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De prijzen zijn berekend op basis van de vervoerskosten en wisselkoersen, he!ngen en belastingen die op 30 oktober 2012 bekend waren en /of gepubliceerd werden. Deze datum is de referentiedatum. De prijs van de reis kan worden herzien ten gevolge van een wijziging in de wisselkoersen, vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en / of voor bepaalde diensten 

verschuldigde he!ngen en belastingen. De berekeningswijze van een verhoging of vermindering zoals bepaald in art.11 Wet Reiscontract is het resultaat van de vergelijking tussen de toegepaste prijs op referentiedatum en de datum van de twintigste dag voor de datum van afreis. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding 
verbreken.

   

Paradijs voor roadtrip lovers
Het westen van de USA is hét paradijs voor roadtrip lovers. Het ene 
nationale park overtreft er het andere en je vindt er de mooiste steden, 
denk maar aan San Francisco en Las Vegas. Ik was onder de indruk van 
de helikoptervlucht boven de Grand Canyon en onze gastronomische 
avond in de Stratosphere met een uitzicht van 360° over Las Vegas. 
We zijn ook op zo’n honderdtal meter van het Hollywood-teken 
geraakt. We wilden nog te voet verdergaan, maar daar stak de lokale 
politie een stokje voor. Ze zijn dat daar al gewoon... Ondertussen ben 
ik 5 jaar klant bij Connections. Ook al regel ik het grootste deel van 
mijn reizen zelf, de brochures zijn een goudmijn aan informatie, de 
service is steeds snel en professioneel en je kan goedkope vluchten 
op de kop tikken.

François Frigo deelde zijn 

roadtripverhaal met ons:

François is klant bi
j Connections 

in Luik en reisde in 2010 

door de USA

Ook een fantastische reis naar de USA gemaakt?
Deel jouw leukste reisverhalen en -foto’s op Facebook!

* Reizigers van niet-Belgische nationaliteit en/of met een buitenlands paspoort worden verzocht 
dit spontaan te melden aan de Connections reisconsulent(e) en dienen contact op te nemen met 
hun respectievelijke ambassade(s) of consulaat (aten) voor het verkrijgen van actuele informatie 
inzake de vereiste reisdocumenten.

Naar de USA in groep?
Wil je de USA ontdekken met je familie, vrienden of 
collega’s? Dat is mogelijk! Vertrouw de organisatie 
van je groepsreis (minimaal 10 personen) toe aan de 
Connections Groepsdienst. 
Dat kan telefonisch op 02/550.01.65 of door een mailtje 
te sturen naar groups@connections.be. Wij bezorgen je 
zo snel mogelijk een gedetailleerde o!erte.

   

De beste vluchtdeals... bij Connections

Onze partners:

De beste vluchtdeals! Oke, maar hoe?
over de voordeligste prijzen!

goede en hechte samenwerking met 
luchtvaartmaatschappijen leidt tot superdeals en 
ongeziene prijzen.

elke dag naar de beste deals.
onze expertise sluiten we betere en !exibelere 

contracten af en kunnen we stunten.

Wist je...
... dat Connections jaarlijks meer dan 200.000 mensen 
de lucht instuurt!

Je kent Amerika wel van de vele televisie-
programma’s. Misschien groeide je op met 

de avonturen van J.R. in Dallas, droomde je weg 
bij de goeien en de slechten die elkaar achterna 
zaten in Monument Valley, leefde je mee met 
Thelma and Louise tijdens hun passionele roadtrip, 
of geniet je nog dagelijks van de perikelen van 
de zes vrienden uit Friends. Tijd dus om "ctie te 
ruilen voor de echte belevenis! Of je nu kiest voor 
één van onze selfdrives of het liever op maat wil, 
Connections – de absolute marktleider voor de 
USA – stelt jouw droomreis samen!

Reisinformatie
 Reizigers met de Belgische 

nationaliteit* hebben een digitaal leesbaar 
paspoort nodig. Ook kinderen en baby’s 
moeten in het bezit zijn van zo’n paspoort. Meer 
informatie op http://diplomatie.belgium.be/nl/.  
Alle reizigers die naar en/of via de VS reizen 
zijn verplicht om min. 72 uur voor vertrek een 
elektronische reisautorisatie ($ 14) aan te vragen. 
De ESTA-procedure kan uitsluitend worden 
ingevuld op https://esta.cbp.dhs.gov.

 Medische kosten kunnen hoog  
oplopen in de Verenigde Staten. Neem daarom een 
goede reisbijstandsverzekering. De Protections  
All-In Premier verzekering werd speciaal ont-
wikkeld voor reizen naar de USA en is voldoende 
dekkend.

 De Verenigde Staten zijn op-
gedeeld in vier tijdszones. Eastern (-6u zomer/-7u 
winter), Central (-7u zomer/-8u winter), Mountain 
(-8u zomer/-9u winter) en Paci"c (-9u zomer/-10u 
winter). 

 US Dollar, 1 US Dollar = 0,78 EUR 
(30/10/2012)

 De handigste manier van 
betalen is met de kredietkaart. Informeer tijdig, 
want bij sommige banken moet je je kredietkaart 
extra laten activeren voor de Verenigde Staten. 
Hetzelfde geldt voor de Maestro-functie van je 
bankkaart.

USA

Foto: Veerle Moureau
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 J F M A M J J A S O N  D
S.Francisco 13 16 16 17 18 19 19 19 21 21 18 14
Las Vegas  14 17 21 26 31 37 40 39 34 27 19 14
New York 3 5 10 16 22 26 29 28 24 18 12 6
Miami 24 25 26 28 30 31 32 32 31 29 27 25
Chicago -1 2 8 15 22 27 29 28 24 17 9 2 
Washington D.C.  6 8 13 19 24 29 31 30 26 20 14 8

Surf snel naar 
 CONNECTIONS.BE of  

bezoek onze Travel Concept 
Store in ANTWERPEN 

GENT EXPO  LEUVEN  
(opening 12/2012)
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USA - reizen op maat

In deze brochure vind je heel wat inspiratie voor kant-en-klare reizen naar de hotspots in de USA. Maar wij weten dat elke reiziger anders is. Je hebt een bestemming in je hoofd, 
maar je hebt geen zin – laat staan tijd – om alles zelf uit te zoeken en te organiseren. Geen probleem! Wij helpen je graag verder! We zoeken naar de perfecte route, het ideale hotel 
of de leukste trends. Je aanspreektpunt zijn de travel shops die als enige doel hebben droomreis na droomreis te creëren.

USA, reizen op maat!

What’s new?
Let zeker op volgende nieuwigheden!

Villa Florence in San Francisco: een 
romantisch hotel aan Union Square Æ p. 5

 tent lodges in 
het westen, zo beleef je de overweldigende 
natuur vanop de eerste rij! Ideaal voor grote 
gezinnen of kleine groepjes Æ p. 15 

met 6 personen in een suite met 2 
slaapkamers, luxe aan een prikje. Æ p. 17

Haal het beste uit je vlucht en maak een 
stopover in New York, Washington D.C., 
Chicago of Philadelphia op weg naar je 
selfdrive in de USA.

Tip

Jouw USA rondreis. 
Zo ga je aan de slag! 
1. Gebruik deze brochure als inspiratiebron. 
2. Stippel je rondreis uit. Je kan daarbij kiezen voor 

één van onze selfdrives of een rondreis op maat 
samenstellen. Je bepaalt zelf waar en wanneer, en  
wat je budget is.

3. Ga je voor een reis op maat? Dat kan, bijvoorbeeld:

verblijven.

ogen, dat niet in onze kant-en-klare selfdrives zit 
inbegrepen.

jij rijdt graag meteen door naar de volgende stop!
4. Als je de perfecte route hebt gevonden, gaan wij op 

zoek naar de beste deal.

Waarom je USA-rondreis 
op voorhand vastleggen?
Want is het niet goedkoper als je alles zelf regelt en 
online boekt? Die vraag krijgen we vaak te horen! En het 
antwoord is: nee. Waarom?

 
zowel voor de vluchten als de huurwagens, excursies en 
hotels! Zo reis jij aan de beste deals.

onaangename (dure!) verrassingen te staan.

verzekerd van goede ondersteuning. We werken samen 
met lokale reisorganisatoren en zorgen er zo voor dat je 
reis optimaal ondersteund wordt, ook bij onvoorziene 
gebeurtenissen.

routebeschrijving, plannetjes en tips. Hierin staan alle 
to!e bezienswaardigheden. Op die manier kan je op je 
eigen tempo je dagroute bepalen.

Foto: Christophe Verhoeven - Devil’s Golf Course (Death Valley)Foto: Lara Bassi

   

Let in deze brochure op onze Discovery XL’s. Met 
een Discovery XL verblijf je een paar dagen in 
een leuke stad of streek en neem je uitgebreid 
de tijd om ze ten volle te beleven. Leuke extra’s 
zijn inbegrepen.

Discovery XL
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De moeder aller roadtrips beleef je hier, aan de Westkust van de USA! Op het programma staan enkele van de leukste steden (San Francisco, Los Angeles en Las Vegas), de mooiste 
natuurparken (dé Grand Canyon, Yosemite en Joshua Tree zijn er maar enkele) en een dramatische kustlijn waarlangs je enkele dagen lang van de ene verbazing in de andere valt. 
We durven het te zeggen: de reis van je leven beleef je hier!

Los Angeles
Ken je van:

 
met sterallures

Het park waar kleintjes van genieten en de groten 
weer kinds worden. In 2010 ontving het 9,6 miljoen 
bezoekers.*

Slapen doe je in:
Palomar.

   

logeert in de buurt van de UCLA campus aan Wilshire Boulevard en 
bent zo in Beverly Hills en Hollywood. De kamers zijn ingericht in 
donkere kleuren met geso"sticeerde details en stralen een luxueuze 
Hollywood atmosfeer uit. Elke kamer heeft een 42” lcd #atscreen-
tv, iHome docking station en in de comfortabele badkamers vind je 
producten van Etro. Geniet van het zwembad met elegante ligstoelen 
en openhaard voor de frissere momenten. Pik zeker het dagelijkse, 
gratis, wijnuurtje mee! Je culinair laten verwennen doe je in BLVD 16.

13/301 Tripadvisor (13/09/2012)

Palomar ****
va ! 95

USA - Westkust

Prijzen per persoon in euro. 

* Antwoord: Walt Disney World

   
01/04/13-15/06/13*   189 95
suppl./nacht ma/di/wo/do   17 8
16/06/13-20/09/13   212 106
suppl./nacht ma/di/wo/do   18 9
21/09/13-31/03/14   189 95
suppl./nacht ma/di/wo/do    17 8
Geen kamers beschikbaar: 04-07/06/13, 13-16/06/13 en 
30-31/12/13.

