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JC  
 

Re: vakantie offerte | Offertenummer 2018111332 
2 messages 

Alie Scholten | Tioga Tours <alie.scholten@tiogatours.nl> Wed, Nov 21, 2018 at 9:06 AM 
To:  

 
Geachte heer Vervoort, 

 
Hartelijk dank voor uw offerteaanvraag. Ik heb deze zorgvuldig uitgewerkt tot het voorstel dat u hieronder ziet. Ik heb 
voor de vluchten de meest voordelige data uitgezocht. 

 
Excursies kunnen we ook reserveren, met uitzondering van Alcatraz. Voor Alcatraz verwijs ik u graag naar de officiële 
website: www.alcatrazcruises.com. Via deze website kunt u ongeveer 90 dagen van tevoren een reservering maken. 

 
In Las Vegas hebben we ook helikoptervluchten. Is het dan uw bedoeling om een vlucht over de Strip in Las Vegas te 
maken, of wilt u naar de Grand Canyon vliegen? Het laatste is voordeliger om vanuit de luchthaven in Tusayan nabij 
Grand Canyon National Park te doen. 

 
Voor de Nationale Parken adviseer ik om bij het eerste park dat u bezoekt een jaarkaart te kopen voor 80 USD. Dit is 
voor een voertuig inclusief inzittenden. 

 
Voor het aanvragen van het Esta visum hebben we een handige blog gemaakt op onze website: https://tiogatours. 
nl/blog/esta-aanvragen/ 

 
Wilt u uw reisplan wijzigen of heeft u vragen? Laat het me dan alstublieft weten, ik denk graag met u mee. 

Offertenummer: 2018111332 

REISSCHEMA 

 

 
04-07-2019: Vlucht Amsterdam - Los Angeles 

Auto ophalen in Los Angeles International Airport LAX 
Overnachting in Hawthorne 

22-07-2019: Overnachting in Lawndale 
23-07-2019: Auto inleveren in Los Angeles International Airport LAX 

Vlucht Los Angeles - Amsterdam 
 

 

VLIEGTICKETS 

 

 
Maatschappij: KLM / Delta Air Lines 
4 personen 

 
Vluchtschema Delta onder voorbehoud van wijzigingen: 
04-07-2019 Amsterdam - Los Angeles 15:40 uur - 18:25 uur 
23-07-2019 Los Angeles - Amsterdam 19:00 uur - 14:55* uur 

 
* = Aankomst een dag later 
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Tarief p.p.: € 492,00 
 

Tax/toeslagen: 
- volw: € 365,00 p.p. 

 
Totaalprijs voor alle vliegtickets: € 3.428,00 

 
Deze vliegtickets dienen direct na boeking volledig betaald te worden. Tot die tijd heeft 
KLM/Delta Airlines het recht om tariefswijzigingen door te voeren. Deze vliegtickets zijn 
inclusief 23 kg check-in bagage p.p. 

 
Optie 
De vluchten zijn momenteel al beperkt beschikbaar voor bovenstaand tarief. Indien 
gewenst kunt u geheel vrijblijvend een optie nemen. U weet dan zeker dat de vluchten 
beschikbaar zijn voor u en dit geeft u tijd om samen met ons uw reis verder helemaal 
naar wens in te vullen. Als u hiervan gebruikt wilt maken kunt u uw volledige voor- en 
achternamen en geboortedata (exact volgens reisdocument) aan ons doorgeven via 
ons online optieformulier. Dit formulier vindt u hier 

 
Paspoortnummers en vervaldata hebben we pas uiterlijk een maand voor vertrek 
nodig. Deze kunt u eerst open laten door in het formulier "paspoort 
beschikbaar" niet aan te vinken. 

 

 

AUTOHUUR 

 

 
Verhuurder: Alamo USA 
Auto: Midsize SUV 
Ophalen in Los Angeles International Airport LAX op 04-07-2019 19:30:00 
Inleveren in Los Angeles International Airport LAX op 23-07-2019 16:00:00 
Aantal dagen: 19 

 
Huurprijs: 665,00 
1 extra bestuurder (19x): 0,00 
High season surcharge (19x): 228,00 
Totaal: € 893,00 

 
Incl.verzekeringen, mijlen, belastingen, 1 bestuurder (fully inclusive). Voor bestuurders 
jonger dan 25 jaar geldt een toeslag. 

 
Bij ophalen van de auto in Californie is 1 extra bestuurder inbegrepen. 

 
Deze tarieven zijn vooralsnog onder voorbehoud. We verwachten geen grote 
verschillen, maar mochten die zich toch voordoen, nemen we contact met u op. 

