bijlage Great Western Highlights
Deze reis wordt door Kras en TUI gezamenlijk uitgevoerd.
Een roadtrip door het westen van Amerika, het is voor velen de ultieme reisdroom. Je reist van San
Francisco naar de knotsgekke gokstad Las Vegas. Je waant je een filmster in Los Angeles. Je gluurt over
de rand van de Grand Canyon en stapt in de voetsporen van de eekhoorns in Yosemite (alvast oefenen: josim-me-tie). Ben je klaar om je ogen uit te kijken en je adem te verliezen in het land van de onbegrensde
mogelijkheden? Follow the dream!
BIJKOMENDE KOSTEN
Fooien
Tijdens deze reis zijn er heel veel mensen die voor je klaar staan; denk aan bijvoorbeeld lokale gidsen en
hotelpersoneel. In Noord-Amerika is het zeer gebruikelijk om fooien te geven. Vaak is deze fooi een
broodnodige aanvulling op het lage loon van servicepersoneel. Het geven van een fooi van 15 tot 20 % van de
rekening wordt als normaal gezien, de exacte hoogte blijft uiteraard je eigen keuze. Als blijk van waardering
kun je zelf fooien achterlaten voor de kofferjongens, kamermeisjes, restaurant/hotelpersoneel etc. De fooien
voor je reisleider en chauffeur staan hier los van. Als je tevreden over hen bent, kun je aan het einde van de reis
naar eigen inzicht een fooi geven. Om je een indicatie te geven hanteren we een richtlijn van ca. USD 4 tot 5 per
persoon per dag voor de reisleider en ca. USD 3 tot 4 per persoon per dag voor de chauffeur. Namens hen
hartelijk bedankt.
Entreegelden
De volgende entreegelden van de nationale parken zijn inbegrepen: Yosemite National Park, Death Valley
National Park, Zion National Park, Bryce Canyon National Park, Grand Canyon National Park.
Optionele excursies
Bij deze reis zijn ter plaatse de volgende optionele excursies mogelijk (prijzen zijn per persoon en onder
voorbehoud van beschikbaarheid, wijzigingen en weersomstandigheden, ter plaatse te betalen). De reisleider
zal aan het begin van de rondreis inventariseren voor welke excursies je interesse hebt. Omdat je deelneemt
aan een groepsrondreis met een vaststaand dagprogramma raden wij je af om zelfstandig, voorafgaand aan de
rondreis losse excursies te boeken:
San Francisco: Lombard Street, Sausalito & Ferry Tour
Maak een ritje met de Cable Car naar de top van Lombard Street, "the world's crookedest street", oftewel 's
werelds kromste straat. Als je weer beneden bent stap je aan boord van een bus die je meeneemt over de brug
naar Sausalito, een historisch stadje dat meer dan 100 jaar oud is. Je kunt je tijd vrij besteden in Sausalito,
waarna een ferry je terugbrengt naar San Francisco. Prijs USD 49 per persoon.
San Francisco: Dinner in Chinatown en avondtour
De avond begint met een heerlijk diner in een van de bekendste restaurants van Chinatown. Als entree worden
Chinese kip salade en soep geserveerd. De hoofdmaaltijd bestaat ondermeer uit: broccoli, zoet zure kip,
garnalen, gebarbecued varkensvlees en gemengde groenten. Dit alles met keuze van witte of gefrituurde rijst.
Jasmijnthee en fortune koekjes zijn ook inbegrepen. Na de maaltijd is er tijd voor een korte wandeling door
Chinatown voordat je in de bus de Oakland Bay Bridge over gaan naar Treasure Island. Hier stop je bij een punt
vanwaar je een prachtig uitzicht hebt over San Francisco By Night. Prijs USD 55 per persoon.
San Francisco: Bay cruise
Het hoogtepunt van San Francisco, een boottocht langs de adembenemende kustlijn! Je gaat onder de Golden
Gate Bridge door en langs het fameuze Alcatraz. Op deze cruise zal je de kleurrijke geschiedenis van de stad
leren kennen alsmede de wereldberoemde bouwwerken zien (met uitleg). Tijdens de cruise kun je ook
verschillende diersoorten tegenkomen zoals meeuwen, pelikanen en zeeleeuwen, én wees niet verrast om ook
dolfijnen en walvissen te spotten! Prijs USD 33 per persoon.

Monterey : Whale Watching
Kom aan boord van het grootste (meer dan 30 meter) schip van Monterey Bay, de Princess Monterey. Deze
comfortabele hogesnelheidscruiser kan meer dan 150 passagiers meenemen. Er is een ruime binnenzitplaats
met banken en tafels. Daarnaast zijn er ook meer dan genoeg buitenzitjes op het gehele schip. Geniet van het
varen, met een grote mogelijkheid om dolfijnen, walvissen en misschien orca's te zien. Geniet van het prachtige
uitzicht gedurende deze 2,5 uur durende trip. Prijs USD 67 per persoon.
Las Vegas: Illuminations Las Vegas by Night
Een avond vol glitter en glamour. Kom mee op een rondrit die je de meest beroemde hotels en casino's van
Vegas van dichtbij laat zien. Wij bezoeken het geweldig luxueuze casino van de Wynn, het nieuwe Palazzo en
het beroemde Venetian hotel. Je bekijkt de indrukwekkende watershow bij het Bellagio en het grootste TV
scherm ter wereld in de oude binnenstad van Las Vegas. Onderweg naar het hotel rijden we langs vele
trouwkapelletjes. Prijs USD 39 per persoon.