Foto: Saskia Martens

Foto: Saskia Martens

Ontbijt voor  
2 personen per 

kamer inbegrepen
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Indicatieve prijzen per persoon in euro. Connections biedt jou het grootste aanbod hotels in de USA. Aangezien de prijzen van de hotels schommelen, vermelden we indicative prijzen (met een *). Op onze website en in onze shops vind je op ieder moment de juiste prijs en de beste voorwaarden.

* Antwoord: Alcatraz Island

San Francisco
Ken je van:

Op welk onherbergzaam eiland in San 
Francisco kan je volgende uitspraak lezen? 
Tip: The Rock! 
‘You are entitled to food, clothing, shelter 
and medical attention. Anything else that 
you get is a privilege.’*

Slapen doe je in:
Villa Florence of Argonaut.

Las Vegas
Ken je van:

geweldige) decadentie!

Capital of the World’ wordt genoemd.

Ze is 6,4 kilometer lang en één van de leukste 
straten ter wereld!*

Slapen doe je in:
Tropicana of Cosmopolitan of Las Vegas.

* Antwoord: The Strip (o$ciële naam: Las Vegas Boulevard)

   

De Tropicana is een geweldig hotel op The Strip, aan 
de kruising met Tropicana Avenue. Je logeert hier te 
midden van de bruisende sfeer van Las Vegas. Het 
opvallendste kenmerk hier is het zwembadcomplex dat 
door het hotel en casino loopt. Verder is er alles wat je 
maar kan wensen en wat erbij hoort in een stad als deze: 
het casino, een theater, clubs, cocktailbars, restaurants, 
winkels en een wedding chapel. Je slaapt in één van de 
1658 kamers met airco, telefoon, draadloos internet, 
satelliet-tv, radio, haardroger, kluisje, strijkijzer en 
-plank. Parkeren doe je gratis en je krijgt er een cocktail 
bovenop!
*  Verplichte resort fees inbegrepen. Vraag de laagste prijs voor dit 

hotel in onze travel shops of surf naar www.connections.be

Tropicana ****
va ! 37*

   

Logeer in één van de nieuwste hotspots van Las Vegas. 
De naam zegt het al: dit resort is hot en hip. Het opende 
in 2010 en brengt de urban sfeer van steden als New 
York en San Francisco naar Las Vegas, in het midden 
van The Strip (naast Bellagio). Naast 13 restaurants, 
cocktaillounges, 3 zwembaden, een shoppingcenter, 
wellnesscenter, "tness en sportvelden is hier natuurlijk 
ook een casino. De 2995 kamers zijn luxueus ingericht 
met airco, telefoon, draadloos internet, satelliet-tv, radio, 
haardroger, kluisje, strijkijzer en -plank en ko$ezet. Je 
parkeert gratis.

*  Verplichte resort fees inbegrepen. Vraag de laagste prijs voor dit 
hotel in onze travel shops of surf naar www.connections.be

Cosmopolitan of Las Vegas ****
va ! 57*

   

Op enkele stappen van Union Square straalt boutique 
hotel Villa Florence een ver"jnde Italiaanse sfeer uit. 
De 182 kamers zijn eigentijds ingericht met warme 
Toscaanse tinten. Elke kamer heeft een lcd #atscreentv,  
iPod docking station, minibar, kluis en ko$emaker. In de 
badkamer vind je luxe toiletartikelen, een haardroger 
en een zachte badjas. Ook de restaurants volgen de 
Italiaanse smaken: ver"jnde Noorditaliaanse keuken in 

cocktails in Bar Norcini. De vriendelijke concierge helpt 
je graag met het plannen van je bezoeken of leuke 
adresjes voor een avondje uit. 

68/237 Tripadvisor (13/09/2012)

Villa Florence ***+

va ! 91

     
01/04/13-31/10/13 239 120 132 
01/11/13-31/12/13 181 91 102 

   

Wil je ook op je hotelkamer genieten van San Francisco? 
Dat kan perfect! De Argonaut is gevestigd in een pakhuis 
uit 1907 waar oorspronkelijk fruit voor Del Monte werd 

ligt aan Fisherman’s Wharf en biedt indrukwekkende 
uitzichten. Het interieur staat in het teken van de maritieme 
geschiedenis en er zijn oorspronkelijke elementen – zoals 
bakstenen muren en stalen deuren – bewaard gebleven. 
De Argonaut deelt het pakhuis, de Cannery, met een 
shoppingcenter en het Maritieme Museum. Naast deze 
unieke details geniet je van de luxueuze voorzieningen 

7/237 Tripadvisor (13/09/2012)

Argonaut ****
va ! 104

    
De exacte prijstabel was nog niet beschikbaar op het moment van druk. Meer info in onze 
travel shops.
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De absolute USA-topper is een reis door het westen! Je bezoekt drie van de leukste steden (San Francisco, Las Vegas en 
Los Angeles), ziet de mooiste natuurparken en rijdt langs de prachtige kustlijn tussen LA en San Francisco. Een geweldige 
reis die lang zal blijven nazinderen.

Je komt aan in Los Angeles, de glamour-hoofdstad van 
Amerika. Rijd door het prachtige Beverly Hills, kuier over de 
Walk of Fame en zoek de ster van jouw favoriete "lmster, kijk 
naar de hand- en voetafdrukken van "lmsterren op Mann’s 
Chinese Theater... En vergeet vooral niet op te kijken, naar 
het Hollywood-logo!

Palm Springs is een ideale stad om uitgebreid te gaan 
shoppen, of om gewoon te relaxen. Heb je meer zin in 
een uitstap, dan kan je de kabelbaan nemen naar Mount 
Jacinto. Onderweg heb je een fantastisch uitzicht op Palm 
Springs, en boven – waar het veel koeler is – moet je beslist 
eens aan de bomen ruiken: die ruiken naar butterscotch!

Vandaag doorkruis je de Mojave woestijn en maak je 
kennis met de Colorado rivier. Hier kan je uitstekend aan 

watersporten doen, maar je kan evengoed even zalig 
nietsdoen en genieten.

Een van de hoogtepunten van deze selfdrive: vandaag 
bezoek je de Grand Canyon. Ontdek dit natuurwonder te 
voet of met een van de vele busjes. Of wat dacht je van een 
spannende helikoptervlucht? Als je ergens de helikopter 

brochure voor alle mogelijke (helikopter)vluchten vanaf de 
South Rim.

’s Ochtends heb je nog wat tijd om de Grand Canyon 
te ontdekken, maar je kan ook naar een van de minder 
bekende plekken gaan: de Sunset Crater of het Wupatki 
National Monument. Je rijdt verder naar Lake Powell, waar 
een boottocht naar de Rainbow Bridge een absolute must 
is. Je verblijft vlakbij, in Page.

USA  -  Westkust

Vanaf de Grand Canyon 
South Rim, +/- 25 minuten
EXLAS007

Verken de leukste straat 
ter wereld vanuit een helikopter!
EXLAS001

Deze en meer helikoptertours vind je op 
pagina 32 van deze brochure.

Haal het beste uit je internationale 
vlucht en maak een stopover 
in New York, Washington D.C., 
Chicago of Philadelphia op weg 
naar je selfdrive in de USA.

Tip

va ! 159

va ! 72

Los Angeles > Los Angeles

Foto:Pascale De Wasseige

Foto: Lara Bassi

Best of the West   -  selfdrive 15 dagen

Foto:Mieke Matthijs

Foto: Lara Bassi

DOEN!

Helikoptervluchten
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1  Los Angeles  Hacienda Hotel at LAX
2  Palms Springs  Best Western Inn at Palm Springs
3  Laughlin  Tropicana Express Hotel & Casino
4  Flagstaff  Quality Inn Flagstaff
5  Page  Holiday Inn at Lake Powell
6  St. George  Best Western Abbey Inn
7 & 8 Las Vegas  Super 8 Motel Las Vegas
9  Visalia  Holiday Inn Hotel Visalia
10  Modesto  Days Inn Modesto
11 & 12  San Francisco  Whitcomb San Francisco
13  Santa Maria  Candlewood Suites Santa Maria
14  Los Angeles   Hacienda Hotel at LAX

Nacht Plaats Standaard 
1  Los Angeles  Hacienda Hotel at LAX
2 Palm Springs  Shilo Inn Suites Palm Springs
3  Laughlin  Tropicana Express Hotel & Casino
4  Flagstaff  Best Western Pony Soldier
5  Page  Quality Inn at Lake Powell
6  St. George  Best Western Abbey Inn
7 & 8  Las Vegas  Best Western Mardi Gras Inn
9  Three Rivers  Comfort Inn & Suites Sequoia
10  Modesto  Days Inn Modesto
11 & 12  San Francisco  Carlton Hotel
13  Santa Maria  Candlewood Suites Santa Maria
14  Los Angeles  Hacienda Hotel at LAX

Nacht Plaats Superior 
1  Los Angeles  Hilton Los Angeles Airport
2  Palm Springs  Renaissance Esmeralda Resort
3 Laughlin  Aquarius Casino Resort
4 Flagstaff  Radisson Woodlands Hotel
5  Page  Lake Powell Resort
6 St. George  Lexington Hotel
7 & 8 Las Vegas  Tropicana Resort & Casino
9  Visalia  Marriott Visalia
10  Modesto  Best Western Town House Lodge
11 & 12  San Francisco  Pickwick Hotel San Francisco
13  Santa Maria Marriott Fairfield Inn & Suite
14  Los Angeles  Hilton Los Angeles Airport

Inclusief

Best of the West - selfdrive 15d/14n
Budget     
01/04/13 - 30/09/13 1068 534 441 343
01/10/13 - 15/10/13 1176 588 455 356
16/10/13 - 31/12/13 1021 511 420 331
01/01/14 - 31/01/14 999 499 412 325
01/02/14 - 31/03/14 1021 511 420 331
TRUS0019

Standaard      
01/04/13 - 31/10/13 1389 695 502 405
01/11/13 - 31/03/14 1263 632 460 374
TRUS0019

Superior     
01/04/13 - 31/10/13 1621 811 629 523
01/11/13 - 31/03/14 1550 775 595 497
TRUS0019

Maak in het Zion National Park gebruik van de shuttlebussen 
om het park met de mooie canyons te verkennen. Bezoek 
de Emerald Pools, maak een korte wandeling naar Weeping 
Rock of waag je aan de klim naar Angels Landing.

Je komt aan in lichtstad Las Vegas. Of het nu dag of nacht 
is, het is hier altijd even druk: casino’s, spectaculaire shows, 
wedding chapels, hotels... alles vervloeit in elkaar tot een 
spectaculaire mix! 

