
                                                                                                                                

1 
 

 
  
 
 
 
 

 
Lions Clubs International 

100th International Convention 
Chicago, 30 June – 04 July 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Update 18 oktober 2016 



                                                                                                                                

2 
 

 
 
Basispakketten:  
 
 

Vluchten met United Airlines:  
 
 
Heen: keuze uit: 
 
28 JUNI 2017 Brussel – Chicago   
UA 973 vertrek 10.00, aankomst 11.55 (plaatselijke tijd) 
 
Of 
 
29 JUNI 2017 Brussel – Chicago   
UA 973 vertrek 10.00, aankomst 11.55 (plaatselijke tijd) 
 
(vluchtduur ca 9u) 
 
 
 
Terug: keuze uit:  
 
05 JULI 2017 Chicago – Brussel  
UA 972 vertrek 17.50, aankomst 09.05, volgende dag (plaatselijke tijd) 
 
Of 
 
06 JULI 2017 Chicago – Brussel  
UA 972 vertrek 17.50, aankomst 09.05, volgende dag (plaatselijke tijd) 
 
(vluchtduur ca 8u) 
 
Vluchtnummers en vluchturen onder voorbehoud van wijzigingen door de luchtvaartmaatschappij. 
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Hotel Swissôtel Chicago  
(onder voorbehoud) 
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Pakketoverzicht 
 

Service 

Pakket 1  Pakket 2  Pakket 3  Pakket 4  

29 juni tot 
5 juli 

29 juni tot 
6 juli 

28 juni tot 
5 juni 

28 juni tot 
6 juli 

Begeleiding en omkadering x x x x 

Registratie voor de Convention x x x x 

Pins x x x x 

Vluchten Brussel-Chicago-Brussel 
in Economy Class 

x x x x 

Transfers luchthaven-hotel en hotel-
luchthaven 

x x x x 

Overnachtingen in het hotel inclusief 
ontbijt 

x x x x 

29 juni - daguitstap voor de Belgische 
Lions met ontdekking van Chicago en 
bezoek aan Lions International HQ in 
Oakbrook, met middagmaal 

  
x x 

30 juni - brunch voor de Belgische Lions x x x x 

30 juni - architectuur-cruise voor de 
Belgische Lions 

x x x x 

03 juli - feest van de Belgische Lions, 
met transfers 

x x x x 

05 juli - daguitstap voor de Belgische 
Lions met een bezoek aan the Ledge 
(Willis Tower) en het Art Institute of 
Chicago, met middagmaal 

 
x 

 
x 

 
 
Pakketprijzen 
 

  

Pakket 1  Pakket 2  Pakket 3  Pakket 4  

29 juni tot 
5 juli 

29 juni tot 
6 juli 

28 juni tot 
5 juli 

28 juni tot 
6 juli  

Prijs per persoon in een 
gedeelde tweepersoonskamer 

€2,650.00 €2,950.00 €2,975.00 €3,250.00 

Supplement 
éénpersoonskamer 

€ 560.00 € 660.00 € 660.00 € 750.00 
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Opmerking:  
Voor de eerste 100 inschrijvingen voorziet de Travel Commissie een geschenk (per kamer)   
 
Ter vergelijking:  
Toronto (2014) € 2295.00  (+ € 650 single) 
Honolulu (2015) € 2955.00  (+ € 705 single) 
Fukuoka (2016)  € 2350.00 (+ € 650 single)  
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Inbegrepen uitstappen in de basispakketten 
 
29 juni 2017 – Chicago & Lions International HQ 
(voor deelnemers die aankomen op 28 juni)  

 
In de ochtend  nemen we u mee aan boord van een open dubbeldekker bus die speciaal voor “Lions 
Club België” geprivatiseerd werd. Tijdens deze rit maakt u op een indrukwekkende manier kennis met 
“The Windy City”. Ontdek samen met ons Chicago’s gedurfde moderne architectuur, een speelse 
mengeling van torenhoge wolkenkrabbers, prachtige gebouwen aan het water en rustige, groene 
parken. Uw gids vertelt u er graag alles over. Rond het middaguur houden we halt bij een plaatselijk 
restaurant, waar een driegangen-menu geserveerd wordt. IJswater en koffie of thee zijn inbegrepen. 
Andere drankjes dient u ter plaatse af te rekenen (cash of credit card). In de namiddag brengt u een 
bezoek aan het internationale hoofdkwartier van de Lions Club in Oak Brook, even buiten Chicago, waar 
u tijdens een georganiseerde rondleiding doorheen het gebouw van nabij kennis maakt met LCI HQ! Aan 
het einde van de rondleiding, ontvangt iedereen een geschenkje. Een onvergetelijke Lions ervaring!  
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30 juni 2017 - Architectuur-cruise 
(voor iedereen)  
 
Speciaal voor de Belgische Lions huren we een boot af om de belangrijkste waterwegen van Chicago af te varen. 
Vanaf het water heeft u een schitterend uitzicht op de prachtige architectuur en bijhorende skyline van Chicago. 
Een professionele gids geeft daarbij de nodige uitleg.  

 

 
 

 
5 juli 2017 – Willis Tower & Art Institute of Chicago  
(voor deelnemers die vertrekken op 6 juli)  

 
Een wandeling van een half uurtje, onder begeleiding van een gids, brengt u ‘s ochtends naar de Willis Tower, een 
110 verdiepingen tellende wolkenkrabber in het hartje van Chicago en één van de hoogste gebouwen  in Amerika. 
Hier maakt u kennis met The Ledge (letterlijk: de richel), een nieuwe manier om Chicago te ervaren! Eigenlijk gaat 
het om “een doorzichtige, glazen doos” die op de 103de etage als het ware “aan de toren werd gehangen” en 
waar bezoekers kunnen genieten van een nooit eerder gezien uitzicht over de stad, inclusief recht onder hun 
voeten! Na deze onvergetelijke ervaring wandelt u samen met de gids naar een plaatselijk restaurant, waar een 
driegangen-menu geserveerd wordt. IJswater en koffie of thee zijn inbegrepen. Andere drankjes dient u ter 
plaatse af te rekenen (cash of credit card). In de namiddag brengt de gids u naar het Art Institute of Chicago (AIC), 
een schitterend museum voor beeldende kunsten. Het is verbonden aan de School of the Art Institute of 
Chicago en is in omvang, na het Metropolitan Museum of Art in New York,  het grootste museum  van 
de Verenigde Staten.  Het AIC is vooral bekend om de collectie Impressionistische, Post-Impressionistische en 
Amerikaanse schilderkunst, met werken van oa  Monet, Renoir, Cézanne, Toulouse-Lautrec en van Gogh. Tot de 
belangrijkste werken van Amerikaanse kunstenaars behoren American Gothic van Grant Wood en Nighthawks 
van Edward Hopper.  Hier krijgt u de gelegenheid om met een audio-gids het museum op uw eigen tempo te 
bezoeken.  
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Optionele excursies voor de Belgische Lions 
 

