bijlage Las Vegas & de Canyons
Deze reis wordt door Kras en TUI gezamenlijk uitgevoerd.
Ga mee naar dit prachtige stukje Verenigde Staten en combineer een waanzinnige citytrip met
oogverblindende natuurparken. Je begint in Sin City, oftewel Las Vegas. Een stad waar alle Amerikaanse
zonden genegeerd worden. Geloof ons, hier ga je ogen tekort komen! Van de rinkelende gokautomaten
vervolg je je weg naar de serene stilte. Je ervaart ongekende temperaturen in Death Valley, ziet een
prachtige zonsondergang in Bryce Canyon, verbaast je over de immense, natuurlijke rotsbogen in Arches
National Park, staat aan de rand van de afgrond bij Horseshoe Bend en sluit af bij de wereldberoemde
Grand Canyon. Zoveel verschillende landschappen ben je in zo’n korte tijd nog nooit tegengekomen! Dit
wordt een reis vol hoogtepunten die je niet snel vergeet!
BIJKOMENDE KOSTEN
Fooien
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 keuze blijft uiteraard uw 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. 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. Het geven van deze fooi zal zeker
op prijs worden gesteld en kun je aan het einde van de reis overhandigen. Het bedrag kun je ter plaatse in
dollars betalen.
Entreegelden
De volgende entreegelden van de nationale parken zijn inbegrepen: Death Valley, Valley of Fire, Bryce Canyon
National Park, Dead Horse Point, Horseshoe Bend en 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 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:
Las Vegas City Nite Tour USD 39
Hoover Dam & Shopping USD 50
Las Vegas The Show & Dinner USD 120
River Rafting Trip Moab USD 78
Canyonlands Evening Tour & Dinner USD 96
Monument Valley Tour USD 55
North Canyon Helicopter Tour USD 222
Papillon South Rim Airplane USD 159
Lower Antolope Canyon Tour USD 79
Noot: Gezien de populariteit van de Lower Antelope Canyon Tour kunnen wij een bezoek hieraan niet altijd
garanderen. Deze gevallen zijn uiterst beperkt en proberen wij te allen tijde te voorkomen.
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
Wilt je een groepsrondreis Verenigde Staten boeken, dan wijzen we je erop dat je over een normale
basisconditie dient te beschikken en een goede mobiliteit noodzakelijk is. Je ziet en onderneemt veel en
verblijft in meerdere accommodaties in een relatief korte periode. Houd er rekening mee dat er in de steden
die we bezoeken veel gelopen dient te worden en dat het niet altijd mogelijk is dat de touringcar je in het
centrum van de stad afzet/ophaalt. Je dient gemakkelijk afstanden te kunnen lopen, trappen te kunnen nemen
en zelfstandig, eventueel met behulp van je medereiziger (binnen dezelfde boeking) in en uit de minibus,
touringcar of trein etc. (afhankelijk van de reis) te kunnen stappen. De rondreizen kunnen voor mensen die
minder mobiel zijn als zwaar ervaren worden en het kan ook zijn dat deelname aan sommige
programmaonderdelen niet haalbaar is, in welk geval geen restitutie op de reissom verleend zal worden. Onze
rondreizen Verenigde Staten zijn dan ook niet geschikt voor rolstoel- of rollatorgebruikers. Twijfel je of de
rondreis van je keuze geschikt voor je is of wil je je situatie toelichten, neem dan altijd 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 het reisgezelschap
in de bus is bepalend. Je bent hiervoor medeverantwoordelijk. Wij vragen je dan ook rekening te houden met je
medereizigers, zoals van hen verwacht mag worden dat ze rekening houden met jou. Claim bijv. geen vaste
plaatsen in de bus, maar houd je aan het door de chauffeur bepaalde roulatieschema en zorg ervoor dat je op
de afgesproken tijd op de afgesproken plaats bent. Door rekening met elkaar te houden voorkom je irritaties,
wat een positieve invloed zal hebben op je vakantiebeleving. Prettige reis!
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