Wandel over de Las Vegas Boulevard, beter bekend als 
The Strip, en snuif de sfeer op. Had je eerder niet de kans 
om een helikoptervlucht boven de Grand Canyon te 
maken? Vandaag is je laatste kans. Vanuit Las Vegas kan 
je een helikoptertocht naar de West Rim doen of met de 
helikopter over The Strip vliegen!

Vandaag heb je een lange dag voor de boeg. Je verlaat Las 
Vegas en rijdt opnieuw door de woestijn tot aan de rand 
van Sierra Nevada. Je overnacht in het historische stadje 
Visalia.

Je kan vandaag een van de twee mooiste parken uit 
Californië bezoeken of een blitzbezoek brengen aan beide. 
Yosemite bestaat uit een rustig en fris landschap. Bezoek 
het visitor center en trek eropuit in het park, met de wagen 
of langs een van de wandelpaden. De absolute toppers zijn 
El Captain en Glacier Point. In het Sequoia National Park kan 
je de gigantische bomen bewonderen.

Je hebt voldoende tijd om San Francisco, de stad van  
de Golden Gate Bridge, te ontdekken. Maak een ritje met 
de kabeltram, huiver tijdens een bezoek aan het befaamde 
gevangeniseiland Alcatraz of spendeer een dag in het 
Golden Gate Park.

Dag 12 San Francisco
Verken San Francisco verder! Neem een kijkje op Fisherman’s 
Wharf, bewonder de ‘world’s most crooked street’, waar de 
auto’s staan aan te schuiven om van boven naar beneden te 
rijden tussen de zigzag-aangelegde straat. ’s Avonds
heb je de keuze uit een heleboel verschillende restaurants 
in de leukste wijken van de stad.

Op weg naar Santa Maria rijd je verder over Highway 1, 

een van de mooiste snelwegen ter wereld. Monterey is 
een geweldige tussenstop: je kan hier eten en winkelen in 
Cannery Row, nog meer adembenemende landschappen 
bewonderen op de 17 Mile Drive en zelfs walvissen en 
andere dieren spotten.

In Solvang waan je je even in Denemarken en dan rijd je 
verder naar Santa Barbara. Bewonder in deze bekende 
kuststad de koloniale bouwstijl en natuurlijk ook het strand. 
Je rijdt verder naar Los Angeles.

Je Best of the West selfdrive eindigt vandaag.

San Francisco

CALIFORNIA NEVADA

UTAH

NEW MEXICO

ARIZONA

Paci!c Ocean

Monterrey
Carmel

Yosemite
Modesto

Sequoia
Nat. Park

Visalia

Las Vegas

Palm 
Springs

Los Angeles

Oxnard

Santa Maria

Santa Barbara

Zion NP
St. George

Page

Grand Canyon

Flagsta"

Laughlin

USA  -  Westkust

Foto: Mieke Matthijs

Prijzen geldig van 01/04/13 tot en met 31/03/14. Prijzen per persoon in euro. Vermelde hotels zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en kunnen worden vervangen door andere, gelijkwaardige hotels.

va ! 499
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Je hebt weinig tijd, maar wil er het maximum uit halen? Dan is deze selfdrive iets voor jou! Je bezoekt Los Angeles 
en San Francisco: twee grote maar o zo verschillende steden. Via frisse berglandschappen in Yosemite rijd je naar 
Las Vegas. Bovendien krijg je de kans om een van de mooiste kustwegen ter wereld te verkennen. Deze reis is 
gegarandeerd fantastisch!

Je komt aan in LA, de glamour-hoofdstad van Amerika. 
Rijd door het prachtige Beverly Hills, kuier over de Walk 
of Fame en zoek de ster van jouw favoriete "lmster, kijk 
naar de hand- en voetafdrukken van "lmsterren op 
Mann’s Chinese Theater... En vergeet vooral niet op te 
kijken, naar het Hollywood-logo!

In Santa Barbara geniet je van de mooie botanische 
tuinen en wandel je in het Los Padres National Forest. 
Maar wat hier vooral in het oog springt zijn de stranden: 
East Beach trekt een trendy volkje aan en op Arroyo 
Burro zie je walvissen. Je slaapt in San Simeon.

Op weg naar San Francisco rijd je verder over Highway 
1, een van de mooiste snelwegen ter wereld. Monterey 
is een geweldige tussenstop: je kan hier eten en 
winkelen in Cannery Row, nog meer adembenemende 
landschappen bewonderen op de 17 Mile Drive, 
walvissen en andere dieren spotten. ’s Avonds kom je 
aan in San Francisco.

Je hebt een hele dag om San Francisco te ontdekken. 
Maak een rit met de bekende kabeltrams, bezoek 
Alcatraz of geniet van het uitzicht op de Golden Gate 
Bridge. Je kan hier heerlijk eten, interessante grote en 
kleine musea bezoeken en genieten van levendige 
wijken zoals Chinatown of het Castro-disctrict.
Excursiepakket: Breng een bezoek aan een van de 
meest legendarische gevangeniseilanden ter wereld. 
Tijdens de Alcatraz Island Cruise & Tour vaar je eerst naar 
het onherbergzame eiland, waar je een indrukwekkende 
tour te wachten staat.

Na de drukte van het bruisende San Francisco kom je in 
het rustige en frisse landschap van Yosemite. Bezoek het 
visitor center en trek eropuit in het park, met de wagen 
of langs een van de wandelpaden. De absolute toppers 
zijn El Captain en Glacier Point.

Excursiepakket: Als je nieuwsgierig bent naar de 
verhalen achter en over Yosemite National Park, dan 
spring je best op de openluchttram tijdens een Yosemite 
Valley Tour. De park rangers vertellen hier in geuren en 
kleuren!

Je rijdt via Fresno en Bakers"eld naar Las Vegas. Hier ga 
je een drukke nacht tegemoet: casino’s, spectaculaire 
shows, wedding chapels, hotels... alles vloeit in elkaar 
tot een spectaculaire mix.  

Je keert terug naar Los Angeles. Aan de Santa Monica Pier 
kan je de eindstreep bewonderen van de legendarische 
route 66. Breng een bezoek aan het Getty Center, verken 
de musea en de Walt Disney Concert Hall in downtown 
LA of ga shoppen op Rodeo Drive.

Vandaag heb je alle tijd om Los Angeles verder te 
verkennen, of om een van de amusementsparken te 
bezoeken. Voor de "lmliefhebbers zijn de Universal 
Studios een absolute aanrader, maar je kan ook naar 
Disneyland of een van de kleinere amusementsparken. 
Entertainment verzekerd!
Excursiepakket: Geen idee waar te beginnen in de 
stad der engelen? Misschien kan je inspiratie opdoen 
tijdens de Hollyood Trolley Tour. Je passeert voorbij 
de belangrijkste bezienswaardigheden, "lmlocaties, 
studios enzovoort.

Einde van je rondreis door Californië. Vertrek naar de 
luchthaven of verlenging met een andere selfdrive.

Los Angeles > Los Angeles

1 Los Angeles  Hacienda Hotel Los Angeles Airport
2 San Simeon  Courtesy Inn San Simeon
3 & 4  San Francisco  Oasis Inn
5 Fresno  Miners Inn
6 Las Vegas   America’s Best Value Inn
7 & 8  Los Angeles  Kawada Hotel

Nacht Plaats Standaard
1 Los Angeles  Hacienda Hotel Los Angeles Airport
2 San Simeon  Best Western Colony Inn
3 & 4  San Francisco  Whitcomb Hotel
5 Fresno  Best Western Town & Country Inn
6 Las Vegas   Best Western Mardi Grass
7 & 8  Los Angeles  Figueroa Hotel

Nacht Plaats Superior
1 Los Angeles  Hilton Los Angeles Airport 
2 San Simeon  Cambria Pine Lodge
3 & 4  San Francisco  Pickwick Hotel San Francisco
5 Fresno  Sheraton Four Points
6 Las Vegas   Tropicana Hotel
7 & 8  Los Angeles  Angeleno Hotel

Inclusief

California Horizons - selfdrive 9 d/8 n
Budget     
01/04/13- 31/10/13 668 334 268 193
01/11/13 - 31/03/14 568 285 230 166
TRUS0021    
Standaard      
01/04/13- 31/10/13 816 408 329 258
01/11/13 - 31/03/14 775 388 311 219
TRUS0021    
Superior      
01/04/13-31/10/13 1239 620 447 371
01/11/13-31/03/14 1070 535 380 319
TRUS0021    

Excursiepakket  
01/04/13 - 31/03/14 100 70
   geldig voor een kind van 3 tem 9 jaar

   

Het excusiepakket is samengesteld uit enkele 
toffe bezienswaardigheden, interessante musea 
en leuke attracties. Dit excursiepakket bestaat uit 
toegangstickets voor:

Los Angeles

Las Vegas

Monterey

San Simeon

Fresno

Yosemite National Park

Santa Barbara

San Francisco

Zion NP

Grand 
Canyon

Paci!c Ocean

CALIFORNIA

NEVADA
UTAH

ARIZONA

California Horizons  - selfdrive 9 dagen
va ! 285

Prijzen geldig van 01/04/13 tot en met 31/03/14. Prijzen per persoon in euro. Vermelde hotels zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en kunnen worden vervangen door andere, gelijkwaardige hotels.
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Nacht Plaats Standaard 
1  Los Angeles  Hacienda Hotel Los Angeles Airport
2  San Simeon  Silver Surf Motel
3, 4 & 5  San Francisco  Comfort Inn By The Bay
6 & 7  Yosemite National Park  Curry Village
8 & 9  San Diego  Mission Valley Resort
10, 11 & 12  Anaheim  Clarion Hotel Anaheim

Inclusief

Kids Go California - selfdrive 13d/12 n
Standaard     
01/04/13 - 31/05/13 1337 685 522 415
01/06/13 - 25/10/13 1422 726 526 427
TRUS0020

Excursiepakket  
01/04/12 - 25/10/12 153 106
   geldig voor een kind van 3 tem 9 jaar

Zin in een avontuur met het hele gezin? Californië is een van de leukste streken van de USA om te ontdekken met de kids. 
Hoe oud je ook bent, iedereen amuseert zich hier. Je ontdekt grote steden als San Francisco en Los Angeles, ontmoet leuke 
dieren, staat versteld van de gigantische sequoia’s én beleeft fantastische avonturen. Plezier voor iedereen dus!

Kids Go California  -  selfdrive 13 dagen 

Je komt aan in LA, de glamour-hoofdstad van Amerika. 
Rijd door Beverly Hills, kuier over de Walk of Fame, kijk 
naar de hand- en voetafdrukken van "lmsterren op Mann’s 
Chinese Theater... En vergeet vooral niet op te kijken naar 
het Hollywood-logo!

