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Vluchtschema
03-07-2019 :

:
Amsterdam 
San Francisco

v. 14.50 uur
a. 16.50 uur

UA 969

23-07-2019
24-07-0219

:
:

San Francisco
Amsterdam

v. 14.55 uur
a. 10.20 uur

UA 968

3 JUL-4 JUL

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.

Argonaut Hotel
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495 Jefferson Street
             94109 San Francisco

Dit historisch en luxueus kleinschalig hotel gelegen in het hart van Fisherman’s Wharf, werd vernoemd naar de 
goudzoekers van de Californische Gold Rush. Zijn locatie aan de waterkant biedt zijn gasten adembenemende uitzichten 
over de Golden Gate Bridge en Alcatraz Island. Het hotel trekt de nautische sfeer door in zijn gastenkamers die worden 
uitgerust met patrijspoortspiegels, lakens in ankermotief en eclectische kussens. De originele rode bakstenen muren en 
houten balken van het hotel belichamen de rijke zeevaartgeschiedenis van San Francisco. 



Air-Conditioning

Kluis

Wekker

Radio

Telefoon

Voicemail

CD-speler

DVD-speler

Spelconsole

 Thee- en 
koffiezetapparaat

 Haardroger
 Strijkijzer en -plank
 Badjas
 Bar/Lounge
 Restaurant
 Room Service
 Wasserij
 Conciergedienst

 Business center
 Parkeerservice
 Kleine huisdieren 

toegelaten
 Kinderoppas
 Stomerij
 Wifi
 Films op de kamer
 Minibar
 Sommige kamers zijn 

rolstoeltoegankelijk



Publieke ruimtes zijn 
rolstoeltoegankelijk



Fitnesscentrum

T: +1 (415) 563-0800
F: +1 (415) 563-2800

37°48'27"N -122°-25'-13"W | 37.807753 -122.420450

Standard 3 jul-4 jul (1)
2 volwassen(en) en 2 kind(eren)

 Informatie over de bedden : 2 Queen
 Resort fee:Betalend (ter plaatse) : $ 22,00
 Resort fee:Betalend (ter plaatse) : $ 25,00

4 JUL-5 JUL

LAS VEGAS NEVADA
Deze glitter en glamour stad is een droomland met resort hotels, entertainment en casino’s, winkels, restaurants, shows, 
en een uitgaansgelegenheid voor elke leeftijd. Toerisme en gokken zijn de belangrijkste bronnen van inkomsten voor Las 
Vegas. Las Vegas, omgeven door bergen, ravijnen en een woestijn, is één van de snelst groeiende steden in de Verenigde 
Staten. Er is een overvloed aan hotels in de stad. Men vindt de hotels in verschillende wijken, meer specifiek Downtown, 
ook wel bekend als de Fremont Street Area en On of Off the Strip, de bijnaam van de Las Vegas Boulevard. De wijk North 
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Las Vegas is alleen interessant als u op zoek bent naar hotels in de buurt van de Nellis Air Force Base en de Las Vegas 
Speedway.

 

Jack Of Lights Strip Tour With Limo Transfer

Las Vegas

De Las Vegas Strip is over the top! Dit avontuur begint in stijl met een limousinetransfer naar de helikopterminal. Bij 
aankomst wordt u verwend met champagne voor vertrek. Vergaap je op alle glitter, glamour en neon als in een tocht op 
een vliegend tapijt. Alle architectonische en conceptuele wonderen die je naar een andere wereld verplaatsen, doen de 
ronde: de vulkaan van het Mirage, de levendige fonteinen van het Bellagio, het San Marco plein in het Venetian en de 
Eiffeltoren van het Paris, Las Vegas hotel. Vergeet het vrijheidsbeeld niet aan het New York, New York hotel en je cirkelt 
ook rond de futuristische toren van het Stratosphere! De vlucht over de strip en downtown Las Vegas duurt 10 à 15 
minuten, de totale duurtijd van de excursie bedraagt 1,5 uur. 

Inbegrepen
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 Inclusief champagne bij het inchecken
 Inclusief meertalige tourbeschrijving

Vertreklocatie: Atlantic Terminal, 275 E. Tropicana Ave - Las Vegas

Duurtijd: 1u 30m

Standard Fare Between 8:20pm, 8:25pm 4 jul
2 volwassen(en) en 2 kind(eren)

