Beste heer Vervoort,
Hartelijk dank voor uw offerte aanvraag!
In deze offerte ben ik uitgegaan van vertrek op 2 juli en een terugvlucht op 22 juli 2019 van en naar Los Angeles.Ik ben
uitgegaan van rechtstreekse Delta vluchten inclusief ruimbagage en gratis stoelreserveringen. Ik heb de eerste en
laatste nacht een hotel nabij de luchthaven geoffreerd.
Als auto ben ik uitgegaan van een Intermediate SUV. Meerkosten voor een groter type auto, een Standard SUV, zijn
€377,00.
Tickets voor Alcatraz kunnen wij voor in het hoogseizoen niet vooraf boeken. Dit kan alleen via de officiële website
alcatrazcruises.com.
De helikoptervlucht over de Grand Canyon heb ik toegevoegd. De datum is nog nader te bepalen natuurlijk,
afhankelijk van uw route.
Toegang tot de nationale parken krijgt u met een nationale park pass. Deze schaft u aan bij de ingang van het eerste
park dat u bezoekt en kost $80. Hiermee heeft u met één voertuig en inzittenden toegang tot alle nationale parken.
De ESTA toestemming, kunt u van te voren aanvragen. Meer informatie hierover verstrekken wij eventueel bij een
boeking. Dit wijst zich vanzelf en dat dient u ruim van te voren te doen.
Afhankelijk van de leeftijden van de kinderen kan er nog een korting gelden. Kinderen t/m 11 jaar vliegen namelijk
voordeliger en voor hotels kan er ook een korting gelden.
Indien u geïnteresseerd bent in dit aanbod wil ik u vragen of u alvast de namen volgens paspoort en de geboortedata
van alle reisdeelnemers door kunt geven. Zo kunnen wij de aangeboden vluchten -vrijblijvend en kosteloos- een aantal
dagen in optie zetten voor u.
Ik ben benieuwd wat u van mijn voorstel vindt. Wanneer u nog enige aanpassingen in uw reisplan wilt, hoor ik dit
graag!
Indien wij deze reis voor u mogen reserveren, kunt u uw gegevens doorgeven via WWW.USTRAVEL.NL/BOEKEN.
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Zelf dient u voorafgaand aan uw reis online reistoestemming aan te vragen, dit is verplicht voor iedere reiziger naar
de USA en Canada. Zie voor meer informatie de laatste pagina van deze offerte.
Met vriendelijke groet,
Gwendolyne Balk
UStravel.nl | Canadatravel.nl
Dorpssingel 10
6641 BE Beuningen
Tel: 024-6778750
E-mail: INFO@USTRAVEL.NL
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Uw overzicht
Offertedatum: 26-11-2018
Offertenummer: 18001019
Duur reis: 22 dagen/21 nachten
Aantal personen: 4
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Uw reisschema
Datum
02-07-2019

Omschrijving

Plaats

Prijs
€ 3.336,00

Amsterdam - Los Angeles met KLM/Delta Airlines

4 x Stoel: Economy
Incl. Luchthavenbelastingen en taxen
02-07-2019 t/m 03-07-2019 1n.

Holiday Inn LAX

Los Angeles

€ 185,00

1 x Kamertype: 4-persoonskamer
Verzorging: Verblijf op basis van logies
02-07-2019 t/m 22-07-2019 21d.

€ 743,00

Intermediate SUV (Toyota RAV4 of gelijkwaardig)

Pakket: Fully
Afhaallocatie: Los Angeles airport
Inleverlocatie: Los Angeles airport
21-07-2019 t/m 22-07-2019 1n.

Holiday Inn LAX

Los Angeles

€ 185,00

1 x Kamertype: 4-persoonskamer
Verzorging: Verblijf op basis van logies
22-07-2019 t/m 23-07-2019 1n.