Las Vegas: Hoover Dam
De Hoover Dam bied je een speciale Powerplant Tour. Deze tour bestaat uit een presentatie met professionele
gids, audioen film presentaties en ander mediamateriaal die je een beeld geven van de imposante dam, zijn
werking en de hoogtepunten rondom de dams. Deze twee uur durende tour laat je alles zien wat je wilde
weten over de Hoover Dam. Wanneer je binnen komt, kom je eerst in het theater, waar je plattegrond, foto’s
en kaarten ziet als introductie op de Hoover Dam. Daarna ga je met een 70-seconden durende lift 162 meter
door de rotsen van de Black Canyon naar beneden voor een 30-minuten durende tour. Daar kun je zien hoe de
dam is gebouwd. Daarna neemt de lift je weer mee naar boven om van een prachtig panoramisch uitzicht te
genieten. Prijs USD 50 per persoon.
Las Vegas: The Show
VEGAS! THE SHOW vertelt het verhaal over de eerste casinodagen van Las Vegas op een manier zoals alleen
Las Vegas dat kan: met veel spektakel en muziek. Het verhaal draait rond de rijke geschiedenis welke Las Vegas
tot een top bestemming maakte voor entertainers uit de hele wereld. Het brengt muziek van bekenden, zoals
de Rat Pack en Elvis. Daarnaast beleef je wat de toekomst gaat brengen voor Las Vegas. Het is de grootste
productie op de Strip van de laatste 20 jaar. Prijs USD 120 per persoon.
Page/Lake Powell: Lower Antelope Canyon Tour
Een ca. 1,5 uur durende tour door de spectaculaire Antelope Canyon, met uiteraard een wandeling door de
vaak gefotografeerde ‘Slot Canyons’. De ‘Slot Canyons’ zijn majestueuze en smalle doorgangen die net groot
genoeg om met een kleine groep doorheen te lopen. Het zonlicht dat gefilterd wordt door de muren zorgt
voor een continu veranderend patroon van schaduwen in vele verschillende kleurtinten. Prijs USD 79 per
persoon.
Grand Canyon: Grand Canyon Flight
Bij aankomst in de Grand Canyon heb je de mogelijkheid om een adembenemende vlucht te maken over de
Noord Canyon. De helikopter glijdt over de wouden van het Kaibab Plateau en dan, plotseling, zweef je boven
een immense opening, een kunstwerk, uitgehouwen door de Colorado rivier en andere krachten van de natuur
over een periode van miljoenen jaren. Je kunt een groot verschil zien tussen de Noord- en Zuidkant van de
Canyon. Geniet van de steeds wisselende kleuren in de rotsformaties en het adembenemende zicht op dit
immense landschap, wanneer je boven het wijdste gedeelte van deze kloof vliegt. Deze onvergetelijke tour
duurt ca. 25 tot 30 minuten. Prijs USD 225 per persoon.

Grand Canyon: South Rim flight
Deze rondvlucht over de bekendste en mooiste stukken van de Grand Canyon is een van de beste manieren dit
wonder van de natuur te verkennen. Je vertrekt vanaf de oostelijke kant van de Canyon, over Zuni Point en
richting Zuni Corridor. In toevoeging tot de helikopter tour zie je Desert View Watchtower, de Painted Desert,
en het Navajo Indian Reservaat in het oosten, gelegen naast de machtige Colorado Rivier. Daarna zal het
vliegtuig draaien, over Temple Butte richting de North Rim om het schitterende Kaibab Plateau en Kaibab
National Forest te laten zien. Imperial Point, het hoogste punt van de Canyon, kun je duidelijk zien als de vlucht
in westelijke richting verder gaat richting Dragon Corridor, het breedste punt van de Canyon. Deze geweldige
ervaring duurt ca. 45-50 minuten. Prijs USD 162 per persoon.
Noot: bovenstaande bedragen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en koersverschillen
Fooien, optionele excursies en evt. lunches kun je bij de reisleider in Dollars betalen.
De in het programma genoemde excursies zijn onder voorbehoud van wijzigingen en weersomstandigheden. Indien
de tijd het toelaat kunnen er andere of extra bezienswaardigheden bezocht worden, waarvan de eventuele
entreegelden in deze bijlage niet genoemd zijn.
MOBILITEIT
Een rondreis betekent veel zien, veel doen en veel reizen. Een normale basisconditie en een goede mobiliteit
zijn dan ook noodzakelijk; je kunt goed en lang lopen (je gaat veel te voet op pad en de touringcar kan de groep
ook niet altijd in het centrum afzetten en ophalen), hebt geen moeite met traplopen en je kunt zelfstandig of
met een beetje hulp van een reisgenoot (binnen dezelfde boeking) in en uit vliegtuig, bus, trein, boot e.d.
stappen. Ben je minder mobiel, dan kan deze rondreis als zwaar ervaren worden en zul je misschien sommige
excursies aan je voorbij moeten laten gaan, zonder restitutie op de reissom. Onze rondreizen zijn niet geschikt
voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Twijfel je of deze reis wel de juiste keuze is vanwege je mobiliteit of wil je
jouw situatie toelichten, neem dan gerust contact met ons op.
TOT SLOT
Het slagen van een reis is niet alleen afhankelijk van wat je ziet en doet. Ook de sfeer binnen je reisgezelschap
is belangrijk en iedereen draagt hier zijn steentje aan bij. Houd rekening met elkaar, houd je aan alle afspraken
qua verzameltijd en -plaats en claim geen vast plekje in de bus. Kortom: maak er samen een fijne reis van!
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