Hop on / Hop off bus 
(dagelijks – geen minimum aantal vereist)  
 
Deze leuke manier van sightseeing, neemt u mee op een uitgebreide 
ontdekking van The Windy City. De “open” dubbeldekkerbussen 
laten u van dichtbij kennismaken met de  mooiste wolkenkrabbers 
van Chicago zoals het John Hancock Center, de Willis Tower en 
Wrigley Building. Terwijl u de sfeer opsnuift, zorgt de gids aan boord 
voor  onderhoudend commentaar. De bussen houden regelmatig 
halt, zodat u kan afstappen om een bezienswaardigheid van naderbij 
te bekijken. Een volgende bus pikt u dan weer op… De eerste tour 
vertrekt om 09.00 uur, de laatste tour vertrekt om 17.00 uur. Wij 
voorzien een ticket voor de Classic Tour - The Big Loop. Dit ticket is 
niet aan een bepaalde dag gebonden en is 24u geldig vanaf het 
moment dat u voor de eerste keer in de bus stapt.  

 
 
Chicago op de fiets 
(dagelijks – geen minimum aantal vereist)  
 
Spring op de fiets en ontdek, op basis van een plattegrond, nóg meer 
van Chicago. U heeft de keuze uit 4 verschillende routes, die elk 
ongeveer 3 uur in beslag nemen:  Lincoln Park, Japanese Garden, 
Chinatown en Grant Park.  

 
 
 
The Art Institute of Chicago  
(dag nog te bepalen / minimum & maximum nog te bepalen)  
 
Wandel met een gids naar het Art Institute of Chicago (AIC), een 
schitterend museum voor beeldende kunsten. Het is verbonden aan 
de School of the Art Institute of Chicago en is in omvang, na 
het Metropolitan Museum of Art in New York,  het grootste museum  van 
de Verenigde Staten.  Het AIC is vooral bekend om de 
collectie Impressionistische, Post-Impressionistische en Amerikaanse 
schilderkunst, met werken van oa  Monet, Renoir, Cézanne, Toulouse-
Lautrec en van Gogh. Tot de belangrijkste werken van Amerikaanse 
kunstenaars behoren American Gothic van Grant Wood en Nighthawks 
van Edward Hopper.  Hier krijgt u de gelegenheid om met een audio-gids 
het museum op eigen tempo te bezoeken.  
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Lions International HQ - Oakbrook 
(dag nog te bepalen / minimum & maximum nog te bepalen)  
 
Breng een bezoek aan het internationale hoofdkwartier van de Lions Club in Oak Brook, even buiten Chicago, 
waar u tijdens een georganiseerde rondleiding doorheen het gebouw van nabij kennis maakt met LCI HQ! Aan het 
einde van de rondleiding, ontvangt iedereen een geschenkje. Een onvergetelijke Lions ervaring!  
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Optionele pre- & post- tours voor  de Belgische Lions 
 
Een overzicht  

 

 
 
 
 
Vluchttijden   
 
New York – Chicago   ca 2u30 
Washington DC– Chicago    ca 2u10 
Chicago – New York    ca 2u 
Chicago – Washington DC  ca 1u45 
Chicago – New Orleans    ca 2u30 
Chicago – Las Vegas   ca 4u 
Chicago – San Francisco    ca 4u30  
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Pre-tour New York – 26 juni tot 29 juni 2017 
(Onder voorbehoud van wijzigingen) 

 
Kan WEL gecombineerd worden met: 
 Basispakket 1 (29 jun – 05 jul) 
 Basispakket 2 (29 jun – 06 jul) 
 
Kan NIET gecombineerd worden met:  
 Basispakket 3 (28 jun – 05 jul) 
 Basispakket 4 (28 jun – 06 jul)  

 
Dag 1: 26 juni 2017  
Vlucht Brussel-New York  
Aankomst in New York, onthaal en transfer naar het centrum 
van de stad.  
   
Vanaf de luchthaven, brengen we u onmiddellijk naar het 
bruisende centrum van The Big Apple! Geen betere manier 
om kennis te maken met deze wereldstad, dan vanop “Top 
of The Rock”, een uitkijkpunt op de hoogste verdiepingen 
van het Comcast gebouw, gesitueerd in het Rockefeller 
Center, in het hartje van Manhattan.  
   
Korte wandeling naar het hotel.  
Check-in en tijd om op te frissen.  
   
Avondmaal in een plaatselijk restaurant.  
Drie gangen, inclusief ijswater en koffie of thee. Andere 
dranken zijn ter plaatse te betalen (cash of credit card)  
   
Overnachting in het hotel.  
 
 
Dag 2: 27 juni 2017 
Ontbijt in het hotel.  
Volledige dag vrij ter beschikking om zelf op ontdekking te 
gaan.  
Wij voorzien een ticket voor de Hop On / Hop Off bus.  
Vrije lunch en vrij avondmaal.  
Overnachting in het hotel.  
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Dag 3: 28 juni 2017 
We starten de dag met een muzikaal ontbijt!  
De Ellen's Stardust Diner is een “Retro American Diner” die ons 
mee terugneemt naar de jaren ’50. Het gezellige interieur bulkt 
uit van talloze retro-memorabilia en ditto foto’s. Maar wat dit 
restaurantje nog extra populair maakt bij jong en oud, zijn de 
zingende obers – allemaal jonge mensen die hopen het ooit te 
maken op Broadway en in afwachting daarvan hier hun brood 
verdienen!    
  
Aansluitend korte wandeling naar Central Park voor een 
fietstocht door de “Groene Long” van de stad.   
Central Park is zonder twijfel het bekendste park van New York 
en wellicht zelfs van de Verenigde Staten. Het langwerpige park 
strekt zich uit over een lengte van 4 kilometer en heeft een 
totale oppervlakte van 341 hectare. Met zo’n 25 miljoen 
bezoekers per jaar is het het meest bezochte park van de VS.  
 