 Vertrek tussen 20:20 en 20:25

22 JUL-23 JUL

SAN FRANCISCO (FISHERMAN'S WHARF) CALIFORNIA
San Francisco, het culturele centrum van noorden van Californië, staat bekend om zijn mix van een mooie natuur, unieke 
cultuur en een bruisend stadsleven. Gelegen in een klein vierkant van 11 op 11 km land tussen de San Francisco Bay en de 
Stille Oceaan, biedt San Francisco een rijkdom aan schatten voor de bezoeker, gaande van de winderige en vaak mistige 
baai tot de steile heuvels geflankeerd door Victoriaanse huizen die uitkijken op het spectaculaire zicht van de stad. San 
Francisco is een populaire toeristische bestemming, gekend voor zijn eclectische mix van architectuur en trekpleisters 
zoals de Golden Gate Bridge, kabelwagentjes, de voormalige federale gevangenis op Alcatraz, Chinatown... De stad is ook 
gekend om zijn verzameling unieke en intrigerende wijken, waaronder Fisherman’s Wharf, Union Square, SoMa, Financial 
District en de Lombard Street/Van Ness regio. Elke wijk heeft zijn eigen unieke en uitgesproken cultuur, wat een 
compleet ander gevoel en andere beleving van de stad biedt.
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Holiday Inn Fisherman'S Wharf
   1300 Columbus Ave

     94133 San Francisco

Holiday Inn Fisherman’s Wharf ligt binnen wandelafstand van verschillende populaire attracties van San Francisco zoals 
Pier 39, Alcatraz en de Bay Cruise ferry Pier langs Embarcadero en Ghirardelli Square. De hotelkamers zijn gerestyled met 
een moderne inrichting en tapijt. Het hotel beschikt over heel wat voorzieningen. Ook de lobby en de openbare ruimtes 
van het hotel werden recent opgeknapt. Het 3.5-sterren hotel telt ook het 24-uurs restaurant Denny’s en de Bristol Bar 
and Grill. Dit is met 585 kamers, verdeeld over twee gebouwen het grootste hotel van Fisherman's Wharf. Gasten kunnen 
ook gebruik maken van het fitnesscentrum en het verwarmd buitenzwembad met zonneterras.
Renovation Update: Please note that effective November 1, 2018 one of the two Holiday Inn Fisherman’s Wharf 
buildings will be closed for a long-term renovation. The hotel building located at 1300 Columbus Street will be closed and 
the Holiday Inn Fisherman’s Wharf will operate from 495 Beach Street.  

37°48'21"N -122°-25'-06"W | 37.806064 -122.418372
 Kabel-/satelliettelevisie
 Haardroger
 Strijkijzer en -plank
 Thee- en 

koffiezetapparaat
 Telefoon
 Voicemail

 Kluis
 Restaurant
 Verwarmd 

buitenzwembad
 Zonnedek
 Fitnesscentrum
 Conciergedienst

 Stomerij
 Wasserij
 Parkeergarage
 Conferentiezaal
 Business center
 Geldautomaat



Free Wifi

Standard 22 jul-23 jul (1)
2 volwassen(en) en 2 kind(eren)



Pagina 7 van 8

TOTAAL
Type product Totaal
Vluchten
Accommodaties
Rondvluchten

€ 4488,08

OPMERKINGEN
 Opgelet: de namen op de vouchers moeten identiek zijn aan de namen in uw paspoort.
 De informatie over de vermelde diensten en producten werd naar best vermogen verzameld en proberen een 

getrouw beeld van de werkelijkheid te geven. De verstrekker van deze informatie is niet verantwoordelijk indien 
deze informatie niet overeenkomt met de feitelijke dienstverlening.

 Alle prijzen in deze offerte zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en kunnen worden aangepast aan de 
wisselkoers. Vraag meer informatie bij uw tussenpersoon of reisonderneming.

 Lees aandachtig deze belangrijke informatie over het aantal bedden op de kamer, vooral indien u met meer dan twee 
personen op de kamer verblijft. Het aantal bedden of de grootte van de kamer leidt wel eens tot misverstanden. 
Bijvoorbeeld in het geval van twee ouders met een kind van 10 jaar kan het hotel, totaal legaal, een kamer met 
alleen een tweepersoonsbed aanbieden om beide ouders en het kind te laten slapen. De verantwoordelijkheid van 
een hotel beperkt zich tot het toestaan van het aantal gasten in dezelfde kamer maar niet tot het aantal bedden 
noch de grootte van de bedden (indien niet op voorhand bevestigd) noch de grootte van de kamer. Soms kan de 
reiziger ter plaatse betalen voor een extra bed. 

 Bedragen die eventueel ter plaatse door de reiziger moeten worden betaald (zoals: 'drop off' kosten van de 
autohuur, bijkomend bed, 'resort fees', enz.) zijn steeds voor rekening van de reiziger. De informatie hierover is 
louter informatief en de verstrekker ervan kan niet aansprakelijk worden gesteld over de juistheid van deze 
informatie.


