OFFERTE

355889-4

De heer M. Vervoort
Graag ontvangen wij uw adresgegevens
--

Nijmegen, 23-11-2018

Offerte voor uw reis (offertenummer: 355889-4)

Geachte heer Vervoort,

Hartelijk dank voor uw offerte-aanvraag voor uw reis op maat bij SNP Natuurreizen. Onderstaand vindt u het
voorstel, gebaseerd op de door u aangegeven reisplannen.
In deze offerte vindt u een kort overzicht van uw reis inclusief een prijsoverzicht. Het programma en de prijs zijn
onder voorbehoud van beschikbaarheid. Zodra u de offerte accepteert, gaan wij de benodigde reserveringen
maken. Indien bij reservering blijkt dat een programmaonderdeel niet meer geheel beschikbaar is volgens offerte,
gaan wij op zoek naar een (gelijkwaardig) alternatief. Dit zullen wij dan uiteraard met u overleggen.
Eventuele vluchten opgenomen in deze offerte hebben wij – waar mogelijk – vrijblijvend voor u in optie gezet.
Deze optietermijn kan afwijken van de geldigheidsduur van de offerte.
Voor algemene achtergrondinformatie en tips over uw reisbestemming kunt u onze website raadplegen, zie
http://www.snp.nl. Verderop in deze offerte vindt u informatie over onze reis- en annuleringsverzekeringen. Wilt u
een verzekering afsluiten, geeft u dit dan direct door bij bevestiging van deze offerte.

Wij vertrouwen erop u met deze offerte een passend voorstel te hebben gedaan. Indien het voorstel nog niet
helemaal aansluit op uw reisplannen kunnen wij het programma uiteraard nog aanpassen.
De geldigheidsduur van deze offerte is twee weken. Graag zien wij uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet,

SNP Natuurreizen
info@snp.nl
+31 (0)24 3277000

Het programma van uw reis

Op alle reizen/arrangementen van SNP zijn de ANVR reisvoorwaarden van toepassing.
maandag, 1 juli 2019
01-07-2019
02-07-2019

California * San Francisco [244607]

4 personen
01-07-2019
02-07-2019

4

Best Western Plus Americania Hotel, San Francisco

Deelnemer(s): 1-4

duur: 2 dagen

x

€ 83,50

€ 334,00
Deelnemer(s): 1-4

duur: 1 nacht

1 x vierpersoonskamer, do/wc, geen maaltijden

01-07-2019

Eigen vervoer tijdens de heenreis

Deelnemer(s): 1-4

Vluchten rechtstreeks op San Francisco en LA kunnen wij aanbieden.
Met uw persoonsgegevens kunnen wij nagaan welke vluchten op welke dagen het meest interessant zijn
en deze in optie zetten om een prijsgarantie te kunnen afgeven.
Hiervoor ontvangen wij graag eerste voornaam, achternaam en geboortedatum van alle reizigers
volgens paspoort.
dinsdag, 2 juli 2019
02-07-2019
20-07-2019

Eigen tijd

duur: 19 dagen

Deelnemer(s): 1-4

02-07-2019
20-07-2019

Hertz Autohuur

duur: 19 dagen

Deelnemer(s): 1-4

1 x Special Cat. Q4 fully - Midsize SUV auto

Ophaaladres

vliegveld San Francisco

di 2-jul-2019

0:00

Inleveradres

vliegveld San Francisco

za 20-jul-2019

0:00

Special Cat. Q4 fully - Midsize SUV auto

1

x

€ 950,00

€ 950,00

woensdag, 3 juli 2019
03-07-2019

Alcatraz Cruise Dagexcursie

dagexcursie

Deelnemer(s): 1-4

4

x

€ 42,00

€ 168,00

zaterdag, 20 juli 2019
20-07-2019
21-07-2019

Best Western Plus Americania Hotel, San Francisco

Deelnemer(s): 1-4

duur: 1 nacht

1 x vierpersoonskamer, do/wc, geen maaltijden
vierpersoonskamer, do/wc, geen maaltijden

4

x

€ 83,50

€ 334,00

zondag, 21 juli 2019
21-07-2019
22-07-2019

Eigen vervoer tijdens de terugreis

duur: 2 dagen

Deelnemer(s): 1-4

duur: 22 dagen

Deelnemer(s): 1-4

Overige diensten en verzekeringen
01-07-2019
22-07-2019

reserveringskosten

reserveringskosten

SNP Natuurreizen, Molukkenstraat 7, 6524 NA Nijmegen.
www.snp.nl, info@snp.nl, tel.: +31 (0) 24 3277000

1

x

€ 20,00

€ 20,00

Bijdrage Calamiteitenfonds

Bijdrage Calamiteitenfonds

1

x

De totale reissom bedraagt :

Reisinformatiepakket
In de week voor vertrek ontvangt u van SNP uw reis- en informatiepakket. Naast vouchers en eventuele vliegtickets
bestaat dit pakket - afhankelijke van het geboekte arrangement - uit kaartmateriaal, routebeschrijvingen en
achtergrondinformatie over uw bestemming. Let wel dat hierbij veelal routes en beschrijvingen van het
standaardprogramma worden gebruikt, die niet kunnen worden aangepast aan een individueel maatwerkprogramma.