Picknick lunch in het park. 
When in New York, do as the New Yorkers do:  
“Sit on the grass, relax and enjoy!” 
 
Vrije namiddag.  
  
‘s Avonds “dinner cruise”.  
Tijdens een prachtige tocht langsheen Manhattan, geniet u van 
een lekkere maaltijd met wijn, bier en frisdrank – terwijl een DJ 
zorgt voor goeie muziek. Eén van de hoogtepunten is zonder 
twijfel een prachtig uitzicht op het Vrijheidsbeeld. Een 
schitterende afsluiter van een prachtige driedaagse!  
 
Terugkeer naar het hotel en overnachting.  
 
 
Dag 4: 29 juni 2017 
Ontbijt in het hotel en check-out. 
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar Chicago.  
 
  
Prijs:  
Supplement op het basispakket in een gedeelde 
tweepersoonskamer: Te bepalen 
 
Extra supplement éénpersoonskamer: Te bepalen 
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Pre-tour Washington – 27 juni tot 29 juni 2017 
(Onder voorbehoud van wijzigingen) 

 
Kan WEL gecombineerd worden met: 
 Basispakket 1 (29 jun – 05 jul) 
 Basispakket 2 (29 jun – 06 jul) 
 
Kan NIET gecombineerd worden met:  
 Basispakket 3 (28 jun – 05 jul) 
 Basispakket 4 (28 jun – 06 jul)  
 
 
Dag 1: 27 juni 2017  
Rechtstreekse vlucht van Brussel naar Washington DC. 
Onthaal op de luchthaven  
Transfer naar het centrum van de stad. 
Bij aankomst in het centrum van Washington DC, stapt u over in 
een open dubbeldekbus, die speciaal voor uw gezelschap werd 
geprivatiseerd. Dit is een uitstekende manier om kennis te maken 
met de Amerikaanse hoofdstad. Vanop het open  bovendek, heeft 
u een prachtig uitzicht over de stad. En terwijl de mooie gebouwen 
aan u voorbij glijden, geeft uw gids daarbij de nodige uitleg. Beter 
dan dit, is er niet! 
  
Transfer naar het hotel, check-in en tijd om u op te frissen. 
Avondmaal in een plaatselijk restaurant.  
3 gangen met ijswater en koffie. Andere dranken zijn ter plaatse te 
betalen (cash of credit card) 
 
Overnachting in het hotel. 
 
 
Dag 2: 28 juni 2017  
Ontbijt in het hotel.  
 
Bezoek aan het Arlington National Cemetery, gelegen aan de overkant 
van de Potomac rivier en de meest beroemde begraafplaats van de 
Verenigde Staten. Het is immers de laatste rustplaats voor vele grootste 
Amerikaanse helden, met inbegrip van meer dan 300.000 veteranen van 
elke oorlog waarin Amerika betrokken was (en is…), vanaf de 
Revolutionaire Oorlog tot en met de huidige conflicten. Gemiddeld 
vinden hier elke weekdag 28 begrafenissen plaats, goed voor een totaal 
van ongeveer 6900 per jaar. Tot de belangrijkste monumenten behoren 
hier The Civil War Unknown Monument en de graven van de voormalige 
presidenten William Howard Taft en John F. Kennedy. 
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Middagmaal in een plaatselijk restaurant.  
3 gangen met ijswater en koffie. Andere dranken zijn ter plaatse te betalen (cash of credit card) 
  
 Aansluitend brengt u een geleid bezoek aan het Capitool. 
The United States Capitol, in de volksmond ook wel de 
Capitol Building of Capitol Hill genoemd, is de zetel van 
de Amerikaanse Senaat en van het Amerikaanse Huis 
van Afgevaardigden, die samen het Amerikaanse 
Congres vormen - de wetgevende tak van de 
Amerikaanse federale overheid. Uw rondleiding begint 
met een korte film die u een beter inzicht geeft in het 
ontstaan van ‘s werelds eerste echte representatieve 
democratie en die u van naderbij laat kennismaken met 
het prachtige gebouw. Tijdens de toer zelf, brengt u een 
bezoek aan ondermeer de Crypte, de Rotonde en de Nationale Beelden Hal.  
 
Wist u trouwens dat een groot deel van het boek “Het verloren symbool” van Dan Brown zich in het 
Capitool afspeelt?  
  
Terugkeer naar het hotel en vrije tijd. 
’s Avonds nemen we u mee voor een “dinner cruise” op 
de Potomac Rivier, met een 3-gangen menu, inclusief 
dranken. 
  
De Odyssey is de enige boot Washington DC die onder 
de bruggen van de Potomac door kan varen. Aan boord 
geniet u van lekker eten, live muziek en monumentale 
uitzichten! 
  
Terugkeer naar het  hotel en overnachting.  
 
 
Dag 3: 29 juni 2017 
Ontbijt in het hotel en check out. 
Transfer naar de luchthaven.  
Vlucht naar Chicago. 
 
 
Prijs:  
Supplement op het basispakket in een gedeelde tweepersoonskamer:  
Te bepalen 
 
Extra supplement éénpersoonskamer: 
Te bepalen 
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Post-tour New York – 05 juli tot 08 juli 2017 
(Onder voorbehoud van wijzigingen) 
 
Kan WEL gecombineerd worden met: 
 Basispakket 1 (29 jun – 05 jul) 
 Basispakket 3 (28 jun – 05 jul) 
 
Kan NIET gecombineerd worden met:  
 Basispakket 2 (29 jun – 06 jul)  
 Basispakket 4 (28 jun – 06 jul)  

 
 
 

Dag 1: 05 juli 2017  
Vlucht Chicago-New York  
Aankomst in New York, onthaal en transfer naar het centrum 
van de stad.  
   
Vanaf de luchthaven, brengen we u onmiddellijk naar het 
bruisende centrum van The Big Apple! Geen betere manier 
om kennis te maken met deze wereldstad, dan vanop “Top 
of The Rock”, een uitkijkpunt op de hoogste verdiepingen 
van het Comcast gebouw, gesitueerd in het Rockefeller 
Center, in het hartje van Manhattan.  
   