Los Angeles - Amsterdam met KLM/Delta Airlines

Inclusief in pakket

4 x Stoel: Economy
Incl. Luchthavenbelastingen en taxen
05-07-2019

North Canyon Helicopter Tour (Papillon)

02-07-2019

Calamiteitenfonds

02-07-2019

Reserveringskosten

Pakketprijs:
Totaal bedrag:

€ 728,00

€ 2,50

€ 20,00

€ 0,00
€ 5.199,50
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Aanvullende informatie offerte
Papillon Grand Canyon Helicopters - North Canyon Tour

Make your once in a lifetime Grand Canyon vacation a memory that you‟ll treasure, and a learning
experience that will stay with you forever. On the North Canyon helicopter tour, you‟ll see areas of the
Grand Canyon that are virtually inaccessible to man – even the most experienced hikers. At Papillon
Helicopters‟ exclusive heliport Grand Canyon National Park Airport, just minutes from the Grand Canyon
South Rim park entrance, you‟ll climb aboard a Bell Jet Ranger helicopter. After lifting off from your
helipad, you‟ll glide over the primeval Kaibab National Forest. But just as you‟re getting relaxed, the
forest disappears – and the depth of the Grand Canyon is right in your face! You have now “entered the
Dragon.” Named for a ridge whose silhouette resembles a dragon lying down, the Dragon Corridor is one
of the Grand Canyon‟s deepest and widest sections. As you soar past majestic buttes, jagged
escarpments and impossible-looking spires, you can see all the way down the Colorado River. Upon
doing so, you‟ll begin to realize that there are complex forces still working on the Grand Canyon, and
while millions of years of the Earth‟s history have already been revealed, there may be more to come in
the distant future. After crossing the Dragon Corridor, you‟ll get a glimpse of the Grand Canyon‟s higher,
quieter, more densely forested North Rim. A full 1,000‟ higher than the South Rim, the North Rim looks
and feels markedly different from the South Rim – unfortunately it takes 5 hours to drive there from the
South Rim. Only in a helicopter can you get this up close and personal with the canyon from the air, and
so quickly. You‟ll return to the Grand Canyon National Park Airport via the Dragon Corridor also – a
second chance to catch sights you might have missed on the flight over.
Departure Times:
Departure times vary upon availability.
Tour Duration:
25 - 30 Minutes
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Gegevens reisgezelschap
Hoofddeelnemer: De heer M Vervoort
E-mail adres: jc32903@gmail.com
Telefoonummer:

Reiziger 1
Naam:
Officiële voornamen:
Nationaliteit:
Geboortedatum:
Reiziger 2
Naam:
Officiële voornamen:
Nationaliteit:
Geboortedatum:
Reiziger 3
Naam:
Officiële voornamen:
Nationaliteit:
Geboortedatum:
Reiziger 4
Naam:
Officiële voornamen:
Nationaliteit:
Geboortedatum:

De heer/Mevrouw
Nederlandse

De heer/Mevrouw
Nederlandse

De heer/Mevrouw
Nederlandse

De heer/Mevrouw
Nederlandse
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Vluchtinformatie
HEENVLUCHT:
Delta DL79
Departure:
02 jul 15:40
Schiphol Arpt (AMS)
Arrival:
02 jul 18:25
Los Angeles Intl Arpt (LAX)
Duration:
11 Hour(s) 45 Minutes
TERUGVLUCHT:
Delta DL78
Departure:
22 jul 19:00
Los Angeles Intl Arpt (LAX)
Arrival:
23 jul 14:55
Schiphol Arpt (AMS)
Duration:
10 Hour(s) 55 Minutes
“Subject to availability at time of booking, additional charges may apply, includes taxes”