In Santa Barbara geniet je van de botanische tuinen en 
wandel je in het Los Padres National Forest. Maar wat hier 
vooral opvalt zijn de stranden: East Beach trekt een trendy 
volkje aan en op Arroyo Burro zie je walvissen. 

Je rijdt verder over Highway 1, een van de mooiste 
snelwegen ter wereld. Monterey is een geweldige 
tussenstop: je kan hier eten en winkelen in Cannery Row 
of nog meer adembenemende landschappen en dieren 
bewonderen op de 17 Mile Drive. ’s Avonds kom je aan in 
San Francisco.

Je hebt voldoende tijd om San Francisco te ontdekken. 
Maak een ritje met de kabeltram, huiver tijdens een bezoek 
aan het gevangeniseiland Alcatraz, neem een kijkje op 
Fisherman’s Wharf of ga naar het Golden Gate Park.
Excursiepakket: Tijdens de Alcatraz Island Cruise & 
Tour vaar je naar het onherbergzame eiland, waar je een 
indrukwekkende tour te wachten staat. 
Excursiepakket: Tijdens een Biking San Francisco tour "ets 
je over de Golden Gate Bridge naar Sausalito. Neem de 
ferry terug naar San Francisco.

Na de drukte van het bruisende San Francisco kom je in 
het rustige en frisse landschap van Yosemite. De absolute 
toppers zijn El Captain en Glacier Point. Je logeert in een 
verzorgd tentenkamp.

Vandaag heb je een extra dag om de minder bezochte 
delen van Yosemite National Park te verkennen.
Excursiepakket: Als je nieuwsgierig bent naar de verhalen 
achter en over Yosemite National Park, dan spring je best 
op de openluchttram tijdens een Yosemite Valley Tour. De 
park rangers vertellen hier in geuren en kleuren!

San Diego (677 km)

teken van afmetingen. De sequoia’s zijn hier gigantisch en 
Mount Whitney is een van de hoogste bergen van de USA. 
Je overnacht in San Diego.

Dag 9 San Diego
In San Diego gaat het om dieren. Het SeaWorld Adventure 
park stelt je voor aan Shamu de killer walvis, dol"jnen, 
ijsberen... De San Diego Zoo heeft maar liefst 3800 inwoners 
en 6500 verschillende soorten planten.
Excursiepakket: Bezoek in de San Diego Zoo onder andere 
de Elephant Odyssey, Absolutely Apes, Polar Bear Plunge 
en het Panda Research Station.

Je bezoekt de Old Town San Diego State Historic Park waar 
de sfeer van de Mexicaanse en vroeg-Amerikaanse periode 
(1821-1872) nog steeds leeft. In de namiddag vertrek je 
naar Anaheim. Van hieruit kan je perfect de grootste en 
leukste attractieparken van Californië bezoeken.

Wil je de vrolijkste plaats ter wereld bezoeken? Dan moet 
je beslist naar Disneyland gaan. Eerder gefascineerd door 
"lmstudios en "lmsterren? Dan zijn de Universal Studios 

165 shows en attracties. Maar je kan hier ook door een 
spookstad wandelen. Voor de kleintjes is er Camp Snoopy.

Einde van je rondreis door Californië. Je vertrekt naar Los 
Angeles International Airport.

Los Angeles > Los Angeles

va ! 685

USA  -  Westkust

Paci!c Ocean
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Prijzen geldig van 01/04/13 tot en met 31/03/14. Prijzen per persoon in euro. Vermelde hotels zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en kunnen worden vervangen door andere, gelijkwaardige hotels.

KIDS

W
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Het excusiepakket is samengesteld uit enkele 
to!e bezienswaardigheden, interessante 
musea en leuke attracties. Dit excursiepakket 
bestaat uit toegangstickets voor:
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Geniet van een complete tour door het westen! Van de Grand Canyon tot Yellowstone, van LA tot Mesa Verde... dit 
is dé allesomvattende tour!

Dag 1 & 2 San Francisco
Bij aankomst heb je 2 dagen om San Francisco te 
verkennen: Fisherman’s Wharf, een trip naar Alcatraz en 
Chinatown zijn absolute musts.

Je volgt de prachtige kustweg langs de Stille Oceaan. 
Aanraders onderweg zijn het Aquarium in Monterey, 
de schilderachtige 17 Mile Drive en het buitengewone 
Hearst Castle.

Bezoek onderweg zeker Solvang en Santa Barbara. In 
LA kan je Universal Studios of Disneyland bezoeken, 
slenteren door Hollywood en langs de beroemde Rodeo 
Drive.

Je rijdt naar Palm Springs, een uitstekende plaats om te 
shoppen of rusten. Neem de kabelbaan aan de voet van 
Mt. Jacinto of trek door de prachtige Indiaanse Canyons 
met watervallen en palmbomen.

Via de Mojave woestijn bereik je Flagsta!, de grootste 
stad van Noord-Arizona.

Je rijdt via de Grand Canyon en het Navajo Reservaat 
naar het Mesa Verde National Park, waar je de steden 
in de rotswanden kan bewonderen. Vanaf de ‘#at mesa’ 
zie je de 4 omringende staten: Colorado, New Mexico, 
Arizona en Utah. 

Het Arches & Canyonlands National Park krijgen in Moab 
je volledige aandacht. Je kan ze verkennen per VTT, raft, 
4x4, te voet of vanuit de lucht.

In Vernal staat Dinosaurusland rotsvast op je programma. 
Je ontdenkt hier miljoenen jaren geschiedenis in zowat 
2000 wandfossielen, sommige kleiner dan je hand, 
andere groter dan een mens.

In Yellowstone val je van de ene verwondering in 
de andere. Dit bijzondere park biedt de grootste 
concentratie aan geothermische activiteit ter wereld en 
beschermt enorme kudden bizons, elanden en andere 

diersoorten. Twee dagen ter plaatse geven je de kans 
om van dit alles te genieten.

Een adembenemende rit brengt je van Yellowstone 
naar Salt Lake City – de hoofdstad van de Mormonen. 
Bezoek Temple Square, met de imposante Mormoonse 
Tempel en het beroemde Chor tabernakel. In de Family 
History Library, ’s werelds grootste databank, kan je je 
stamboom opzoeken.

Het Capitol Reef National Park is genoemd naar de 
enorme rotskam die 150 km door het park loopt. Je 
geniet hier van bijzondere vergezichten.   

Bryce Canyon heeft een van de veelzijdigste 
landschappen van de VS. De torens en spitsen lijken 
breekbaar. Je benen strekken langs één van de 
lusvormige wandelingen vol schitterende panorama’s is 
een aanrader, maar ook per wagen ontdek je heel wat 
moois.

Een korte rit brengt je naar Zion National Park waar 
woestijnen en geërodeerde reuzenrotsen het park 
delen met watervallen en hangende tuinen.

Nog een laatste blik op de rode rotsen van Utah want Las 
Vegas lonkt! Waag een gokje in het casino, geniet van al 
het geks dat de stad biedt of ga uitgebreid shoppen!

Je laat het gokparadijs achter en rijdt naar Death Valley. 
Je hebt voldoende tijd om de Valley te verkennen.

Voorzie genoeg water want vandaag rijd je door het 
hete deel van Death Valley naar de koele bergen rond 
het Yosemite National Park, een buitengewoon mooie 
natuurstreek!

Van de natuur terug naar de stad. San Francisco nodigt 
je uit om haar bezienswaardigen te ontdekken.

Dag 22 San Francisco
Einde van de rit of verlenging met een andere selfdrive.

San Francisco > San Francisco

Nacht Plaats Standaard
1 & 2  San Francisco Powell Hotel
3 Santa Maria Candlewood Suites Santa Maria*
4 & 5  Anaheim Clarion Hotel Anaheim Resort
6 Palm Springs Best Western Inn Palm Springs
7 Flagstaff Days Inn Flagstaff Highway 66
8 Mesa Verde Far View Lodge
9 Moab Super 8 Motel
10 Vernal Econo Lodge Downtown
11 & 12 West Yellowstone  Best Western Desert Inn
13 Salt Lake City Red Lion Salt Lake Downtown
14 Capitol Reef Best Western Capital Reef Resort
15 Bryce Canyon Bryce View Lodge
16 Zion Pioneer Lodge
17 & 18 Las Vegas Gold Coast Hotel
19 Death Valley Furnace Creek Ranch Resort
20 Yosemite Holiday Inn Gateway Yosemite
21 San Francisco Red Roof Inn SFO Airport
* Santa Maria op basis van 3 of 4 personen: Marriott Fairfield Inn & Suite

Inclusief

Connections Special Go West - selfdrive 22d/21n
Standaard     
10/05/13-14/10/13 2331 1169 904 744
TRUS0070       
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Wie Napa Valley zegt, zegt wijn. Napa staat bekend om 
zijn wijngaarden en meer dan 300 wijnhuizen. Deze 
trip dompelt je onder in de wijngeschiedenis en laat je, 
onder andere tijdens een treinrit door de wijngaarden, 
proeven van de lekkerste wijnen en heerlijkste 
gerechten. Je kan deze Discovery XL laten aansluiten 
op elke selfdrive die in San Francisco eindigt (of begint). 
Napa Valley ligt op ongeveer 1,5 uur rijden.
Vraag naar het programma, het hotel en praktische 
informatie in je travel shop. Minimumleeftijd voor 
deze Discovery XL is 18 jaar. TRUS0038

Discovery XL
Culinair festijn in Napa Valley  -  4 dagen

va ! 629

Connections Special Go West  - selfdrive 22 dagen
va ! 1169

Prijzen geldig van 01/04/13 tot en met 31/03/14. Prijzen per persoon in euro. Vermelde hotels zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en kunnen worden vervangen door andere, gelijkwaardige hotels.
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Nacht Plaats Standaard
1 Los Angeles B.W. Hollywood Hills
2 Palm Springs B.W. Inn Palm Springs
3 Phoenix B.W. Plus Inn Suites
4 Grand Canyon B.W. Grand Canyon Squire Inn
5 & 6 Lake Powell B.W. View Lake Powell
7 Bryce Canyon B.W. Plus Ruby’s Inn
8 Las Vegas B.W. Mardi Gras Hotel
9 Bakersfield B.W. Hill House
10 Yosemite B.W. Yosemite Way Station 
11 & 12 San Francisco B.W. Plus Americania
13 Arroyo Grande B.W. Casa Grande Inn
14 Los Angeles Area B.W. Plus Dragon Gate

Inclusief

Connections Best Western Special - 15d/14n 
Standaard     
01/04/13-30/11/13 1499 759 548 445
TRUS0071       

Geniet van een klassieke Westkust-selfdrive en verblijf in de hotels van de Best Western keten. Je hebt de 
keuze uit standaard- of superior kamers.