Korte wandeling naar het hotel.  
Check-in en tijd om op te frissen.  
   
Avondmaal in een plaatselijk restaurant.  
Drie gangen, inclusief ijswater en koffie of thee. Andere 
dranken zijn ter plaatse te betalen (cash of credit card)  
   
Overnachting in het hotel.  
 
 
Dag 2: 06 juli 2017 
Ontbijt in het hotel.  
Volledige dag vrij ter beschikking om zelf op ontdekking te 
gaan.  
Wij voorzien een ticket voor de Hop On / Hop Off bus.  
Vrije lunch en vrij avondmaal.  
Overnachting in het hotel.  
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Dag 3: 07 juli 2017 
We starten de dag met een muzikaal ontbijt!  
De Ellen's Stardust Diner is een “Retro American Diner” die ons 
mee terugneemt naar de jaren ’50. Het gezellige interieur bulkt 
uit van talloze retro-memorabilia en ditto foto’s. Maar wat dit 
restaurantje nog extra populair maakt bij jong en oud, zijn de 
zingende obers – allemaal jonge mensen die hopen het ooit te 
maken op Broadway en in afwachting daarvan hier hun brood 
verdienen!    
  
Aansluitend korte wandeling naar Central Park voor een 
fietstocht door de “Groene Long” van de stad.   
Central Park is zonder twijfel het bekendste park van New York 
en wellicht zelfs van de Verenigde Staten. Het langwerpige park 
strekt zich uit over een lengte van 4 kilometer en heeft een 
totale oppervlakte van 341 hectare. Met zo’n 25 miljoen 
bezoekers per jaar is het het meest bezochte park van de VS.  
 
Picknick lunch in het park. 
When in New York, do as the New Yorkers do:  
“Sit on the grass, relax and enjoy!” 
 
Vrije namiddag.  
  
‘s Avonds “dinner cruise”.  
Tijdens een prachtige tocht langsheen Manhattan, geniet u van 
een lekkere maaltijd met wijn, bier en frisdrank – terwijl een DJ 
zorgt voor goeie muziek. Eén van de hoogtepunten is zonder 
twijfel een prachtig uitzicht op het Vrijheidsbeeld. Een 
schitterende afsluiter van een prachtige driedaagse!  
 
Terugkeer naar het hotel en overnachting.  
 
 

Dag 4: 08 juli 2017 
Ontbijt in het hotel en check-out. 
Geleid bezoek aan Brooklyn. 
Brooklyn is één van de vijf boroughs van New York City en ligt 
op Long Island, waar de bekende alcoholische cocktail Long 
Island Iced Tea vandaan komt. Waar Brooklyn vroeger eerder 
“vermeden” werd omwille van de hoge criminaliteit, staat de 
wijk tegenwoordig flink in de belangstelling, niet alleen bij de 
plaatselijke bevolking, maar ook bij mensen die New York bezoeken.  
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Middagmaal in een plaatselijk restaurant.  
Twee gangen, inclusief ijswater en koffie 
of thee. Andere dranken zijn ter plaatse te 
betalen (cash of credit card) 
 
Wandeling over de Brooklyn Bridge terug 
naar Manhattan.  
 
Transfer naar de luchthaven.  
Vlucht naar Brussel.  
 
Aankomst in Brussel op 9 juli.  
 
 
 
 
 
Prijs:  
Supplement op het basispakket in een gedeelde tweepersoonskamer:  
Te bepalen 
 
Extra supplement éénpersoonskamer: 
Te bepalen 

  



                                                                                                                                

18 
 

 

Post-tour Washington – 05 juli tot 07 juli 2017 
(Onder voorbehoud van wijzigingen) 
 
Kan WEL gecombineerd worden met: 
 Basispakket 1 (29 jun – 05 jul) 
 Basispakket 3 (28 jun – 05 jul) 
 
Kan NIET gecombineerd worden met:  
 Basispakket 2 (29 jun – 06 jul)  
 Basispakket 4 (28 jun – 06 jul)  

 
 
Dag 1: 05 juli 2017  
Vlucht van Chicago naar Washington DC. 
Onthaal op de luchthaven.  
Transfer naar het centrum van de stad. 
Bij aankomst in het centrum van Washington DC, stapt u over in een 
open dubbeldekbus, die speciaal voor uw gezelschap werd 
geprivatiseerd. Dit is een uitstekende manier om kennis te maken met 
de Amerikaanse hoofdstad. Vanop het open  bovendek, heeft u een 
prachtig uitzicht over de stad. En terwijl de mooie gebouwen aan u 
voorbij glijden, geeft uw gids daarbij de nodige uitleg. Beter dan dit, is er 
niet! 
  
Transfer naar het hotel, check-in en tijd om u op te frissen. 
Avondmaal in een plaatselijk restaurant.  
3 gangen met ijswater en koffie. Andere dranken zijn ter plaatse te 
betalen (cash of credit card) 
 
Overnachting in het hotel. 

 
 
Dag 2: 06 juli 2017  
Ontbijt in het hotel.  
 
Bezoek aan het Arlington National Cemetery. 
Het Arlington National Cemetery, gelegen aan de overkant van de 
Potomac rivier, is de meest beroemde begraafplaats van de Verenigde 
Staten. Het is immers de laatste rustplaats voor vele grootste 
Amerikaanse helden, met inbegrip van meer dan 300.000 veteranen van 
elke oorlog waarin Amerika betrokken was (en is…), vanaf de 
Revolutionaire Oorlog tot en met de huidige conflicten. Gemiddeld 
vinden hier elke weekdag 28 begrafenissen plaats, goed voor een totaal 
van ongeveer 6900 per jaar. Tot de belangrijkste monumenten behoren 
hier The Civil War Unknown Monument en de graven van de voormalige 
presidenten William Howard Taft en John F. Kennedy. 
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Middagmaal in een plaatselijk restaurant.  
3 gangen met ijswater en koffie. Andere dranken zijn ter plaatse te betalen (cash of credit card) 
 
Aansluitend brengt u een geleid bezoek aan het 
Pentagon, het hoofdkwartier van het Amerikaanse 
Ministerie van Defensie en het symbool van het 
Amerikaanse leger. Onder leiding van een vaste 
werknemer bij het Pentagon maakt u een wandeling van 
bijna 2,5 km doorheen het fascinerende gebouw en 
krijgt u interessante informatie over de vijf afdelingen 
van de Amerikaanse Defensie:  Air Force (Luchtmacht), 
Army (Landmacht), Coast Guard (Kustwacht), Marine 
Corps & Navy.   
  