KLM/Delta Airlines
Een ontspannen en inspirerende vliegreis met
KLM/Delta Airlines. Vliegt u met KLM/Delta
Airlines, dan kunt u rekenen op vertrouwde
service en state-of-the art techniek. Uw reis
begint dus goed! Vanuit Amsterdam vliegt u met
een KLM/Delta Airlines vlucht rechtstreeks naar
Montréal, Toronto, Boston, Washington, Houston,
Dallas/Fort Worth, Los Angeles, San Francisco,
Portland, Seattle/Tacoma, Vancouver en Calgary.
Ontdek de hoge standaard van de KLM/Delta
Airlines Economy Class op intercontinentale
vluchten en maak uw keuze uit meerdere
zitplaatsen en maaltijden!
Stoelreserveringen kunnen tegen betaling worden gedaan via de website van KLM na reservering.
Wanneer u pas bij het online inchecken zitplaatsen reserveert, is dit gratis. Maakt u geen
zitplaatsreservering, worden deze door de airline ingedeeld, waarbij KLM er op let dat gezinnen met
(kleine) kinderen bij elkaar geplaatst worden.
Geniet aan boord van een heerlijke maaltijd en verfrissingen met of zonder alcohol. U kunt ook een
speciale maaltijd bestellen die op uw medische, religieuze of andere speciale dieetwensen is afgestemd.
En voor de meeste intercontinentale KLM vluchten vanaf Amsterdam kunt u voor vertrek een à la carte
maaltijd bestellen!
Tijdens de vlucht geniet u van voldoende vermaak met uw persoonlijke entertainmentsysteem en kunt
u profiteren van fantastische aanbiedingen in het winkelaanbod aan boord.
Bij KLM/Delta Airlines mag u 23 kilo ruimbagage inchecken, de handbagage mag maximaal 12 kilo
wegen.
Geniet van extra comfort in de Economy Comfort-zone! Een stoel in de Comfort-zone kunt u iets verder
achterover klappen en heeft meer beenruimte. De Economy Comfort-zone bevindt zich in het voorste
deel van de de Economy Class en is exclusief op door KLM uitgevoerde vluchten.
De prijs wordt bepaald op basis van tijdstip, datum, aanbod en stoel. Wij informeren u graag over de
mogelijkheden.
De kosten hiervoor liggen tussen de $100 en $150 per persoon per enkele reis. Afhankelijk van het
traject en het moment van boeken.
KLM beschikt over een busservice voor passagiers vanuit de regio Nijmegen/Arnhem en
Maastricht/Eindhoven.
De busservice is gratis te boeken voor passagiers met een KLM-ticket die vliegen met KLM of een van
haar partners.
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In de bus heeft u gratis Wifi, koffie, thee en water. Naast het voordeel dat u geen parkeerplaats of
treinticket hoeft te betalen: indien de bus onderweg vertraging oploopt, dan boekt KLM u kosteloos
om.
De bus rijdt 7 dagen per week, zie hieronder het schema per regio.
De bus is ook geschikt voor passagiers met een beperkte mobiliteit. Verder kunnen kinderen zonder
apart kinderstoeltje meereizen
in de bus. Speciale attributen (zoals een fiets of surfplank) en huisdieren worden niet door de bus
vervoerd.
Zie
https://www.klm.com/travel/nl_nl/plan_and_book/ticket_information/travel_by_train_on_a_klm_ticket/in
dex.htm voor de up-to-date vertrek- en aankomsttijden van de bus en overige informatie.
LET OP: Indien u gebruik wilt maken van de busservice, geeft dit dan aub aan in het offerte stadium. Na
boeking van uw vluchten worden voor het toevoegen van de busservice, kosten in rekening gebracht,
aangezien dit als wijziging van uw ticket wordt gezien.
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Autohuur
Een ideale manier om Amerika of Canada te ontdekken, is per auto. U kunt overal gaan en staan waar u maar
wilt. Wat u meteen op zal vallen, is dat men hier in het algemeen veel rustiger rijdt dan wij in Europa gewend
zijn en dat het wegennet zeer uitgebreid is en de bewegwijzering heel duidelijk is.
Bij bijna elke luchthaven is het makkelijk om een auto op te halen. U wordt met een gratis shuttlebusje naar uw
autoverhuurstation gebracht, zodat uw reis dan ook direct kan beginnen. Let u er wel op dat u niet een te
kleine auto huurt in verhouding tot het aantal personen en de daarbij behorende bagage.
De auto‟s beschikken bijna allemaal over een automatische versnelling en Cruise Control. In het begin even
wennen, maar wel heerlijk relaxed.
Wat het rijden ook aantrekkelijk maakt, zijn de benzineprijzen. De benzine is in verhouding tot
Nederland, nog steeds stukken goedkoper.
Bij het aanbod van UStravel.nl | Canadatravel.nl zijn alle verzekeringen reeds inclusief, zodat u ter plaatse niet
voor allerlei verrassingen komt te staan en veel bij moet betalen.
Belangrijk om te weten: Om een auto te mogen huren in Amerika en Canada geldt als voorwaarde dat een
bestuurder minimaal 21 jaar is en zeker 1 jaar in het bezit is van een rijbewijs. Voor bestuurders tussen de 21 en
25 jaar geldt wel een verplichte jongerentoeslag (verzekering).
Voor beide landen geldt dat de hoofdbestuurder een credit card op zijn/haar naam moet kunnen laten zien.
Geen credit card? Dan krijgt u de auto niet mee!
Alle autotypen vindt u op onze website:
WWW.USTRAVEL.NL/AMERIKA-REIZEN/AUTOHUUR
Voor u hebben wij onderstaande auto geselecteerd:
Intermediate SUV (Toyota RAV4 of gelijkwaardig)
Automaat
Incl. airconditioning
Aantal deuren: 4
Aantal volwassenen: 2
Aantal kinderen: 3
Aantal grote koffers: 2
Aantal kleine koffers: 1
Incl. Ongelimiteerd aantal kilometers
Incl. CDW (schade aan de huurauto) zonder eigen risico
Incl. LDW (diefstalverzekering)
Incl. EP (aansprakelijkheid) verzekerd voor 1 miljoen
euro
Incl. Sales tax
Incl. State tax
Incl. Luchthaven afleveringskosten
Incl. Verzekering voor 1 bestuurder (verzekering voor meerdere bestuurders is inbegrepen indien de auto
ophaalt in Californië)
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Accommodatie informatie
Het kan voor komen dat de accommodatie beschrijvingen voor de voor u geselecteerde hotels nog niet beschikbaar zijn. Indien u vragen
hebt over een bepaalde accommodatie laat het ons gerust weten.

