking, zijn wij genoodzaakt dit verschil met u te verrekenen. Bij definitief
akkoord op uw reisvoorstel vinden er geen koerswijziging meer plaats.
Betalingen
Reisburo De Wit hanteert afwijkende ANVR-reisvoorwaarden met betrekking tot de betaling (Artikel
3.1.a Betaling ANVR).Bij totstandkoming van de overeenkomst dient u een aanbetaling te voldoen
van 100% van de vluchten en 20% van het landarrangement. Het restantbedrag dient u uiterlijk 6
weken voor vertrek te voldoen. De afwijkende voorwaarden voor de aanbetaling hebben tevens
invloed op de annuleringsvoorwaarden (Artikel 9 ANVR-Reisvoorwaarden).
Dit reisvoorstel is onder voorbehoud van bovenstaande voorwaarden en typefouten.