Terugkeer naar het hotel en vrije tijd. 
 
’s Avonds nemen we u mee voor een “dinner cruise” op 
de Potomac Rivier, met een 3-gangen menu, inclusief 
dranken. De Odyssey is de enige boot Washington DC 
die onder de bruggen van de Potomac door kan varen. 
Aan boord geniet u van lekker eten, live muziek en 
monumentale uitzichten! 
  
Terugkeer naar het  hotel en overnachting. 
 
 
Dag 3: 07 juli 2017 
Ontbijt in het hotel en check-out. 
In de late ochtend, bezoek aan het Capitool. 
The United States Capitol, in de volksmond ook wel de 
Capitol Building of Capitol Hill genoemd, is de zetel van 
de Amerikaanse Senaat en van het Amerikaanse Huis 
van Afgevaardigden, die samen het Amerikaanse 
Congres vormen - de wetgevende tak van de 
Amerikaanse federale overheid. Uw rondleiding begint 
met een korte film die u een beter inzicht geeft in het 
ontstaan van ‘s werelds eerste echte representatieve 
democratie en die u van naderbij laat kennismaken met 
het prachtige gebouw. Tijdens de toer zelf, brengt u een 
bezoek aan ondermeer de Crypte, de Rotondea en de 
Nationale Beelden Hal.  
 
Wist u trouwens dat een groot deel van het boek “Het 
verloren symbool” van Dan Brown zich in het Capitool 
afspeelt?  
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Middagmaal in een plaatselijk restaurant.  
3 gangen met ijswater en koffie. Andere dranken zijn ter plaatse te betalen (cash of credit card) 
 
Transfer naar de luchthaven  
Vlucht naar Brussel  
 
 
Aankomst in Brussel op 8 juli 
 
 
Prijs:  
Supplement op het basispakket in een gedeelde tweepersoonskamer:  
Te bepalen 
 
Extra supplement éénpersoonskamer: 
Te bepalen 
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Post-tour New Orleans – 05 juli tot 08 juli 2017 
(Onder voorbehoud van wijzigingen) 
 
 
Kan WEL gecombineerd worden met: 
 Basispakket 1 (29 jun – 05 jul) 
 Basispakket 3 (28 jun – 05 jul) 
 
Kan NIET gecombineerd worden met:  
 Basispakket 2 (29 jun – 06 jul)  
 Basispakket 4 (28 jun – 06 jul)  
  
 
 
Dag 1: 05 juli 2017 
Vlucht van Chicago naar New Orleans. 
Onthaal op de luchthaven. 
Transfer naar het centrum van de stad. 
Middagmaal in een plaatselijk restaurant.  
(3 gangen, ijswater en koffie inbegrepen, extra 
drankjes zijn ter plaatse af te rekenen – cash of credit 
card)  
 
Aansluitend maakt u een toer met een typische 
“StreetCar” (tram)  die we speciaal voor de groep 
privatiseren. De trams in New Orleans zijn al sinds de 
eerste helft van de 19de eeuw een integraal onderdeel 
van het openbaar vervoersnetwerk. Vandaag de dag 
zijn er nog vier tramlijnen actief. Een leuke manier om 
kennis te maken met deze gezellige stad!  
 
Aansluitend transfer naat het hotel en check in.  
 
‘s Avonds diner in een plaatselijk restaurant.  
(3 gangen, ijswater en koffie inbegrepen, extra 
drankjes zijn ter plaatse af te rekenen – cash of credit 
card) 
 
Overnachting in het hotel 
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Dag 2: 06 juli 2017 
Ontbijt in het hotel.  
 
Geleide fietstocht doorheen de wijken Faubourg Marigny en 
Bywater. “Marigny” is een heerlijk kosmopolitische en 
levendige wijk met prachtige Creoolse en Classic Revival 
huisjes en andere prachtige gebouwen.  De wijk grenst aan 
“Bywater”, de jonge en trendy wijk van New Orleans. Vanaf 
Cresent Park heeft u een schitterend uitzicht op de 
Mississippi.  
 
Creoolse lunch in een plaatselijk restaurant.  
 
In de namiddag gaat u op ontdekking in het beroemde 
“French Quarter” en is er uiteraard ruimte voor wat vrije tijd.  
 
‘s Avonds diner in een plaatselijk restaurant.  
(3 gangen, ijswater en koffie inbegrepen, extra drankjes zijn 
ter plaatse af te rekenen – cash of credit card) 
 
Overnachting in het hotel  
 
 
Dag 3: 07 juli 2017 
Ontbijt in het hotel.  
Vandaag maakt u kennis met geheimzinnige moerassen en 
prachtige plantagewoningen.  
 
De ochtend start met een boottocht over de “Louisiana 
bayous”. Uw kapitein geeft daarbij de nodige uitleg en brengt 
u zo dicht mogelijk bij alligators, schildpadden en watervogels.   
 
Aansluitend lunch in een plaatselijk restaurant.  
(ijswater en koffie inbegrepen, extra drankjes zijn ter plaatse 
af te rekenen – cash of credit card)  
 
In de namiddag bezoekt u de twee bekendste 
plantagewoningen uit de regio: Oak Alley Plantation en Laura 
Plantation. De tour bij Laura Plantation is gebaseerd op de 
"Plantation Memoires” van Laura Lacoul, een jonge Creoolse 
vrouw die opgroeide op de plantage – een ietwat tragisch 
verhaal over het leven van vrouwen die op de suikerplantages 
werkten.  
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Daarna brengt u een bezoek aan “De Schat van het Oude 
Zuiden”, de prachtige vooroorlogse Oak Alley Mansion - een 
prachtige herinnering aan een vervlogen tijdperk, het tijdperk 
van "Gone With The Wind“.  
 
‘s Avonds diner in een plaatselijk restaurant.  
(3 gangen, ijswater en koffie inbegrepen, extra drankjes zijn 
ter plaatse af te rekenen – cash of credit card) 
 
Overnachting in het hotel. 
 
 
Dag 4: 08 juli 2017 
Ontbijt in het hotel en check out.  
Transfer naar de luchthaven.  
Vlucht naar Brussel, via Washington.  
 