Holiday Inn LAX

Holiday Inn Lax ligt 30 minuten van de meest populaire bezienswaardigheden van Los Angeles en 1 mile
verwijderd van het vliegveld. Het hotel ligt vlakbij de snelwegen 105 en 405.
Our hotel is convenient to the 105 and 405 freeways.
Kamers
Alle kamers in het hotel beschikken over kabel tv, bureau,
telefoon, fax, haardroger en een koffiezetapparaat.
Faciliteiten
Het hotel beschikt over een Business Center, wifi, fitness
ruimte, buitenzwembad en was- en droog faciliteiten.
Bijzonderheden
Er kan gratis gebruik gemaakt worden van de airport shuttle
die elk kwartier vertrekt. Parkeren kost 20 dollar per dag. Ontbijt is niet inbegrepen.

Holiday Inn LAX

Holiday Inn Lax ligt 30 minuten van de meest populaire bezienswaardigheden van Los Angeles en 1 mile
verwijderd van het vliegveld. Het hotel ligt vlakbij de snelwegen 105 en 405.
Our hotel is convenient to the 105 and 405 freeways.
Kamers
Alle kamers in het hotel beschikken over kabel tv, bureau,
telefoon, fax, haardroger en een koffiezetapparaat.
Faciliteiten
Het hotel beschikt over een Business Center, wifi, fitness
ruimte, buitenzwembad en was- en droog faciliteiten.
Bijzonderheden
Er kan gratis gebruik gemaakt worden van de airport shuttle
die elk kwartier vertrekt. Parkeren kost 20 dollar per dag. Ontbijt is niet inbegrepen.

