Excursies West-Amerika
Grand Canyon - helikoptervlucht
North Canyon Tour
Duur 30 minuten | Vanaf € 195,- p.p.
Een helikoptervlucht boven de Grand Canyon is een
adembenemende ervaring! Papillon Helicopters organiseert diverse
vluchten, zo ook de North Canyon Tour. Tijdens deze excursie van
circa 30 minuten brengt de helikopter u boven een van de diepste
delen van de Grand Canyon, de 'Dragon Corridor'. Vanaf Grand
Canyon Airport vliegt u over de South Rim. U ziet de bijzondere
geologische verschillen tussen de noord- en de zuidkant.

San Francisco - Hop-on Hop-off & Alcatraz
All Loops Tour
Duur 72 uur | Vanaf € 112,- p.p.
Met de All Loops Tour kunt u drie dagen lang bij 20 verschillende
bushaltes in- en uitstappen. Bezoek bekende bezienswaardigheden,
zoals Fisherman’s Wharf, Chinatown, Union Square en North Beach
en zie de stad 'by night' tijdens de San Francisco Night Tour. Tevens
is een bezoek aan de gevangenis op Alcatraz, met de bijnaam
'The Rock', inclusief. U maakt een audiorondleiding over het
cellencomplex en krijgt opgenomen gesprekken te horen van oude
bewakers en gevangenen.

San Francisco – Stadstour
Citytour
Duur 3,5 uur | Vanaf € 55,- p.p.
Ontdek de stad tijdens deze uitgebreide stadstour. De tour komt
langs hoogtepunten als Pier 39, Fisherman’s Wharf, de Golden Gate
Bridge, maar u ziet ook het Golden Gate Park en de Mission Old
Dolores.. Deze tour vertrekt dagelijks.
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San Francisco – Fietstocht
Bike the Golden Gate
Duur 3 uur | Vanaf € 52,- p.p.
Wij Nederlandes houden van fietsen! Verken San Francisco per fiets.
Ga samen met een gids over de Golden Gate Bridge, verken plekken
als Fisherman’s Wharf, Fort Mason, de haven en de Presidio en
eindig in Sausalito waar u kunt winkelen en gezellig kunt eten. De
ideale manier om veel van de stad te zien!

Las Vegas – Helikoptervlucht
Strip Highlights
Duur 10 minuten | Vanaf € 95,- p.p.
Overdag is Las Vegas al indrukwekkend, maar in de avond vanuit
de lucht ervaart u pas het echte Las Vegas gevoel. U wordt
verwelkomd met een glas champagne waarna het avontuur begint!
Zodra het donker wordt en de miljoenen lichtjes aangaan is de stad
pas echt betoverend. U vliegt over de wereldberoemde Strip en
ziet de verlichte themahotels op spectaculaire wijze.

Las Vegas – Helikoptervlucht Grand Canyon
King of Canyons
Duur 4 uur | Vanaf € 330,- p.p.
U wordt opgehaald bij uw hotel in Las Vegas en naar de luchthaven
gebracht voor een spectaculaire vlucht over de Grand Canyon. U
landt in de Canyon voor een bijzondere picknick, met champagne,
voordat u terugvliegt naar Las Vegas. De vlucht gaat ook over het
oude centrum van Las Vegas en de Las Vegas Strip. De vlucht van
Las Vegas naar de Grand Canyon duurt ongeveer 45 minuten.
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Monument Valley – Jeeptour
Deluxe Sunset Tour
Duur 3,5 uur | Vanaf € 85,- p.p.
Begeleid door een ervaren Navajo-gids rijdt u door het
adembenemende Monument Valley en komt u op plekken waar u
zelf met de auto niet kan komen. U ziet de wonderlijke rotsformaties
tijdens zonsondergang, een magisch moment!

Page – Wandeltocht
Upper Antelope Canyon
Duur 1,5 uur | Vanaf € 60,- p.p.
De Antelope Canyon is een van de meest bijzondere en fotogenieke
plekken van Amerika. De canyon is alleen onder begeleiding van een
gids te bezoeken. Loop over de bodem van de kloof, gevormd door
de kracht van water en wind, tussen mysterieus gevormde
zandstenen wanden.

Page – Boottocht
Antelope Canyon Cruise
Duur 1,5 uur | Vanaf € 53,- p.p.
De boottocht vertrekt vanuit Wahweap Bay en brengt u langs het
oorspronkelijke pad van de machtige Colorado River naar de
beroemde Antelope Canyon. Vanaf het water ziet u de
schilderachtige rotsen van Antelope Canyon, een van de mooiste
canyons van Zuidwest-Amerika.
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Bryce Canyon – Paardrijtocht
Horseback Ride
Duur 1,5 uur of 3 uur | Vanaf € 67,- p.p.
Als u op zoek bent naar een mooie tour door het Bryce Canyon
National Park, is een paardrijtocht de ideale keuze. U komt langs het
Dixie National Forest en de rand van Water Canyon Amphiteathre;
de eerste kloof in Bryce Canyon. Rijd langs de Bristlecone Pine Ridge
en vanaf deze heuvelrug ziet u ook de Boat Mesa en Sinking Ship
Peak. Deze paardrijtocht is prima geschikt voor beginners.