 
Aankomst in Brussel op 9 juli  
 
 
 
Prijs:  
Supplement op het basispakket in een gedeelde tweepersoonskamer:  
Te bepalen 
 
Extra supplement éénpersoonskamer: 
Te bepalen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Post-tour Las Vegas, Grand Canyon & Bryce Canyon – 05 juli tot 09 juli 2017 
(Onder voorbehoud van wijzigingen) 
 
 
Kan WEL gecombineerd worden met: 
 Basispakket 1 (29 jun – 05 jul) 
 Basispakket 3 (28 jun – 05 jul) 
 
Kan NIET gecombineerd worden met:  
 Basispakket 2 (29 jun – 06 jul)  
 Basispakket 4 (28 jun – 06 jul)  
 
 
Dag 1: 05 juli 2017 
Vlucht van Chicago naar Las Vegas. 
Onthaal op de luchthaven  
Transfer naar het centrum van de stad. 
 
Middagmaal in een plaatselijk restaurant.  
(3 gangen, ijswater en koffie inbegrepen, extra 
drankjes zijn ter plaatse af te rekenen – cash of credit 
card)  
 
Aansluitend “Inleiding tot het Casino”.  
 
Transfer naar het hotel, check-in en tijd om op te frissen.  
 
‘s Avonds rit per “stretched limousine” – met bubbels 
aan boord.  
 
Avondmaal in een plaatselijk restaurant.  
(3 gangen, ijswater en koffie inbegrepen, extra 
drankjes zijn ter plaatse af te rekenen – cash of credit 
card) 
 
Overnachting in het hotel.  
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Dag 2: 06 juli 2017 
Vroeg opstaan!  
 
Uitstap per helicopter naar de Grand Canyon.  
Ontbijt in de Grand Canyon.  
 
Volledige dag vrij ter beschikking om zelf op ontdekking 
te gaan.  
 
Vrije lunch en vrij avondmaal.  
Overnachting in het hotel. 
 
 
Dag 3: 07 juli 2017 
Ontbijt in het hotel en check-out.  
 
Transfer per bus naar Zion National Park.  
Zion National Park is wellicht één van de populairste 
natuurparken in de Verenigde Staten. Het is een enorm 
gevarieerd gebied met woestijnen, bossen en rivieren. 
Het aantal plantensoorten wordt geschat op 800. Er 
wonen ruim 250 soorten vogels, 75 soorten zoogdieren 
en ruim 30 soorten reptielen en amfibieën.  
 
Middagmaal in een plaatselijk restaurant.  
(3 gangen, ijswater en koffie inbegrepen, extra drankjes 
zijn ter plaatse af te rekenen – cash of credit card) 
 
Geleide wandeling in het park.  
 
Verder naar Bryce Canyon .   
 
Onderweg avondmaal in een plaatselijk restaurant.  
(BBQ maaltijd, ijswater en koffie inbegrepen, extra 
drankjes zijn ter plaatse af te rekenen – cash of credit 
card) 
 
Verderzetting naar Bryce Canyon, aankomst bij het 
hotel, check-in. Overnachting.  
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Dag 4: 08 juli 2017 
Ontbijt in het hotel en check-out.  
 
Ochtendwandeling in Bryce Canyon 
Bryce Canyon is eigenlijk geen échte ravijn. Het is eerder 
een aaneenschakeling van natuurlijk gevormde amphi-
theaters, waarvan de wanden bestaan uit verschillende 
lagen zand-, kalk- en leisteen. In de amphitheaters staan 
grillig gevormde rotsformaties in allerlei 
kleurschakeringen, variërend van wit, pastelroze, vurig 
oranje en rood tot knalrood. Prachtig!  
 
Middagmaal in een plaatselijk restaurant.  
(3 gangen, ijswater en koffie inbegrepen, extra drankjes 
zijn ter plaatse af te rekenen – cash of credit card) 
 
Terugkeer naar Las Vegas en check-in in het hotel.  
 
Avondmaal in een plaatselijk restaurant.  
(3 gangen, ijswater en koffie inbegrepen, extra drankjes 
zijn ter plaatse af te rekenen – cash of credit card) 
 
Overnachting. 
 
 
Dag 5: 09 juli 2017 
Ontbijt in het hotel en check out.  
 
Transfer naar de luchthaven.  
Vlucht naar Brussel, via Chicago.  
 
Aankomst in Brussel op 10 juli. 
 
 
 
Prijs:  
Supplement op het basispakket in een gedeelde tweepersoonskamer:  
Te bepalen 
 
Extra supplement éénpersoonskamer: 
Te bepalen 
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Post-tour San Francisco – 05 juli tot 09 juli 2017 
(Onder voorbehoud van wijzigingen) 
 
 
Kan WEL gecombineerd worden met: 
 Basispakket 1 (29 jun – 05 jul) 
 Basispakket 3 (28 jun – 05 jul) 
 
Kan NIET gecombineerd worden met:  
 Basispakket 2 (29 jun – 06 jul)  
 Basispakket 4 (28 jun – 06 jul)  
 
 
Dag 1: 05 juli 2017 
Vlucht van Chicago naar San Francisco.   
Onthaal op de luchthaven en transfer naar het centrum van 
de stad. 
 
Middagmaal in een plaatselijk restaurant.  
(3 gangen, ijswater en koffie inbegrepen, extra drankjes zijn 
ter plaatse af te rekenen – cash of credit card)  
 
Aansluitend begeleide fietstocht over de Golden Gate Bridge 
naar Sausalito.  
Aan de voet van de Golden Gate Bridge, niet ver van San 
Francisco, ligt een klein kustplaatsje genaamd Sausalito. 
Sausalito telt slechts iets meer dan zeven duizend inwoners 
en heeft een schilderachtig karakter, dat het vooral te 
danken heeft aan de artistieke gemeenschap die hier leeft.  
 
Terugkeer per ferry naar Fisherman’s Wharf en transfer naar 
het hotel.  
Check-in en tijd om op te frissen.    
 
‘s Avonds diner in een plaatselijk restaurant.  
(3 gangen, ijswater en koffie inbegrepen, extra drankjes zijn 
ter plaatse af te rekenen – cash of credit card) 
 
Overnachting in het hotel. 
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Dag 2: 06 juli 2017 
Ontbijt in het hotel.   
 