Resort fees en parkeerkosten

In Amerika en Canada kan het zijn dat u lokaal bij uw hotel nog extra kosten betaald. Hotels met veel faciliteiten, zoals
bijv, zwembaden, verschillende restaurants, aan het strand gelegen, Wi-Fi enz. kunnen een resort fee berekenen. U kunt
dan vaak onbeperkt van deze diensten gebruik maken. Deze „fees‟ variëren meestal tussen de 10 en 30 dollar per kamer
per nacht. Dit zijn wel extra kosten, maar houdt u er rekening mee dat u ter plaatse waarschijnlijk toch hier gebruik van
zou maken en de kosten van de losse diensten veel hoger liggen. U kunt de resort fee het best zien als een (verplichte)
kortingsdeal.
Parkeren bij hotels in de grote steden is zelden gratis. Houdt u hierbij rekening met kosten die kunnen op lopen tot 40
dollar per dag.
Indien u gebruik maakt van Valet parking, dus het gemak dat personeel van het hotel uw auto wegbrengt en klaarzet, zal
hiervoor nog 10 tot 15 dollar per dag extra wordt berekend. Wij adviseren dan ook altijd om grote steden zoveel
mogelijk aan het begin of eind van uw reis te plannen en de auto dan al in te leveren. Voor de vermeden parkeerkosten
kunt u dan prima een metro of hop on hop off buskaart aanschaffen.
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Tickets en excursies
North Canyon Helicopter Tour (Papillon)
U vertrekt vanaf Grand Canyon Airport, gelegen in Tusayan, voor een 25-30
minuten durende helicoptervlucht. De North Canyon Tour neemt gasten mee over
de Kaibab National Forest en in het diepste en breedste gedeelte van Grand
Canyon National Park. Het midden gedeelte van de Grand Canyon, waar het
landschap het meest divers is, heeft een breedte van bijna 18 kilometer, en is
ongeveer 1,5 kilometer diep.
Er wordt zo gevlogen dat u vanuit beide kanten van de helikopter een prachtig
zicht hebt, en de mogelijk hebt om mooie foto's te maken.
Geniet van een prachtig uitzicht door de grote ramen als u vliegt over de Colorado River richting de North Rim.
Inclusief:
- Helikopter Tour over de Grand Canyon (Central Grand Canyon & North Rim)
- Meertalige uitleg mogelijk
- Duur: ongeveer 25-30 minuten
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Bestemmingsinformatie

Het kan voorkomen dat de beschrijvingen voor de voor u geselecteerde bestemmingen nog niet allemaal beschikbaar zijn. Indien u vragen
hebt over een bepaalde bestemming laat het ons gerust weten.

Los Angeles

Los Angeles is dé entertainment hoofdstad van de Verenigde Staten. Het
is het thuis van veel beroemde filmsterren en het bekende Hollywoodlogo. Maak een wandeling over de Walk of Fame waar veel
beroemdheden worden herdacht door middel van de roze sterren op de
straat. Bezoek ook het Mann‟s Chinese theater wat bekend staat om de
tientallen betonnen tegels waar diverse beroemdheden hun hand- en
voetafdrukken alsmede een persoonlijke boodschap in het natte cement
hebben achtergelaten. Rij ook even door Beverly Hills, de beroemdste wijk
van de Verenigde Staten, om wat exclusieve villa‟s te spotten.

Grand Canyon National Park

Het enorme massief van de Grand Canyon zal u deze dag zeker
imponeren.
De Grand Canyon straalt romantiek uit en belooft wilde schoonheid,
spectaculaire uitzichten, prachtige rotsformaties en is een ervaring die u
de rest van uw leven niet meer vergeet. De Grand Canyon is één van de
machtigste natuurlijke wonderen: 1.6 km diep, 458km lang en er was 2
miljard jaar voor nodig om het te maken zoals het nu is. Het grote aantal
kleuren verandert constant en er bevinden zich voortreffelijke watervallen,
de Colorado River en natuurlijk de geweldige rotsformaties.
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Reisverzekeringen
De gezondheidszorg in de USA & Canada is in handen van particuliere
instellingen en is zeer duur. Een ziektekostenverzekering sluit men veelal niet
af. Het Obamacare is hier een bekend voorbeeld van. Het is daarom van
belang een goede reisverzekering af te sluiten die voldoende dekking biedt
(ook tegen verlies en diefstal van bagage). Medicijnen zijn meestal zonder
recept verkrijgbaar in drugstores, een kruising tussen een apotheek en drogisterij. Mocht u naar een ziekenhuis
moeten, dan is het beter naar een universiteitsziekenhuis te gaan, hier liggen de tarieven iets lager. Houdt u er
rekening mee dat vanwege de torenhoge kosten van medische hulp in de USA, deze vaak maar gedeeltelijk
vergoed worden door de Nederlandse zorgverzekeraar, ook daarom is een aanvullende reisverzekering
belangrijk.
Ook een goede annuleringsverzekering is van belang indien u onverhoopt de reis niet kunt maken.
Onze partner met betrekking tot verzekeringen is de Europeesche Verzekeringen. Onderstaand vindt u een
uitgebreide uitleg over zowel de kortlopende- als de doorlopende reis- en annuleringsverzekering. Diverse
dekkingen zijn mogelijk, dus het is belangrijk om u hier goed in te verdiepen.
Heeft u zelf al een doorlopende reis- en annuleringsverzekering? Neem dan contact op met uw
tussenpersoon. Wellicht moet de reisverzekering worden omgezet naar Werelddekking, en uw
vergoedingsbedrag van de annuleringsverzekering worden verhoogd.
Voor uw USA/Canada reis raden wij de volgende dekkingen aan:
Reisverzekering: Werelddekking