Connections Best Western Special  -  selfdrive 15 dagen 

Aankomst in de Stad der Engelen. Je logeert in de buurt 
van Hollywood.

Een korte rit brengt je naar Palm Springs, een uitstekende 
plaats om te shoppen, te genieten van een etentje of om 
tot rust te komen aan het zwembad. Neem de kabelbaan 
aan de voet van Mount Jacinto of trek door de prachtige 
Indiaanse Canyons met watervallen en palmbomen.

Onderweg naar Phoenix bezoek je het Joshua Tree National 
Park. In Scottsdale kan je genieten in de kunstgalerieën, 
restaurants en shoppingcenters.

Oog in oog staan met de enorme Grand Canyon is één 
van de hoogtepunten van je reis, een ‘memory for life’. Je 
passeert langs de wanden van de Canyon in een gratis 
pendelbus of wandelt tussen verschillende uitzichtpunten. 

De rit naar Lake Powell is vrij kort. Geniet daarom nog een 
hele morgen van alles wat de Grand Canyon je te bieden 
heeft. Vergeet vooral niet even te stoppen aan de oostkant 
om enkele geweldige foto’s van de Colorado rivier te 
nemen.

Je brengt de hele dag door op, in of rond het meer. Vooral 
een boottrip naar Rainbow Bridge, de grootste natuurlijke 
brug ter wereld zal je bijblijven.

Op het programma staat de kleurrijke Bryce Canyon. Je 
benen strekken langs één van de lusvormige wandelpaden 
vol schitterende panorama’s is een aanrader, maar ook per 
wagen kom je voorbij heel wat mooie plekken.

Via het Zion National Park rijd je naar Las Vegas, ’s werelds 
grootste entertainment-hoofdstad.

Je laat het gokparadijs achter je en rijdt naar Death Valley. 
Deze rit geeft je ruim de tijd om deze plek met verrassende 
contrasten, immense zandduinen, geërodeerde rotsen, 

Van hieruit stuur je rond de voet van de Sierra Nevada 
heuvels naar Bakers"eld, dat aan de zuidkant ligt van de 
San Joaquin vallei.

De rit leidt naar Yosemite (‘josemmiti’) National Park, een 
buitengewoon mooie natuurstreek. Je bewondert er de 
beroemde Yosemite watervallen, de hoogste in de VS. In het 
park bezoek je Glacier Point, met een spectaculair uitzicht 
over de omringende bergen en vallei. Van hieruit kijk je vol 
ontzag naar de enorme Sequoia bomen in Mariposa Grove.

Je rijdt vandaag verder naar San Francisco, waar je twee 
nachten verblijft. Tijd zat om één van de meest unieke 
steden ter wereld te ontdekken.

Dag 12 San Francisco
Zeker het bezoeken waard in San Francisco zijn Fisherman’s 
Wharf, een trip naar Alcatraz, het Golden Gate Park, de 
Golden Gate Bridge en het drukke Chinatown.

Je volgt de prachtige kustweg langs de Stille Oceaan, 
via de panoramische vergezichten en wandelpaden, 
die door de vele staatsparken kronkelen. Mis vooral het 
Aquarium in Monterey niet, geniet van de ‘views’ tijdens 
de schilderachtige 17 Mile Drive en val van de ene in de 
andere verbazing in het bijzondere Hearst Castle.

Op je lijst van bezienswaardigheden staat vandaag een 
bezoek aan het Deense dorp Solvang en het Spaans 
koloniale Santa Barbara met haar uitnodigende strand.

Einde van de trip of aansluiting met een andere selfdrive.

Los Angeles > Los Angeles

va ! 759

USA  -  Westkust
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Foto: Saskia Martens

Prijzen geldig van 01/04/13 tot en met 31/03/14. Prijzen per persoon in euro. Vermelde hotels zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en kunnen worden vervangen door andere, gelijkwaardige hotels.

Foto: Annabel Prins
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Geniet van de glitter and glamour van het spetterende Las Vegas en laat je betoveren door de mooiste nationale 
parken ter wereld. Ontdek Zion, de Grand Canyon, Moab, Bryce... Zoveel schoonheid in 1 route, het kan!

Je komt aan in lichtstad Las Vegas, waar het altijd even 
druk is: casino’s, spectaculaire shows, wedding chapels, 
hotels... alles vloeit in elkaar tot een spectaculaire mix! 
Snuif de sfeer op op de Las Vegas Boulevard, beter 
bekend als The Strip.

Na de drukte van Las Vegas kom je terecht in het stille 
Zion National Park. Bezoek de Emerald Pools, maak een 
wandeling naar Weeping Rock of waag je aan de klim 
naar Angels Landing.

Vertrek vroeg naar de noordelijke kant van de Grand 
Canyon. Vanaf Point Imperial en Cape Royal heb je een 
uitzicht over het bekendste natuurfenomeen van de 
USA. Rijd in de namiddag door naar Lake Powell met 
de Glen Canyon Dam. Hier kan je zwemmen in het 
prachtige meer, omgeven door rode rotswanden.

In het John Wesley Powell Museum leer je meer over 
Lake Powell voor en na de constructie van de dam. Maak 
ook een boottocht langs Rainbow Bridge, een van de 
grootste natuurlijke bruggen ter wereld. Rij verder naar 
Monument Valley waar je de Navajo’s kan bezoeken.

Onderweg naar Moab kom je voorbij het Canyonlands 
National Park. Hier kronkelt de Colorado River zich 
een weg door de rode rotsbogen en -spitsen. Of je 
Canyonlands nu met een gids, per "ets of al raftend 
verkent, je zal zeker en vast onder de indruk zijn. 

In Arches National Park sta je versteld van de meer dan 
2000 natuurlijke bogen uit zandsteen. 
Excursiepakket: Moab is een uitstekende plek om 
te gaan raften. Tijdens de spannende Moab Rafting 
Excursion geniet je van het prachtige landschap.

’s Ochtends bezoek je het Dead Horse Point State Park 
met zijn canyons. Je herkent het vast uit de eindscène 

van Thelma and Louise. Het volgende natuurfenomeen 
is Capitol Reef National Park. Rijd naar Panorama Point 
of trek eropuit voor een stevige wandeling. 

Je eerste stop is in het Anasazi Indian Park, dat nog 
maar gedeeltelijk uitgegraven is. Je rijdt verder naar 

vrije loop kan laten gaan bij het aanschouwen van de 
massieve ‘schoorstenen’ van zandsteen. Ten slotte bereik 
je de Bryce Canyon, een nationaal park met prachtig 
gekleurde steenformaties.

Ga op ontdekkingstocht in de Bryce Canyon. Vanaf 
Rainbow Point kan je op een zonnige dag tot 160 km 
ver zien! Ook Sunrise Point en Sunset Point zijn absolute 
aanraders. Je komt er met de wagen, te voet of te paard.
Excursiepakket: De Bryce Canyon Morning Hike brengt 
je langs alle prachtige panorama’s van dit nationale park. 
Je vertrekt ’s ochtends en er wordt een lunchpakket 
voorzien.

Cedar Breaks National Monument lijkt een beetje op 
de Bryce Canyon, maar dan kleiner. Cedar Breaks heeft 
de vorm van een gigantisch am"theater en bestaat uit 
kleurrijke pilaren, bogen en bergtoppen. Je vindt hier de 
oudste dennenbomen. ’s Avonds
vertrek je naar Las Vegas.

Je komt weer aan in Las Vegas. 
Excursiepakket: Tijdens de Valley of the Fire Tour ontdek 
je een wonderland van geologische steenformaties. Het 
landschap is even schitterend als de glitterende casino’s 
uit Las Vegas.

Je reis zit erop. Vertrek naar de luchthaven of verlenging 
met een andere selfdrive.

Las Vegas > Las Vegas

1  Las Vegas  America’s Best Value Inn & Suites
2  Kanab  Shilo Inn Kanab
3  Page  Best Western Arizona Inn
4  Kayenta  Anasazi Inn at Tsegi
5 & 6 Moab  Big Horn Lodge
7  Torrey  B.W. Capitol Reef Resort
8 & 9  Bryce Canyon  Harold’s Place
10 & 11  Las Vegas  America’s Best Value Inn & Suites

Nacht Plaats Standaard
1  Las Vegas  Best Western Mardi Grass
2  Kanab  Shilo Inn Kanab
3  Page  Quality Inn Lake Powell
4  Kayenta  Kayenta Monument Valley Inn
5 & 6 Moab  Super 8 Moab
7  Torrey  B.W. Capitol Reef Resort
8 & 9  Bryce Canyon  Bryce View Lodge
10 & 11  Las Vegas  Best Western Mardi Grass

Inclusief

Discover Utah - selfdrive 12d/11 n
Budget       
01/04/13 - 31/10/13 934 467 357 275
01/11/13 - 31/03/14 753 379 308 242
TRUS0023    

Standaard       
01/04/13-31/10/13 1064 532 405 318
01/11/13-31/03/14 916 458 342 272
TRUS0023
Excursiepakket  
01/04/13-31/03/14 198 189
   geldig voor een kind van 3 tem 9 jaar 

Deze selfdrive is ook verkrijgbaar in superior accommodatie.  
Prijzen en hoteltabellen in je Connections travel shop.

UTAH COLORADO
Arches 
National Park

Bryce Canyon

Moab

ARIZONA

NEVADA
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Canyonlands NP

Dead Horse
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Kodachrome Basin S.P.

Zion NP
Page

Discover Utah  - selfdrive 12 dagen
va ! 379

Prijzen geldig van 01/04/13 tot en met 31/03/14. Prijzen per persoon in euro. Vermelde hotels zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en kunnen worden vervangen door andere, gelijkwaardige hotels.