Volledige dag vrij ter beschikking om zelf op 
ontdekking te gaan.  
Wij voorzien een ticket voor de Hop On / Hop Off bus.  
 
Vrije lunch en vrij avondmaal.  
 
Overnachting in het hotel.  
 
 
Dag 3: 07 juli 2017 
Ontbijt in het hotel.   
 
Ontdekking van Nappa Valley, de wijnregio ten 
noorden van San Francisco. 
 
Bezoek aan het Rutherford Hill wijndomein.   
Rutherford Hill Winery werd opgericht in 1972 en staat 
bekend als een pionier in de ontwikkeling van de 
“California Merlot”. 
 
Na het bezoek aan het domein volgt een picknick-
lunch, vergezeld van de wijn van het domein.  
 
In de namiddag bezoekt u het wijndomein van Robert 
Mondavi.  
De oprichting van de Robert Mondavi Winery in 
dateert uit 1966. Het wijndomein is vooral bekend 
dankzij uitstekende Cabernet Sauvignon en Sauvignon 
Blanc wijnen.  
Na de rondleiding en de bijhorende proeverij, ontvangt 
iedereen – als souvenir - een fles wijn om mee naar 
huis te nemen!  
 
Terugkeer naar San Francisco en tijd om op te frissen.  
 
‘s Avonds diner in een plaatselijk restaurant.  
(3 gangen, ijswater en koffie inbegrepen, extra drankjes 
zijn ter plaatse af te rekenen – cash of credit card) 
 
Overnachting in het hotel.  
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Dag 4: 08 juli 2017 
Ontbijt in het hotel.   
 
Naar Alcatraz!  
Het eiland Alcatraz in de baai van San Francisco is vooral 
bekend vanwege de gelijknamige, zwaar beveiligde 
gevangenis die daar van 1934 tot 1964 was gevestigd. Een 
indrukwekkende ervaring!  
 
Middagmaal in de stad.  
(3 gangen, ijswater en koffie inbegrepen, extra drankjes 
zijn ter plaatse af te rekenen – cash of credit card) 
 
Rest van de middag vrij te besteden.  
 
‘s Avonds diner in een plaatselijk restaurant.  
(3 gangen, ijswater en koffie inbegrepen, extra drankjes 
zijn ter plaatse af te rekenen – cash of credit card) 
 
Overnachting in het hotel. 
 
 
Dag 5: 09 juli 2017 
Ontbijt in het hotel en check out.  
 
Transfer naar de luchthaven.  
Vlucht naar Brussel, via Chicago.  
 
Aankomst in Brussel op 10 juli. 
 
 
Prijs:  
Supplement op het basispakket in een gedeelde tweepersoonskamer:  
Te bepalen 
 
Extra supplement éénpersoonskamer: 
Te bepalen 
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Reisinformatie 

 
Reisdocumenten  
 Voor reizen naar de Verenigde Staten dienen deelnemers met de Belgische nationaliteit (*) in het 

bezit te zijn van een Internationaal Paspoort (wijnrode boekje), met een minimale 
geldigheidsduur van 6 maanden nà terugkeer in België.  

 Verder dient u in het bezit te zijn van een ESTA (elektronische toestemming om visumvrij in te 
reizen, via internet aan te vragen). Dit doet u persoonlijk, via https://esta.cbp.dhs.gov/esta/. De 
kosten hiervoor bedragen ca US$15.00 en dienen per kredietkaart betaald te worden.   

 Bij aankomst in Amerika, kan tot slot ook nog een  bewijs van financiële solvabiliteit 
(kredietkaarten, reischeques, etc.) gevraagd worden.  

   
(*) Deelnemers met een andere nationaliteit dan de Belgische worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met de 
Amerikaanse Ambassade in Brussel om zich te vergewissen van de nodige reisdocumenten.   

   
Reisverzekering  
 De prijzen van de basispakketten en dan de pre- en/of post tours zijn EXCLUSIEF reis- en/of 

annuleringsverzekering.  
 Voor reizen naar de Verenigde Staten is het echter raadzaam een goede reisverzekering af te 

sluiten.  
 Het staat u vrij om dit zelf te doen bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze.  In dat geval 

vragen wij u ons de naam van uw verzekeringsmaartschappij en het polisnummer van uw 
verzekering mee te delen. 

 Wij geven u echter wel de mogelijkheid om bij uw inschrijving een “all-in” reisverzekering af te 
sluiten. Meer informatie hieromtrent vindt u terug op het tabblad “Reisverzekering”.  

   
Uw koffer  
Max. 1 koffer per persoon / Max. gewicht van de koffer: 23 kg  
Max. totale afmeting van de koffer: 158 cm (breedte + hoogte + diepte).  
   
Opgepast:  
De douane en veiligheidsmensen op de Amerikaanse luchthavens moeten altijd de mogelijkheid hebben 
om bagage te onderzoeken. Koffers en tassen die ingecheckt worden moeten daarom niet op slot zitten 
of een zogenaamd TSA-erkend slot hebben. Een TSA-erkend slot voorkomt dat het slot van uw koffer of 
tas geforceerd wordt door medewerkers van TSA (Transportation Security Administration). Voor TSA-
sloten hebben zij een loper waarmee ze zonder schade bagage kunnen openen, controleren en weer 
sluiten.  
 
Uw handbagage  
 Max. 1 handbagage + 1 persoonlijk item per prsoon  
 Max. gewicht van de handbagage: 8 kg per persoon  
 Max. afmeting van de handbagage: 22 cm x 35 cm x 56 cm   

  

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
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Mag niet in de handbagage:  
 Vloeistoffen , gels en sprays.  
 Namaak-wapens en voorwerpen die kunnen worden gebruikt als wapens of die een projectiel 

kunnen afvuren. Puntige voorwerpen, scherpe voorwerpen, stompe voorwerpen (scharen, 
zakmessen, baseball bat)  

   
Vloeistoffen in de handbagage  
 In individuele containers (flesjes / tubes / ...) met een maximale capaciteit van 100 milliliter  per 

stuk . De containers moeten worden verpakt in één transparante hersluitbare plastic zak met 
max. Inhoud van 1 liter  

   
Vloeistoffen zijn onder meer:  
 Water en andere dranken, soepen , siropen  
 Crèmes , lotions, oliën , parfums , sprays, gels, inclusief haar- en douchegels  
 Vloeistoffen onder druk , inclusief scheerschuim en deodorants  
 Pasta’s, zoals tandpasta en mascara  

   
Persoonlijk item 
 Een handtas OF een cameratas OF een laptoptas OF een aktentas  
 Max. afmeting van het persoonlijke item: 22 cm x 25 cm x 43 cm 

 
Andere belangrijke informatie  
   
Geld  
 De munteenheid is de Amerikaanse Dollar.  
 Gemiddelde koers op 10 oktober 2016:  

o € 1.00 = $ 1.12  
o $ 1.00 = € 0.90  

 U kunt met uw Maestro-kaart geld afhalen. Denk er wel aan de bank te verwittigen, zodat uw 
kaart ook in het buitenland functioneert!  Credit cards worden overal aanvaard.  