 
Bij autohuur is schade aan glas, banden en bodem niet meeverzekerd. U kunt hiervoor 
een Eigen Risico-verzekering afsluiten. De premie is 3,95 euro per dag excl. 21% 
assurantiebelasting en 4,24 euro poliskosten, als u de verzekering wilt toevoegen hoor 
ik het graag. 

 
 

 

HOTEL 

 
 

HOTEL 

 
Candlewood Suites LAX Hawthorne, Hawthorne 
04-07-2019 t/m 05-07-2019, 1 nacht 
4pers kamer 
€ 168,00 

 
 

Best Western Plus South Bay Hotel, Lawndale 
22-07-2019 t/m 23-07-2019, 1 nacht 
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BOEKINGSTOESLAGEN 

 
 

TOTALEN 

 

4pers kamer 
€ 180,00 

 
 
 
 

Boekingskosten: 35,00 
Calamiteitenfonds: 2,50 
Totaal: € 37,50 

 
 
 

Vliegtickets KLM / Delta Air Lines: 3428,00 
Autohuur Alamo USA: 893,00 
Candlewood Suites LAX Hawthorne, Hawthorne: 168,00 
Best Western Plus South Bay Hotel, Lawndale: 180,00 
Boekingstoeslagen: 37,50 
Totaal: € 4706,50 

 
 

 

 

Zelf vliegtickets boeken of via Tioga Tours? Bekijk de voor- en nadelen 
Genoemde bedragen zijn op voorwaarde van beschikbaarheid en kunnen onderhevig zijn aan veranderingen 
ten gevolge van de dollarkoers. 
Eventuele fouten of verschrijvingen zijn niet bindend. 
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter en Facebook voor aanbiedingen en nieuwtjes. 
Bezoek ons op een INFORMATIEDAG of BEURS. 
Bestel ons GRATIS MAGAZINE over de VS en Canada. 
Bekijk onze VIDEO over reisvoorbereiding. 
Steeds meer hotels berekenen een resort-fee. Houd er rekening mee dat u deze toeslag ter plaatse nog moet 
betalen. Ook de service en/of security charge en parkeerkosten die sommige hotels vragen, zijn niet altijd 
inbegrepen. Reken op een minimale resort-fee van $30 per kamer per nacht in steden als Las Vegas en New 
York. 

 
 

Als u nog vragen heeft, hoor ik het graag. Als u wilt kunt u een keer bij ons langskomen, dan neem ik uitgebreid de tijd 
om uw reisplannen met u door te nemen. Dit kan alleen op afspraak. 

 
Met vriendelijke groet, 
Alie Scholten 
Reisspecialist 
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Marconistraat 15 
8013PK Zwolle - Nederland 
Tel: +31-85-0667500 
www.tiogatours.nl 
info@tiogatours.nl 
KvK nr: 05075250 

 
 

Op al onze producten zijn onze voorwaarden van toepassing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op di 20 nov. 2018 om 17:17 schreef JC  
Wij (familie van 4 personen waarvan 2 onder 18 jaar oud) willen graag een prijsopgave voor een vakantie naar het 
westen van de Verenigde Staten. We kunnen vertrekken in juli 2019 en dienen ook weer terug te zijn in dezelfde 
maand. We willen 21 dagen (dagje meer of minder als dat beter is dan mag dat) uit en thuis. 

 
De volgende wensen hebben we: 

 
 
 

1. Rechtstreekse vlucht op Los Angeles of San Francisco 
2. Een middelgrote auto voor 4 personen 
3. Een helikopter vlucht in Las Vegas 
4. Toegang tot Alcatraz (we hebben gehoord dat je daar kaartjes voor moet bestellen vooraf) 
5. Een hotelovernachting op 1 kamer na aankomst en eentje voor vertrek 
6. We willen ook diverse nationale parken bezoeken in het westen, zoals bijv. Grand Canyon en Bryce 

Canyon (toegang?) 
7. We hebben nog geen visums oid. 
8. We moeten in de eerste week van december boeken omdat we onze vakantie aan onze werkgevers 

moeten doorgeven. 
 

Graag horen we de mogelijkheden en prijsopgave voor de gewenste vakantie. 
Voor vragen kun je me bereiken op ……. 

 
Dank je wel, 

Maarten Vervoort 

JC Wed, Nov 21, 2018 at 9:54 AM 
To: alie.scholten@tiogatours.nl 

Dank je wel voor de offerte! 
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We gaan er rustig naar kijken. 

Groetjes 

maarten 
[Quoted text hidden] 