Voor USA/Canada reizen heeft u werelddekking nodig op uw reisverzekering

Reisverzekering: Personenhulp


Zijn alle leden van het reisgezelschap verzekerd bij dezelfde reisverzekering? Dezelfde reisverzekering
geeft het voordeel van dezelfde alarmcentrale en hulpverlening in noodgevallen.

Reisverzekering: Bagage


Heeft u waardevolle bagage? Dan is het misschien verstandig deze extra te verzekeren. Wij bieden
daarvoor de dekking 'Bagage' aan.

Reisverzekering: Geneeskundige kosten


De USA en Canada zijn landen waar u met extreem hoge zorgkosten te maken kunt krijgen. Uw
zorgverzekering vergoedt deze kosten waarschijnlijk niet volledig. Onze dekking voor geneeskundige
kosten vergoedt deze kosten wel.

Reisverzekering: Rechtsbijstand


Organiseert u uw rondreis zelf? Bij een verkeersongeval kunt u zeer hoge claims krijgen of direct met
justitie in aanraking komen. Het is daarom verstandig een dekking voor reisrechtsbijstand af te sluiten.
Die omvat bijvoorbeeld hulp van een advocaat en het betalen van een eventuele borg.

Reisverzekering: Ongevallen


In ongewone, onverwachte situaties of bij sportactiviteiten op onbekend terrein neemt de kans op een
ernstig ongeval toe. De dekking Ongevallen biedt een eenmalige extra uitkering bij overlijden of blijvende
invaliditeit als gevolg van een ongeval op reis.

Annuleringsverzekering


Heeft u een dure reis geboekt? Dan is het prettig als het financiële risico van een annulering is verzekerd.
Dit kunt u doen met de Annuleringsverzekering voor standaard annuleringsredenen of met de Allrisk
Annulering voor aanvullende persoonlijke redenen.