   
Elektriciteit  
 In de USA is de spanning 110 volt.  
 U hebt een afwijkende stekker nodig met twee platte pinnen.  

   
Tijd:  
 De lokale tijd in  

o New York = Belgische tijd - 6 uur  
o Washington = Belgische tijd - 6 uur  
o Chicago = Belgische tijd - 7 uur  
o New Orleans = Belgische tijd - 7 uur  
o Las Vegas = Belgische tijd - 9 uur  
o San Francisco = Belgische tijd - 9 uur  
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Telefoon:  
 Bellen vanuit de Verenigde Staten naar België: +32 - zonegetal (zonder 0) - telefoonnummer.  

 
 
Douane in Amerika  

   
Wat mag u “invoeren” in Amerika?  
 Tabak: 200 sigaretten of 50 sigaren  
 Drank:  1 liter alcoholhoudende drank (incl. wijn)  

   
Voor alcoholische dranken geldt een minimum leeftijd van 21 jaar! Het invoeren van geschenken is 
beperkt tot 100 US dollar (dus niet euro) per persoon. Contant geld mag niet meer zijn dan 10.000 US 
dollar. Verboden in te voeren: drugs & softdrugs, planten, loterijkaartjes, illegale software, pornografie, 
zaden, wapens.  
 
Opgepast:  
Ook verboden: fruit, vlees, vleesproducten en sommige zuivelproducten  (vb kaas van rauwe melk)  
    
 
Douane bij terugkeer in België  
   
Belastingvrij kopen in Amerika (“tax free”)  
Belastingvrije aankopen kunt u enkel doen op de luchthaven waar uw transcontinentale vlucht vertrekt. 
Indien u belastingvrije artikelen koopt op een Amerikaans vliegveld dan mag u die niet direct vanuit de 
winkel meenemen. Deze gekochte tax free goederen worden u overhandigd bij het aan boord gaan van 
het vliegtuig.  
   
Wat mag u “invoeren” in België?  
 Tabak: 200 sigaretten, 100 cigarillo’s, 50 sigaren of 250 gram rooktabak  
 Drank: 4 liter niet-mousserende wijn en 16 liter bier en: 1 liter sterke drank of 2 liter 

tussenproducten (tot 22°) ofwel 2 liter mousserende wijn  
 Andere artikelen dan de bovenvermelde: maximaal totaal bedrag per persoon  

o Reizigers met het vliegtuig of per boot: 430 euro  
o Boven dit bedrag moeten invoerrechten en btw worden betaald.  
o De vrijstelling voor tabak en alcohol geldt slechts voor reizigers vanaf 17 jaar.  

   
Opgepast:  
Deze vrijstelling mag niet opgeteld worden voor een groep reizigers, dus bijvoorbeeld één artikel van 
800 euro voor een echtpaar wordt niet geaccepteerd.  
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Shop till you drop in America!  
  
In de winkels staan prijzen steeds EXCLUSIEF “sales tax” (verkoopsbelasting) vermeld.  
  
Er bestaan twee soorten verkoopsbelasting: de stadsbelasting én de staatsbelasting, die respectievelijk 
van stad tot stad en van staat tot staat verschillen.  
  
Aan de kassa worden deze taksen aan de verkoopsprijs toegevoegd.    
  
Opgepast:  
U mag in België voor maximaal € 430.00 per persoon aan goederen belastingvrij invoeren!  
   
  
Drinkgeld (= TIP: To Improve Performance)  
  
In tegenstelling tot in Europa – waar een fooi vooral een extraatje is – maken fooien in Amerika deel uit 
van het inkomen.   
Een fooi heet in Amerika ‘Gratuity’ of “Tip” (To Improve Performance – letterlijk “Om de prestatie te 
verbeteren”) en is gebruikelijk bij zo ongeveer elke dienstverlening. Een goede richtlijn:  
 Portier bij hotel: $1 om een taxi aan te houden  
 Kamermeisjes: $1–$2 per dag 
 Bedienend personeel in bars of restaurants: 15–20% van de rekening  
 Barman (wanneer u een drankje aan de bar bestelt): $1–$2 per drankje  
 Chauffeurs, gidsen, ander service-personeel: volgens  eigen inschatting  
   
Het drinkgeld is niet inbegrepen in de prijs van de basispakketten, noch in de prijs van de pre- en/of post 
tours – met uitzondering van de bagagedragers in de hotels  
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Verzekeringsinformatie 
 
Reisverzekering  
 De prijzen van de basispakketten en dan de pre- en/of post tours zijn EXCLUSIEF reis- en/of 

annuleringsverzekering.  
 Voor reizen naar de Verenigde Staten is het echter zeer raadzaam een goede verzekering af te 

sluiten.  
 Het staat u vrij om dit zelf te doen bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze. In dat geval vragen 

wij u ons de naam van uw verzekeringsmaartschappij en het polisnummer van uw verzekering mee te 
delen.  

 Wij geven u echter wel de mogelijkheid om bij uw inschrijving een “all-in” reisverzekering af te 
sluiten.  

 
 
All-In  Reisverzekering  
 
Kostprijs:  
 7% van het totaalbedrag van uw reis 
 
Dekking:  
 Wereldwijde personenbijstand 
 Bagageverzekering met verzekerde waarde tot € 1250.00 per persoon 
 Annulatie- en reisonderbreking tot max. € 20.000 per persoon 
 
Algemene voorwaarden:  
 Op aanvraag  
 De gedekte risico’s en de geldende voorwaarden staan vermeld onder “VAB vakantiepakket – 

tijdelijk”  

 