   

Excursiepakket Discover Utah
Het excusiepakket is samengesteld uit enkele 
to!e bezienswaardigheden, interessante musea 
en leuke attracties. Dit excursiepakket bestaat uit 
toegangstickets voor:
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Nacht Plaats Standaard
1  Denver  Doubletree, The Curtis Hotel
2  Cheyenne  Holiday Inn Cheyenne
3  Hot Springs  Super 8
4 & 5  Rapid City  Best Western Ramkota Hotel
6  Billings  Best Western Plus Clock Tower Inn
7  Cody  Holiday Inn Buffalo Bill Village
8 Yellowstone National Park  Old Faithful Snow Lodge
9  Jackson  Painted Buffalo Inn
10 Salt Lake City  Shilo Inn Salt Lake City
11 & 12  Moab  Super 8 Moab
13  Denver  Doubletree, The Curtis Hotel

Nacht Plaats Superior
1  Denver  Warwick Denver Hotel
2  Cheyenne  Nagle Warren Mansion
3  Hot Springs  Best Western Sundowner Inn
4 & 5  Rapid City  Radisson Hotel Rapid City
6  Billings  Holiday Inn Grand Montana
7 Cody  The Cody
8 Yellowstone National Park  Old Faithful Snow Lodge
9 Jackson  The Wort Hotel
10  Salt Lake City  Hilton Salt Lake City
11 & 12  Moab  Ramada Moab Downtown
13 Denver  Warwick Denver Hotel

Inclusief

Cowboys & Indianen - selfdrive 14d/13 n
Standaard     
01/05/13-31/05/13 1758 879 643 512
01/06/13-12/07/13 1817 909 668 530
13/07/13-15/08/13 1888 944 688 543
16/08/13-30/09/13 1817 909 668 530
01/10/13-31/10/13 1548 775 589 471
TRUS0022

Superior     
01/05/13-31/05/13 1932 966
01/06/13-31/07/13 2329 1165
01/08/13-15/08/13 2638 1319
16/08/13-30/09/13 2329 1165
01/10/13-31/10/13 1979 990
TRUS0022

Wie van actie houdt, zal weg zijn van deze selfdrive. Treed in de voetsporen van Bu!alo Bill en Crazy Horse en ontdek het 
Wilde Westen. Je trekt door de mooiste natuurparken, ziet de gekste dingen en voelt jezelf een cowboy (of indiaan). Jiehaa!

Cowboys & Indianen -  selfdrive 14 dagen 

Dag 1 Denver
Je reis begint in Denver, de Mile High City. De stad ligt 
exact een mijl boven de zeespiegel en grenst aan de Rocky 
Mountains. Met 300 zonnige dagen per jaar, leuke musea, 
"jne parken en mooie boulevards is Denver een ideale 
bestemming.

Op weg naar Cheyenne bezoek je het Rocky Mountain 
National Park. De Rocky Mountains zijn uniek door hun 
extreme hoogteverschillen. Verken zeker de Trail Ridge 
Road.

Het klinkt heerlijk en dat is het ook! De Hot Springs, 
natuurlijke bronnen, staan bekend voor hun heilzame 
werking. In de Black Hills Wild Horse Sanctuary zie je 
mustangs in hun natuurlijke omgeving.

150 jaar Amerikaanse geschiedenis samengevat in één 
beeldhouwwerk? Het bestaat: Mount Rushmore met 
de uitgehouwen hoofden van presidenten Washington, 
Je!erson, Lincoln en Roosevelt. Op weg naar Rapid City 
kom je ook voorbij het Crazy Horse Memorial: een nieuw, in 
uitvoering zijnd beeldhouwwerk ter ere van de Indiaanse 
krijgsleider Crazy Horse.

Vanuit Rapid City maak je een trip naar Badlands National 
Park, met de vele spitsen, canyons, prairies en dieren. 
Tijdens de 240 Loop Road ontdek je op een uurtje het beste 
van wat Badlands te bieden heeft. In het naburige Wall kan 

Je rijdt naar het Devil’s Tower National Monument. Deze 
monoliet torent boven de weg uit en is een heilige plaats 
voor veel native Americans. Daarna rijd je naar Montana, 
de Big Sky Country, waar je het slagveld van Little Bighorn 
kan bezoeken. Ontdek zeker ook de prachtige Beartooth 
Highway!

De absolute must in Cody is het Bu!alo Bill Historical 
Center. Hier leer je over de geschiedenis van het Westen in 
5 musea. Plezier gegarandeerd in Cody trouwens, want dit 
is de rodeohoofdstad van de wereld.

Vandaag staat het natuurlijke geweld van de geisers 
van Yellowstone op het programma. Tijdens een 
verkenningstocht door dit oudste nationale park kom je 
zeker langs Faithful, de bekendste geiser. Maar Yellowstone 
staat ook bekend om de dieren: bu!els, elanden, enzovoort.

Je passeert het Grand Teton National Park, met de met 
sneeuw bedekte bergtoppen. De tocht eindigt vandaag 
in Jackson Hole, een cowboydorp met saloons en ranches 
waar je van Wild West Shows kan genieten.

Van het Wilde Westen rijd je naar Salt Lake City, de 
hoofdstad van de Mormonen-gemeenschap. Hier kan 
je het bekende Mormon Temple Square of een van de 
kopermijnen bezoeken. Of wat dacht je van een trip naar 
het zoutwatermeer Lake Boneville?

In Arches National Park zal je versteld staan van de meer 
dan 2000 natuurlijke bogen uit zandsteen. 

Je hebt een hele dag in het Canyonlands National Park. 
Hier kronkelt de Colorado River zich een weg door de rode 
rotsbogen en -spitsen. Of je Canyonlands nu met een gids, 
per "ets of al raftend verkent, je zal onder de indruk zijn.

Je komt weer aan in Denver. Bezoek hier het Bu!alo Bill 
Museum of ontdek een van de vele brouwerijen. Uitgebreid 
eten en winkelen doe je op de 16th Street Pedestrian Mall.

Je trip zit erop. Je vertrekt naar de luchthaven.

Denver > Denver

va ! 775

USA  -  Westkust
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   Western Wonder Experience 
- 7 dagen

All American Eastern Experience
  - 6 dagen

Geniet nu van de voordelen van de aircruise: je legt 
de afstanden tussen de verschillende hotspots af in 
een privévliegtuig, via privéluchthavens. Je reist met 
maximaal 30 anderen. Geen gedoe dus met uren op 
voorhand aankomen, wachtrijen bij het inchecken, 
verloren bagage of urenlange ritten. Met aircruise 
verlies je geen tijd, reis je comfortabel in kleine groep 
en beleef je een geweldig avontuur! Je hebt de 

in dit pakket zijn je vluchten met de 
privévliegtuig en hotelovernachtingen in 4* hotels 
(incl. ontbijt) inbegrepen. Aan elke privéluchthaven 
staat een huurwagen te wachten zodat je individueel 
op verkenning kan.

 naast je vluchten per privévliegtuig 
en hotelovernachtingen in  4* hotels (incl. ontbijt) 
zijn je transfers per bus inbegrepen. Je reist in 
groep (max. 30) en hoeft je geen zorgen te maken 
over avondeten, gidsen en excursies, want alles is 
inbegrepen! Bovendien wordt je bagage voor jou tot 
in de hotelkamer bezorgd.

Wheels up! Ruil the road for the sky

USA  -  Aircruise

  Las Vegas 

 Western Wonder Experience

Fly, Stay & Drive inclusief

Totaalpakket inclusief

Let wel
Je internationale vluchten zijn niet inbegrepen.

Western Wonder Experience - 7d/6n
Fly, Stay & Drive     
01/05/13-31/10/13 2725 2295 2135 1995 1525
Fly, Stay & Drive: TRUS0065
Totaalpakket: TRUS0064 
  Geldig voor een kind van 0 tot 12 jaar.w

Fly, Stay & Drive inclusief

Totaalpakket inclusief

Let wel
Je internationale vluchten zijn niet inbegrepen.

All American Eastern Experience - 6d/5n
Fly, Stay & Drive     
01/05/13-31/10/13 2225 1995 1879 1779 1195
Fly, Stay & Drive: TRUS0067
Totaalpakket: TRUS0066 
  Geldig voor een kind van 0 tot 12 jaar. 

Los Angeles > Los Angeles

Wonder Experience ‘hop’ je maar liefst naar 14 verschillende 
trekpleisters. Je bent in totaal 5 uur onderweg met de 
privévliegtuig (tov 46 uur per bus) en verkent de mooiste 
plekjes aan de Westkust!

New York > New York
Dé reis vanuit The Big Apple! Vanuit New York City neemt de 
privévliegtuig je mee voor een week naar 8 bestemmingen 
in de USA en Canada. In totaal zit je slechts 3 uur in het 
vliegtuig (tov 22 uur in wagen), waardoor je extra tijd 
hebt om superplaatsen als de Niagara Falls, Toronto en 
Washington DC te bezoeken. 

va ! 2295 va ! 1995

Foto: Mieke Matthijs

Meer informatie en volledig reisprogramma op www.connections.be. Prijzen inclusief een overnachting voor en na je aircruise beschikbaar in onze travel shops. Hou onze promoties in de gaten!
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Beleef je selfdrive door de USA op een originele 
manier en ga kamperen op de mooiste plaatsen. Je 
hoeft zelf geen kampeermateriaal mee te sleuren, 
want je tent lodge is volledig ingericht. Je logeert op 
erkende campings, met hoogstaande voorzieningen 
en leuke zwembaden. Zo geniet je ten volle van de 
overweldigende natuur!

groepjes van 5 à 6 vrienden.

op de campings.

lodges is beperkt!

oktober.

Je tent lodge
Je verblijft in een dome tent voor 4, 5 of 6 personen. In 
het aparte slaapgedeelte staan volwaardige bedden. 
Je kan een slaapzak huren van de eerste camping tot 
de laatste (% 12 p.p.) of  een eigen slaapzak meenemen. 
In het keuken- en woongedeelte staan een tafel en 
stoelen. Een koelkast, magnetron, ko$ezetapparaat 
en keukengerief zijn voorzien.

Happy camping!

USA  -  Camping

   

Sluit je selfdrive door de USA af met welverdiende rust 
in San Diego! Je logeert in tent lodges en kan van hieruit 
genieten van al het leuks, ontspannends en moois dat 
de stad te bieden heeft.
* per persoon in een dome 6 tent

Uitbreiding San Diego - 3 dagen / 2 nachten

va ! 40*

Tijdens deze klassieke rondreis door het westen van de USA verken je niet alleen de mooiste plekjes van het land, je logeert ook op 
verschillende plaatsen op de door ons uitgezochte campings. Zo geef jij een avontuurlijk en leuk tintje aan je selfdrive! Deze selfdrive 
is gebaseerd op de Best of the West selfdrive (zie blz. 6-7). Je hebt de keuze uit een combinatie met budget of standaard hotels.

Tent Lodge Experience  -  selfdrive 15 dagen 

Overnachting in Hacienda Hotel at LAX (budget en standaard).

  
Overnachting in Best Western Inn Palm Springs (budget) of 
Shilo Inn Suites Palm Springs (standaard).

 
Overnachting in Tropicana Express Hotel & Casino (budget 
en standaard).

 

bij Flagsta!. Highway 64 brengt je naar de hoofdingang van 
Grand Canyon NP. Op een uur afstand van de camping ligt 
het begin van het meest authentieke stuk van de Route 66.

