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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.
2.
3.
4.
5.
6.

Rechtstreekse vlucht op Los Angeles of San Francisco
Een middelgrote auto voor 4 personen
Een helikopter vlucht in Las Vegas
Toegang tot Alcatraz (we hebben gehoord dat je daar kaartjes voor moet bestellen vooraf)
Een hotelovernachting op 1 kamer na aankomst en eentje voor vertrek
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
Info VakantieXperts <info@vx.nl>

Thu, Nov 22, 2018 at 6:55 AM

Hartelijk dan voor uw e-mail.
Wat leuk dat jullie een rondreis willen maken in deze mooie gebieden van west-Amerika!
Ik ben meteen gaan zoeken naar een passend aanbod dat past bij jullie wensen.
VLUCHTSCHEMA
Ik heb 2 vlucht opties gevonden:
1. Retour Los Angeles: 05-07 Vertrek Amsterdam 09:50 - 11:55 u. aankomst Los Angeles
26-07 Vertrek Los Angeles 13:50 - 09:10 u. Aankomst Amsterdam (27-07)
2. Aankomst/vertrek
op 2 verschillende
luchthavens:

05-07 Vertrek Amsterdam 09:50 - 11:45 u. aankomst San Francisco

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0b9db31da7&view=pt&search=…sg-a%3Ar4779942784685345693&simpl=msg-f%3A1617838866808143244
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26-07 Vertrek Los Angeles 13:50 - 09:10 u. aankomst Amsterdam (27-07)
Totaalprijs voor 4 personen €3726,30
Vertrek is ook een dag later mogelijk (06-07 t/m 28-07), de totaalprijs wordt dan €4370,30 (= schema
1)
Vertrek is ook een dag later mogelijk (06-07 t/m 28-07), de totaalprijs wordt dan €4702,30 (= schema
2)
Prijzen zijn inclusief 23kg ruimbagage.
AUTOHUUR
In de bijlage vindt u 2 offertes voor autohuur.
Denk eraan om een creditcard mee te nemen, bij afhalen op de luchthaven heeft u deze nodig voor
een eventuele borg.
HELICOPTERVLUCHT LAS VEGAS
Ik heb voor u onderstaande vluchten gevonden, op vrijdag 05-07-2019.
Ace of Adventures Heli Tour Las Vegas Strip

Voel je vrij als een vogel terwijl je vliegt over een van de grootste natuurlijke wonderen van de wereld en
daarna over zijn grootste door de mens gemaakte wonderen met deze helikoptertour door de meest
schitterende straten van de Grand Canyon en Downtown Vegas. Andere bezienswaardigheden op deze
epische reis zijn Lake Mead met de Black Mountains in de verte, de Hoover Dam, Grapevine Mesa en de
Grand Wash Cliffs.
Totale duur: 3 uur
Duur vlucht: 70 minuten
Inclusief: Transfer vanuit hotel en terug (Hiervoor hebben we wel adresgegevens nodig)
*Brandstofkosten zijn exclusief
TOEGANG ALCATRAZ COMBO
Ik heb voor jullie gekeken wat het kost om naar eiland Alcatraz te gaan.
Dit is wel in combinatie met verschillende activiteiten.
Wij hebben onderstaande tour gevonden:
Alcatraz en California Sunset Tour (bijvoorbeeld 08-07)
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Haal het maximale uit je dag in de City by the Bay met dit tweedaagse combo-pakket, dat een reis
naar Alcatraz combineert met een fietstocht door San Francisco. Neem op je eerste dag een veerboot
naar het eiland Alcatraz en krijg toegang tot de voormalige federale gevangenis. Ga op een self-guided
audiotour van het terrein en blijf zo lang als je wilt tijdens openingstijden. Kies vervolgens op je
tweede dag tussen drie verschillende begeleide fietstochten om de stad op wielen te verkennen. Stop
bij minder bekende plekken waarvan alleen de lokale bevolking weet en beroemde
bezienswaardigheden waarvan je foto's wilt maken.
De fietstocht begint om 16:00 u.
Totaalprijs 4 personen: €553,92
*Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid

HOTELS
Het is niet helemaal duidelijk naar wat voor accommodaties u zoekt. Wij hebben hieronder de volgende
opties gevonden bij
de vliegvelden.
Hilton Garden INN (San Francisco Airport)

2-persoonskamer met twee dubbele bedden: €190- per kamer.
Basis: Logies
*Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid

Holiday Inn Express (Los Angeles Airport)

2-persoonskamer met twee dubbele bedden: €220,- per kamer.
Basis: Logies ontbijt
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0b9db31da7&view=pt&search=…sg-a%3Ar4779942784685345693&simpl=msg-f%3A1617838866808143244
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Wij horen het graag indien u in een andere locatie wilt verblijven.
*Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid

NATIONALE PARKEN
Grand Canyon: $ 35,- per auto, $ 20,- per persoon
Bryce Canyon: $ 35,- per auto, $ 20,- per persoon
REISDOCUMENTEN
Aangezien u naar de Verenigde Staten reist, dient u vooraf elektronisch uw reistoestemming aan te vragen middels
het digitale ESTA formulier. Deze treft u aan via deze link. Indien u geen creditcard heeft kunt u ESTA ook via
VakantieXperts regelen, de servicekosten hiervoor bedragen € 15,- per persoon en een toeslag voor het gebruik van
de creditcard. Een visum is niet nodig, wel een paspoort dat nog 6 maanden geldig is na terugkomst in Nederland.
LET OP: Het ESTA visum is niet geldig voor reizen langer dan 90 dagen! Indien u langer dan 90 dagen in de
Verenigde Staten verblijft, dient u vooraf een visum aan te vragen.
Omdat jullie nog geen concrete datum hebben laten weten zijn alle prijzen onder voorbehoud.
Wij horen graag wat jullie ervan vinden, we helpen jullie graag met het boeken van een mooie reis.
Met vriendelijke groet,
Madelon

VakantieXperts Contactcenter
Stadionstraat 32
4815 NG Breda

Tel: 0900 - 339 0 339
contactcenter@vakantiexperts.nl
www.vx.nl

Op di 20 nov. 2018 om 17:31 schreef JC <>:
[Quoted text hidden]
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