San Diego – Boottocht
Harbor Cruise
Duur 1 of 2 uur | Vanaf € 17,- p.p.
Geniet van de bezienswaardigheden in de baai van San Diego per
boot. U vaart op de Big Bay langs Seaport Village, Schelter Island,
Coronado Island, Point Loma en nog vele andere hoogtepunten.
Onderweg is de kans groot dat u zeevogels spot.

Yosemite N.P. – Tramtour
Yosemite Valley Floor Tour
Duur 2 uur | Vanaf € 26,- p.p.
Zie alle hoogtepunten van het Yosemite National Park vanuit een
open tram en kom onder begeleiding van een gids alles te weten
over de geschiedenis, flora en fauna van het door gletsjers
gevormde landschap. Bezoekt u dit park tijdens de wintermaanden?
Dan wordt deze tour in een verwarmde touringcar uitgevoerd met
panoramische ramen.
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Monterey – Fietstocht
Monterey Bike Tour
Duur 2 uur | Vanaf € 64,- p.p.
Een leuke fietstour langs de hoogtepunten van Monterey als
Monterey Bay Aquarium, de historische Point Pinos vuurtoren en
fiets over de 17-Mile Drive met spectaculaire uitzichten op de woeste
kust.

Monterey – Walvisexcursie
Whale Watching Cruise
Duur 2,5 uur | Vanaf € 50,- p.p.
In Monterey kunt u het hele jaar door walvissen spotten. Tijdens de
2,5 durende boottocht krijgt u de unieke gelegenheid om de diverse
inwoners van Monterey Bay te bekijken. U kunt de grijze walvis, de
bultrug, de blauwe vinvis en de orka spotten, afhankelijk van het
jaargetijde, en meerdere soorten dolfijnen. Een ‘must do’ als u in
Monterey bent!

Moab – Raften
Fisher Towers Rafting
Duur halve dag | Vanaf € 50,- p.p.
Zin in een beetje avontuur? Ga raften op de Colorado-rivier,
gegarandeerd een adrenaline-kick! Voor iedereen geschikt (behalve
onder de vier jaar oud). Zorg voor comfortabele kleding wat nat mag
worden.
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Los Angeles – Universal Studios
Hollywood Universal Dagticket
Duur 1 dag | Vanaf € 110,- p.p.
Als echte filmliefhebber mag een bezoek aan Universal Studios
Hollywood niet ontbreken. Hét film- entertainment park met
spectaculaire shows, filmsets en attracties. Neem een kijkje achter
de schermen van uw favoriete film of stap in een van de spannende
achtbanen.

Los Angeles – Disneyland
Disneyland - Park Hopper Ticket
Duur 1 dag | Vanaf € 178,- p.p.
Ontdek de magie van Disneyland en ontmoet Mickey Mouse en alle
favoriete Disneyland-personages. Verken acht themaparken,
waaronder Adventureland, Critter Country, Fantasyland en
Frontierland. Meer tijd nodig voor al deze parken? Kies dan voor een
meerdaagse toegangspas en vraag ons naar de mogelijkheden.

Prijsindicatie Autorondreis Amerika
De prijsindicatie voor deze reis bedraagt ongeveer € 1.327,- per
persoon
Compact reisschema
Dag 1 > 2 juli 2019 à Vlucht Amsterdam naar San Francisco
Aankomst en hotelovernachting in San Francisco + huurauto
ophalen Dag 22 > huurauto inleveren in San Francisco
Vlucht San Francisco naar Amsterdam

Vluchtschema
2 juli: Amsterdam – San Francisco 14.50 – 16.50 uur
23 juli: San Francisco – Amsterdam 14.55 – 10.20* uur (aankomst 24 juli)

Inbegrepen
o
o
o
o

Retourvlucht met United Airlines
1ste hotelovernachting in San Francisco en laatste nacht een overnachting in San Francisco
Huurauto van Alamo – categorie Minivan gelijkwaardig met Dodge
Caravan inclusief verzekering, extra bestuurder en met gratis GPS
Reserveringskosten en Calamiteitenfonds
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Wat zijn de leeftijden van de kinderen? Wellicht is er nog een kinderkorting vn
toepassing op de overnachtingen en/of op het vliegticket.

Prijzen en beschikbaarheid onder voorbehoud
Deze reis is op aanvraag, wat inhoudt dat de verschillende onderdelen van de reis
gecontroleerd dienen te worden op beschikbaarheid. De prijzen zijn onder
voorbehoud van beschikbaarheid en wijzigingen.

Lees ons reisblog en laat u inspireren door unieke reisverhalen
Reisverslag Winston Gerschtanowitz & Renate Verbaan:
http://bit.ly/EXPLORE- Amerika_WinstonGerschtanowitz

Droom weg bij prachtige beelden
En bekijk de bijzondere video-impressie van
Zuidwest-Amerika. http://bit.ly/Film-AmerikaZuidwest-Amerika