Visumverplichtingen
Voor één of meer landen die deel uitmaken van het reisprogramma gelden mogelijk
visumverplichtingen.

Verenigde Staten
Voor toegang tot of een verblijf in de Verenigde Staten heeft u geen visum nodig. Wel moet u een
elektronische reistoestemming aanvragen (ESTA).
Aanvraag ESTA-reistoestemming
Indien u het ESTA formulier rechtstreeks aanvraagt via de website van ESTA dan kost u dat $ 14,- dat u
per creditcard via de website moet betalen
Klik hier voor het ESTA-formulier rechtstreeks (https://esta.cbp.dhs.gov/esta/)
Indien u geen betaling via de ESTA-website wilt maken dan biedt SNP u de mogelijkheid deze
reistoestemming via de VisumCentrale CIBT aan te vragen. Dit is wel een stuk duurder.
Let op: Voor groepsreizen het visum pas aanvragen als de reis op garant vertrek staat.

Vaccinaties
Voor de meest actuele informatie per land verwijzen wij u naar de website van het Landelijk Coördinatiecentrum
Reizigersadvisering (LCR) in Nederland of het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in België. Voor een
persoonlijk advies moet u zich 4 tot 6 weken voor vertrek laten adviseren door uw huisarts en/of een arts van een
reizigersadviescentrum (GGD Nederland). Vaccinaties en anti-malariamaatregelen kunnen verschillen per reiziger.
Neem voor gericht medisch advies het SNP reisprogramma mee om te kunnen zien in welk gebied u reist. Ook kunt u
hier klikken voor een persoonlijk advies en vaccinaties aan huis: http://www.thuisvaccinatie.nl/aanmelden/SNP.

SNP Natuurreizen, Molukkenstraat 7, 6524 NA Nijmegen.
www.snp.nl, info@snp.nl, tel.: +31 (0) 24 3277000

Deelnemer(s): 1-4

duur: 22 dagen

€ 2,50

€ 2,50

€ 1.808,50

Persoonsgegevens deelnemers
In principe geldt het hele programma voor alle reizigers, tenzij de deelnemers expliciet met nummer genoemd
worden in het dag-tot-dag programma. Deze nummers verwijzen naar de nummers als vermeld hieronder bij de
persoonsgegevens.

Hier volgt het overzicht van de geregistreerde persoonsgegevens, de communicatiegegevens en eventuele
preferenties. De namen moeten overeenkomen met de volledige officiële namen in uw paspoort. Indien deze niet
overeenkomen, of indien bepaalde gegevens of preferenties niet of niet juist vermeld staan, verzoeken wij u ons dit
zo spoedig mogelijk mee te delen. Er kunnen eisen worden gesteld aan hoe lang uw paspoort nog geldig is na verblijf
in het land. Kijkt u hiervoor op http://cibt.nl/

Naam en voorletters
1

De heer Vervoort/M. (Maarten)

2

Mevrouw medereizger 2

3

Mevrouw medereizger 3

4

Mevrouw medereizger 4

Geb. datum

Paspoort nr

Geldig tot

Wij hebben nog niet (al) uw geboortedata en verzoeken u deze bij boeking aan ons door te geven.
Communicatiegegevens
E-mail: jc32903@gmail.com

Wij hebben nog geen telefoonnummer van thuisblijvers van u geregistreerd en verzoeken u vriendelijk dit alsnog
aan ons door te geven als u besluit deze offerte om te zetten in een boeking.

Verzekeringen
SNP biedt u een uitstekend verzekeringspakket dat u direct bij bevestiging van deze offerte kunt afsluiten. Deze reis- en
annuleringsverzekeringen zijn ondergebracht bij ANWB Verzekeren.
Let op! Uw annuleringsverzekering dient uiterlijk binnen zeven dagen na boeking afgesloten te zijn.
Zie voor meer informatie over prijzen http://www.snp.nl/anwb-verzekeren
Onze medewerkers zijn u graag behulpzaam bij het afsluiten van uw verzekering.
Autohuurvoorwaarden

https://www.snp.nl/voorwaarden-hertz-usa

SNP Natuurreizen, Molukkenstraat 7, 6524 NA Nijmegen.
www.snp.nl, info@snp.nl, tel.: +31 (0) 24 3277000