Dag 5: Williams 

dorp – volgens de overlevering – vlak bij het geboortehuis 
van Butch Cassidy. De camping is rustig en schaduwrijk.  De 
grootste trekpleisters hier zijn Bryce Canyon en Zion NP.  

 
Overnachting in Super 8 Motel (budget) of Best Western 
Mardi Gras Hotel (standaard) 

noordelijke punt van de Mojave woestijn. Het zwembad is 
hier geen overbodige luxe! De Nationale Parken Sequioa en 

  

verborgen schat in de bossen rond Yosemite NP ligt. 

Overnachting in hotel Whitcomb (budget) of Carlton Hotel 
(standaard).    

Dag 11 & 12: San Francisco 
Overnachting in hotel Whitcomb (budget) of Carlton Hotel 
(standaard)     

Camping! Overnachting in Flying Rags, op 50 km van Santa 
Barbara en op slechts 5 minuten van Solvang. Het is een 
prachtig aangelegd en uitstekend onderhouden resort.  
Er liggen verschillende mooie stranden in de buurt.

Overnachting in Hacienda Hotel at LAX (budget en standaard). 

Je selfdrive eindigt vandaag, of verleng met enkele dagen 
camping in San Diego!
De bezienswaardigheden tijdens de route worden 
beschreven in de selfdrive Best of the West op p. 6-7.

 Wil je meer of minder kamperen? Ga dan voor een 
selfdrive met Tent Lodges op maat. Naast de genoemde 
campings kan je kamperen in Petaluma (bij San Francisco), 
Lake Isabella (Death Valley), Cannonville (Bryce Canyon) en 
Cortez (Mesa Verde).

Los Angeles > Los Angeles

va ! 325

Inclusief:
- 8 nachten in hotels
- 6 nachten in tent lodges

Let wel:

Je internationale vluchten en huurwagen zijn niet inbegrepen.

Budget hotels 2   3   4   5   6  
20/05/13-22/06/13 573 407 325 391 358
23/06/13-31/08/13 612 433 344 409 375
01/09/13-25/09/13 573 407 325 391 358

Standaard hotels 2   3   4   5   6  
20/05/13-22/06/13 708 533 424 521 484
23/06/13-31/08/13 747 559 443 539 501
01/09/13-25/09/13 708 533 424 521 484

Prijzen voor 2, 3 en 4 personen gebaseerd op een dome 4 tent en 1 hotelkamer
Prijzen voor 5 personen gebaseerd op een dome 5 tent en 2 hotelkamers (1 dbl + 1 tpl)
Prijzen voor 6 personen gebaseerd op een dome 6 tent en 2 hotelkamers (2 tpls)
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USA - Florida

De hemel op aarde? Die bestaat! Ontdek het met eigen ogen in Florida. In de Sunshine State heb je palmbomen, een zwoele bries, eindeloze stranden, azuurblauwe zee en het 
geluid van de golven. Maar dit is ook de thuis van indrukwekkende alligators en dol"jnen. En... aan plezier is hier geen gebrek: je hebt spetterende avonturenparken en elke avond 
een swingend nachtleven. Florida is gewoon fantastisch! 

Miami
Ken je van:

Art-decogebouwen, prachtige zandstranden, de 
geweldige Ocean Drive... De beste hotels vind je in 
dit stuk Miami!*

Slapen doe je in:
The Edgewater en The Surfcomber.

* Antwoord: South Beach

Een van de nieuwste aanwinsten 
van de luxueuze en aangename 

 
op South Beach in Miami. The 
Surfcomber ligt op Collins Avenue, 
een uitstekende locatie dus om South 
Beach te verkennen. De tijd in je hotel 
kan je heerlijk relaxerend doorbrengen: 
zowel in je ruime, frisse en comfortabele 
kamer als aan het uitnodigende, 
verwarmde zwembad (met pool- 
bar!) kan je ontspannen. Je staat zo 
op het strand en hebt fantastische 
uitzichten vanuit het hotel en de 
oceanfront kamers. Dit is de manier 
om van je Miami ervaring een stijlvol 
evenement te maken.
 Tripadvisor 3/201 (13/09/2013)

The Surfcomber  ****
va ! 98

   

The Edgewater ****
va ! 86    

01/04/13-31/05/13* 206 103
suppl./nacht vr/za  35 18
01/06/13-30/09/13* 172 86
01/10/13-31/12/13* 206 103
suppl./nacht vr/za 35 18
01/04/13-31/12/13** 574 287

* Uitgezonderd piekdagen    

** Piekdagen: 02-06/05, 24-27/05, 04-07/07, 30/08-02/09, 
05-08/12, 23-31/12/13.  

   
01/04/13-30/09/13* 220 110
01/04/13-30/09/13** 278 139
01/10/13-31/12/13* 271 136
suppl./nacht vr/za 34 17
01/10/13-31/12/13** 386 194
suppl./nacht vr/za  34 17

* Uitgezonderd piekdagen

** Piekdagen: 24-26/05, 04-06/07, 04-07/12, 27-31/12/13 
Verplicht minimumverblijf van 3 nachten.  

Prijzen per persoon in euro.

Vroegboekkorting: reserveer 

een superprijs!
% 196 / kamer voor verblijf tussen 

01/07/13-30/09/13. Prijzen per nacht voor een 
verblijf in een dubbele kamer, niet geldig op 
piekdagen.

Vroegboekkorting: 
- reserveer voor 31/12/12 en 
krijg 10% korting bij verblijf 
tussen 01/01 en 30/04/13

- reserveer voor 31/03/13 en krijg 10% korting 
bij verblijf tussen 01/05 en 30/09/13

Ontbijt voor 2 personen per 
kamer inbegrepen

The Edgewater ligt op Ocean Road, midden in South Beach. Dit 
boutiquehotel met amper 45 kamers voelt meteen als thuis door de 
warme ontvangst en persoonlijke service. Bovendien ligt dit hotel 
in één van de wereldberoemde art-decohuizen. Wij zijn alvast gek 
op het charmante dakterras waar je wordt uitgenodigd tijdens het 
cocktailuurtje. De kamers werden enkele jaren geleden gerenoveerd 
en zijn stijlvol, eenvoudig en comfortabel ingericht. Je hebt de keuze 
uit een deluxe studio of een one bedroom suite. Gezellig, aangenaam 
en the place to be op South Beach! Tripadvisor 11/201 (13/09/2013)

Boek voor 31/03/13

Boek voor 31/05/13
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USA - Florida

   

* Antwoord: Universal Studios

Dit hotel is de de goede keuze als je de pretparken in 
Orlando wil verkennen. Het gratis shuttlebusje brengt 
je naar DisneyWorld, Universal Studios en SeaWorld. Je 
logeert naast Seaworld, in een tropische omgeving. De 
kamers zijn in Balinese stijl en hebben een badkamer met 
Crabtree&Evelyn producten, een 32” #atscreen-tv, radio, 
bureau, strijkijzer en -plank en kluisje. Verder zijn er onder 
andere restaurants, een cocktaillounge, drie zwembaden 
en een kinderzwembad. Alles wat je nodig hebt om ‘thuis 
te komen’ na een drukke dag genieten van rollercoasters, 
indrukwekkende shows en leuke attracties.
*  Vraag de laagste prijs voor dit hotel in onze travel shops  

of surf naar www.connections.be

DoubleTree by Hilton Orlando 
at SeaWorld ****

va ! 34*

Orlando
Ken je van:

Wat hebben The Mummy, Twister, Shrek, 
Jaws en ET gemeenschappelijk? Een pretpark 
in Orlando!*

Slapen doe je in:
Lake Buena Vista Resort Village & Spa en 
DoubleTree by Hilton Orlando at SeaWorld.

Key West
Ken je van:

van Florida.

genieten van het water.

en kan een foto nemen die bewijst dat je aan 
het Southernmost Point van de States bent 
geweest.*

Slapen doe je in:
Southernmost Hotel on Duval.

   

Ga je met de familie of vrienden naar Orlando, dan is 
dit resort een aanrader. Het leuke hier is dat je logeert 
in luxueuze suites met twee  of drie slaapkamers. Elke 
suite heeft een volledig uitgeruste keuken, 2 of meer 
badkamers waarvan 1 met een jacuzzi en een zithoek. 
Er is airco, gratis internet en in elke kamer staat een tv. 
Je hebt winkels vlakbij, kan genieten van het heerlijke 
zwembad (met piratenschip!) of de tennisvelden. Een 
gratis shuttle brengt je naar DisneyWorld, Universal 
Studios en SeaWorld. De ideale plek om uit te rusten 
voor en na je avonturen in de vele pretparken.
* Vanafprijs per nacht voor een suite met 2 slaapkamers (max 4 volw. + 2 kinderen 
-12j) en een minimumverblijf van 3 nachten, inclusief resort fees. Vraag naar de 
laagste prijs voor dit hotel in onze travel shops of surf naar www.connections.be

Lake Buena Vista Resort 
Village & Spa ****

va ! 145*
Per suite

   

Op een boogscheut van het strand en vlak bij de 
belangrijkste bezienswaardigheden, leuke restaurants, 
winkeltjes en nachtleven vind je dit hotel. Je zit zo op 
het strand, maar kan ook genieten in of aan een van de 
twee zwembaden. De 127 kamers met tegelvloer hebben 
airco, draadloos internet, kabel- en satelliet-tv, haardroger, 
koelkastje, strijkijzer en -plank. Je hebt een kluisje in 
de kamer en kan ko$e zetten of iets opwarmen in de 
microgolfoven. Je parkeert gratis.

10/42 Tripadvisor (13/09/2012)

*  Vraag de laagste prijs voor dit hotel in onze travel shops  
of surf naar www.connections.be

Southernmost Hotel on Duval ***
va ! 81*

Indicatieve prijzen per persoon in euro. Connections biedt jou het grootste aanbod hotels in de USA. Aangezien de prijzen van de hotels schommelen, vermelden we indicative prijzen (met een *). Op onze website en in onze shops vind je op ieder moment de juiste prijs en de beste voorwaarden.
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Van rustig relaxen aan het water, genieten van de mooie natuur tot de longen uit je lijf gillen in de pretparken: dit is Florida 
op z’n best! 

USA  -  Florida

Aankomst in Miami. Geniet van de rest van de dag op 

Washington Avenue, ga op het strand liggen, ga lekker 
eten… en ontdek er het wereldberoemde en swingende 
nachtleven.

Miami is een veelkleurige, multiculturele stad waar alle 
stijlen in perfecte harmonie samengaan. Ontdek de art-
decowijk langs de Atlantische kust, de ver"jnde sfeer van 
Coral Gables of de wonderen van de Italiaanse renaissance 
van Viscaya, las een beetje shopping in één van de talloze 
‘malls’ alvorens jezelf over te geven aan de zonnestralen op 
de stranden! In Miami kan alles en moet vooral niets!