Zie HIER voor uitgebreide informatie over reis- en annuleringsverzekeringen.
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Wilt u deze reis boeken?
Om deze offerte om te zetten in een definitieve reservering ontvangen wij graag de volgende gegevens van u:
e
- Namen zoals vermeld in het paspoort (1 voornaam voluit en achternaam)
- Paspoortnummer en vervaldatum van het paspoort (alleen van toepassing indien u ook uw vlucht
via ons boekt)
- Geboortedata van alle reizigers
- Wie de hoofdbestuurder van de huurauto en/of camper wordt (tevens creditcard houder)
Wat kunt u verder nog aan ons doorgeven:
- Preferenties
- Beddenconfiguratie: De beddenconfiguratie kan anders zijn dan u gewend bent. In de USA en Canada
beschikken 3- en 4-pers. kamers vaak uit twee dubbele bedden (2x Queen bed, afmeting 1.20m –
1.40m). Op aanvraag kan er een extra bed worden bijgezet, maar dit is niet mogelijk in alle hotels en is
altijd slechts een preferentie en er kunnen extra kosten aan verbonden zijn.
- Maaltijden vliegtuig: Volgt u een bepaald dieet, of wilt u een kindermaaltijd bestellen voor de
kinderen? Dit kunnen we doorgeven aan de luchtvaartmaatschappij.
- GPS: De huur van een GPS is niet standaard inbegrepen bij uw huurauto. Een toestel kan worden
bijgeboekt voor €9 per dag, of u kunt zelf zorgen voor een navigatiesysteem. U kunt bijvoorbeeld
gemakkelijk in een toestel die u misschien al hebt, een kaartje van de USA/Canada uploaden.
- Stoelreserveringen: Wanneer u een reis naar Amerika of Canada heeft geboekt met uw familie wilt u
logisch graag bij elkaar zitten. Airlines hebben echter steeds meer stoel-reserveringssystemen bedacht
waarbij de mogelijkheid om gratis stoelen te boeken bij de reservering steeds lastiger wordt. Om er
zeker van te zijn dat u bij elkaar zit is het wat dat betreft beter om bij de boeking ook gelijk de
stoelreservering te bespreken. Dit is wel een betaalde service van airlines die nogal verschilt. De
tarieven lopen uiteen tussen de 25 en 75 euro per stoel (enkele reis) voor Economy class. Daarbij
hebben sommige airlines deze optie alleen open staan als u uw tickets al geprint en betaald heeft. Het
is belangrijk dat u dit bij uw boeking ook gelijk bespreekt, dit voorkomt teleurstellingen.
Op het moment dat u akkoord gaat met de offerte dan gaan wij alle reisonderdelen voor u boeken/aanvragen.
Vanaf dat moment kan er niet meer kosteloos gewijzigd of geannuleerd worden. Indien een reisonderdeel niet
bevestigd kan worden conform de offerte dan zullen wij u hierover informeren.
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Overige
Uw paspoort dient geldig te zijn tot na terugkeer uit de USA/Canada.
Vraag tijdig uw reistoestemming aan voor de USA! HTTPS://ESTA.CBP.DHS.GOV/ESTA/ (ook bij alleen
een overstap). Zie voor onze ESTA handleiding: WWW.USTRAVEL.NL/ESTA.
Vraag tijdig uw reistoestemming aan voor Canada! HTTP://WWW.CIC.GC.CA/ENGLISH/VISIT/ETA.ASP
(ook bij alleen een overstap)
Ook kinderen, ongeacht hun leeftijd, dienen een eigen paspoort te hebben!
e

Voor de USA zijn als ruimbagage 2 koffers à 23 kilo p.p. toegestaan, echter alleen de 1 koffer is gratis, er
wordt een toeslag vanaf € 70.00 voor de 2e koffer of voor overgewicht berekend door de airline!
Wij hebben voor uw lijndienst tarief de beschikking over zogenaamde IT-tarieven. Dit zijn goedkopere
tarieven die reisorganisaties mogen gebruiken, in combinatie met een hotel of autohuur en die niet
gepubliceerd zijn. U bent hiermede meestal goedkoper uit dan wanneer u rechtstreeks reserveert bij de
airline en belangrijk: u hoeft de tickets ook pas 6 weken voor vertrek te betalen. De airlines behouden
zich wel het recht voor om tussentijds deze tarieven te verhogen. Helaas maken ze hier regelmatig
gebruik van. Wij zijn dan verplicht deze verhogingen aan u door te belasten. U heeft dan twee
mogelijkheden; Optie 1 is dat u deze verhoging accepteert, u krijgt van ons een aanvullende factuur voor
het bedrag van de verhoging. Optie 2 is dat u de verhoging niet accepteert. U heeft dan het recht om,
tegen het geboekte tarief de tickets te kopen. U moet dit dan wel binnen de door de airline vastgestelde
termijn doen, dit is meestal binnen 2 a 3 weken. U krijgt van ons ruim vantevoren bericht en informatie
over het hogere aanbetaling bedrag.
UStravel service: Wij bieden u de mogelijkheid om gelijk bij uw boeking een hogere aanbetaling van 50% te doen over
het ticket gedeelte. Wij garanderen dan het tarief wat u bij boeking heeft gekregen en u heeft dan geen last meer van
de tussentijdse verhogingen. Indien u hier gebruik van wilt maken geeft u dit dan aan bij uw reservering. Deze service
geldt alleen voor de IT-tarieven. Actietarieven van airlines die gelijk geprint en betaald moeten worden zijn uiteraard
van deze service uitgesloten.

Alle genoemde tarieven zijn inclusief alle taxen (tenzij anders vermeld) en reserveringskosten. De
geoffreerde vluchten, hotels, autohuur en/of camperhuur zijn op basis van actuele beschikbaarheid
(tenzij anders vermeld).
ANVR, SGR ,Calamiteitenfonds en Privacy policy
Op deze pakketreis zijn de ANVR reizigersvoorwaarden, Stichting Garantiefonds Reisgelden, Calamiteitenfonds
en de UStravel.nl/Canadatravel.nl boekingsvoorwaarden van toepassing.
Als de reis is samengesteld uit reisdiensten van verschillende dienstverleners zijn aanvullend ook de
voorwaarden van die dienstverleners van toepassing, die echter geen afbreuk mogen doen aan de ANVR
reizigersvoorwaarden of de wettelijke rechten. Als aanvullende voorwaarden gelden vermelden we dat expliciet.
DOWNLOAD ANVR REIZIGERSVOORWAARDEN >>
DOWNLOAD USTRAVEL.NL/CANADATRAVEL.NL AANVULLENDE VOORWAARDEN >>
DOWNLOAD ANVR TOUROPERATOR VOORWAARDEN >>
Wij zijn aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en dus is ook de garantieregeling van SGR
van toepassing. U kunt dit controleren op WWW.SGR.NL. Bij financieel onvermogen van ons en/of een
dienstverlener die bij SGR is aangesloten, kunt u -als en voor zover de regeling daarin voorziet- aanspraak
maken op de garantieregeling (WWW.SGR.NL/GARANTIEREGELING). Wij zijn ook aangesloten bij het
Calamiteitenfonds(CF) en dus is de garantieregeling van CF van toepassing. U kunt dit controleren op
WWW.CALAMITEITENFONDS.NL. Bij een calamiteit kunt u -als en voor zover de regeling daarin voorzietaanspraak maken op de garantieregeling van het CF (WWW.CALAMITEITENFONDS.NL/GARANTIEREGELING).
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De levering van lijndienst vliegtickets en chartertickets (zgn. “camping-vluchten”) en losse autohuur vallen niet
onder garantiedekking van SGR.
Op het vervoer dat wordt uitgevoerd door (Nederlandse) luchtvaartmaatschappijen, trein-, ferry- en
busmaatschappijen zijn de algemene voorwaarden van die vervoersmaatschappijen van toepassing. Deze
voorwaarden zijn te vinden op de website van de vervoerder of te lezen op
WWW.ANVR.NL/VERVOERSVOORWAARDEN.
Indien noodzakelijk voor een goede uitvoering van deze reisovereenkomst, en indien noodzakelijk, geven wij
uw gegevens door aan de dienstverlener(s). Als u dit niet op prijs stelt, kunt u dit aan ons doorgeven, maar dan
zijn wij niet aansprakelijk als die diensten niet of niet juist kunnen worden uitgevoerd, omdat deze gegevens
ontbreken.
Wettelijke informatie: De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van
Richtlijn (EU) 2015/2302. Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden.
Wij zijn ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. Wij beschikken ook
over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer in de pakketreis is
inbegrepen, te repatriëren ingeval wij insolvent worden.
MEER INFORMATIE OVER BASISRECHTEN KRACHTENS RICHTLIJN (EU) 2015/2302 >>

Bij schriftelijke of mondelinge bevestiging van de door u ontvangen offerte, gaat u ook akkoord
met alle van toepassing zijnde ANVR, SGR, Calamiteitenfonds voorwaarden en bepalingen en de
UStravel.nl/Canadatravel.nl aanvullende voorwaarden voor uw reservering. Zie:
WWW.USTRAVEL.NL/OVER-ONS/ANVR
Bij schriftelijke of mondelinge bevestiging van de door u ontvangen offerte, gaat u ook akkoord
met de verwerking van persoonsgegevens voor zover nodig voor de reservering en uitvoering
van uw boeking. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Privacy Policy:
WWW.USTRAVEL.NL/PRIVACY.
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