Via de zeer mooie Overseas Highway en haar talrijke 

de USA. Slenter langs de bloemrijke straten met houten 
huizen, snu!el in de talrijke winkeltjes en mis onder geen 
enkel voorwendsel de zonsondergang op Mallory Square... 
een echte traditie.

je één van de meest verbazingwekkende natuurgebieden 
van het land, de rivier van gras of Everglades. Als laatste 
overblijfselen van het subtropische woud herbergen de 
Everglades een uitzonderlijke fauna en #ora. Mis Shark 
Valley niet en maak zeker een tochtje met een Air Boat. 
Puur genieten!

Rijd op eigen tempo omhoog langs de westkust van Florida 
en laat je charmeren door de kustlandschappen rond 
Sarasota. Stop even in Tampa voor een bezoek aan Busch 
Gardens alvorens je reis verder te zetten naar Orlando, de 
hoofdstad van de pret!!!

Dag 6 & 7 Orlando
Twee dagen vrij om de meest bezochte stad van de USA 
te ontdekken... Stad? Of eerder haar parken: Walt Disney 

genoegens van je kindertijd. In de twee pretparken van 
Universal Studios vind je de "lms die je destijds lieten 
trillen terug; emoties gegarandeerd. In Sea World kan je 
niet ontkomen aan de charmes van Shamu, het nee&e van 
Willy, en aan zijn makkers!

beschrijft op een aangename manier de geschiedenis van 
de Amerikaanse ruimtevaart. Herbeleef het moment van 
de eerste voet op de maan, ontdek de Rocket Garden, en 
misschien heb je wel de kans een spaceshuttle te zien... Met 
je hoofd nog tussen de sterren, herneem je je route naar 
Fort Lauderdale met een leuke boulevard langs de zee.

Terugkeer naar de luchthaven van Miami, inlevering van 
de wagen en terugvlucht of verlenging met een andere 
selfdrive.

Miami > Miami

Florida’s Best  -  selfdrive 9 dagen

Prijzen geldig van 01/04/13 tot en met 31/03/14. Prijzen per persoon in euro. Vermelde hotels zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en kunnen worden vervangen door andere, gelijkwaardige hotels.

   

een absolute parel. Je verblijft hier drie nachten in 
een romantische setting. Van parelwitte stranden, 

uitstekende plaats om het dagelijkse leven te 
ontvluchten en jezelf te verwennen.

Vraag naar het programma, het hotel en 
praktische informatie in je travel shop.  

Minimumleeftijd voor deze Discovery XL is 
18 jaar.

Discovery XL

Southernmost Experience  
-  4 dagen

Key West

va ! 489

TRUS0036
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USA  -  Florida

Prijzen geldig van 01/04/13 tot en met 31/03/14. Prijzen per persoon in euro. Vermelde hotels zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en kunnen worden vervangen door andere, gelijkwaardige hotels.

va ! 289
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Foto: Tania Hendrickx

Foto: Veerle Moureau

1 & 2  Miami  San Juan Hotel 
3  Key West  Days Inn Key West 
4  Fort Myers  America’s Best Value Inn
5, 6 & 7  Orlando  Continental Plaza Hotel 
8  Fort Lauderdale  Sea Club Resort

Nacht Plaats Standaard
1 & 2  Miami Howard Johnson Dezerland 
3  Key West  Days Inn Key West
4  Fort Myers  Outrigger Beach Resort
5, 6 & 7  Orlando  Quality Inn & Suites
8  Fort Lauderdale  Days Inn Bahia Cabana Beach Resort 

Nacht Plaats Superior
1 & 2  Miami  Blue Moon Hotel
3  Key West  Doubletree Grand Key Resort
4  Fort Myers  Diamond All Suites Beach
5, 6 & 7  Orlando  Doubletree by Hilton Orlando at SeaWorld
8  Fort Lauderdale  Bahia Mar Beach Resort

Inclusief

Florida’s Best - selfdrive 9d/8n
Budget     
01/04/13-30/04/13 649 325 222 165

01/05/13-30/11/13 580 289 200 150

01/12/13-15/12/13 684 342 255 192

16/12/13-31/12/13 1009 505 363 273

01/01/14-31/03/14 765 383 277 211
TRUS0009

Standaard     
01/04/13-15/04/13 1038 519 301 300

16/04/13-15/12/13 826 413 367 232

16/12/13-31/03/14 1137 569 541 281

TRUS0010

Superior     
01/04/13-28/04/13 1485 743 541 428

29/04/13-15/12/13 1084 542 376 301

16/12/13-31/03/14 1638 819 540 451

TRUS0011

Deze selfdrive is ook verkrijgbaar in Deluxe accommodatie. 
Prijzen en hoteltabellen in je Connections travel shop.
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USA  -  Florida

Ontdek de topbestemmingen van de Sunshine State tijdens deze gemoedelijke trip. Je bezoekt de kleurrijkste 
steden en ziet de leukste dieren. Je hebt voldoende tijd om de stranden en gezellige dorpen te ontdekken en kan 
je laten gaan in de pretparken. 

Miami wordt weleens de American Riviera genoemd, 
maar het is zeker meer dan dat. Geniet van een art-
decowandeling door Miami South Beach, wandel langs 
Ocean Drive, winkel op Lincoln Road, geniet van het 
strand of maak een boottocht. ’s Avonds heb je de keuze 
uit de wereldkeuken in een van de restaurants. Dans 
vervolgens – binnen of buiten – de nacht in.

 Met een handige gids kan je de 
artdecowijk van Miami ontdekken. 

 Tijdens de GoCar South Beach tocht 
laat je je door Miami voeren in een leuk geel wagentje.

Stop in Fort Lauderdale, dat het Venetië van Amerika 
wordt genoemd omwille van de vele kanaaltjes. Zet je 

in St. Augustine.

Center’s Space Pass ontdek je de indrukwekkende 
lanceerplatforms, de assemblagehal en het Apollo/ 
Saturn V Center. Verwen jezelf bovendien met een lunch 
met een echte astronaut!

St. Augustine is de oudste Europese nederzetting van 
Florida. De volgende halte op weg naar Orlando is 
Daytona Beach, een strand waarover je met de wagen 
kan rijden. 

Dag 5, 6 & 7 Orlando
Vanuit Orlando kan je een heleboel pretparken 
bezoeken. De keuze is zo uitgebreid dat je hier een 
aantal nachten nodig hebt! Je kan naar de Walt Disney 
World Theme Parks of wat dacht je van de Universal 
Studios? Maar ook in SeaWorld Orlando en Aquatica kan 
je een geweldige dag beleven

 Met het Walt Disney World 
3-Magic Your Way Ticket kan je drie dagen genieten van 
de magische Disneyparken.

Vandaag is de natuur weer aan de beurt! Je ziet het 

‘andere Florida’ in Homosassa Springs, waar je de 
plaatselijke bewoners zoals de rode lynx, poema, zwarte 
beer, lamantijn, alligator, #amingo’s ontmoet. Tarpon 
Springs is een Grieks vissersdorpje, en Ybor City is 
Tampa’s Latin Quarter. 

Dag 9 Sarasota
Ook in Sarasota kan je wegdromen bij de spectaculaire 
zonsondergangen en uitnodigende zandstranden. De 
Sarasota Jungle Garden zal je versteld doen staan: op 
deze vroegere bananenplantage vind je een botanische 
tuin en dierentuin.

West (597 km)
Via Fort Myers rijd je naar de Everglades. Je ontdekt 
hier unieke planten en fascinerende dieren. In Shark 
Valley kan je een airboat tocht ondernemen om de 
alligators, Whitetail herten, rivierotters en een heleboel 
vogels te bewonderen. Je kan naar een alligatorshow 
en -boerderij. Nadien rijd je via de indrukwekkende 

 Bezoek de oude 
winterresidenties van Thomas Edison en Henry Ford. Je 
bezoekt ook het Edison / Ford Museum.

verkennen. Het Ernest Hemingway Home & Museum 
toont hoe de auteur werkte en woonde. Je komt hier ook 
zo’n zestig katten tegen, waarvan sommige met zes tenen!

 Wat dacht je van een "etstocht 

ontdekken per "ets.
 Toast op een geslaagde vakantie 

tijdens de Fury Sunset Sail. Zie de zon ondergaan en 
geniet van een heerlijk glaasje champagne.

Op weg naar de luchthaven van Miami kan je stoppen 
aan Robbie’s, een bekend plekje aan Islamorada. Hier 
kan je de megalopsen – ook weleens ‘zilveren geesten’ 
genoemd –voeden. Nadien rijd je verder naar Miami 
International Airport. 

Miami > Miami

Panoramic Florida  - selfdrive 12 dagen
va ! 469

Nacht Plaats Standaard
1 & 2  Miami  Howard Johnson Dezerland Resort
3 St. Augustine Days Inn Historic St. Augustine
4, 5, 6 & 7  Orlando  Champions World Resort
8 & 9 Sarasota Best Western Midtown
10 & 11 Key West Days Inn Key West

Nacht Plaats Superior
1 & 2  Miami  Cardozo Hotel
3 St. Augustine Marriot Fairfield Inn & Suites
4, 5, 6 & 7  Orlando  Doubletree by Hilton Orlando at SeaWorld
8 & 9 Sarasota Helmsley Sandcastle
10 & 11 Key West DoubleTree Grand Key Resort

Inclusief

Panoramic Florida - selfdrive 12d/11n
Standaard     
01/04/13-28/04/13 1261 631 446 339
29/04/13-15/12/13 936 469 335 250
16/12/13-31/03/14 1294 647 460 347
TRUS0033 

Superior     
01/04/13-28/04/13 1333 667 479 360
29/04/13-15/12/13 1227 614 448 332
16/12/13-31/12/13 1878 939 660 497
01/01/14-31/03/14 1652 826 585 441
TRUS0033

01/04/13 - 31/03/14  
Excursiepakket A1 437 362
Excursiepakket A2 433 288
   geldig voor een kind van 3 tem 9 jaar

Deze selfdrive is ook verkrijgbaar in Deluxe accommodatie. 
Prijzen en hoteltabellen in je Connections travel shop.

Prijzen geldig van 01/04/13 tot en met 31/03/14. Prijzen per persoon in euro. Vermelde hotels zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en kunnen worden vervangen door andere, gelijkwaardige hotels.

   

Excursiepakket Panoramic Florida
Het excusiepakket is samengesteld uit enkele to!e 
bezienswaardigheden, interessante musea en leuke 
attracties.

Pass, 3-day Walt Disney World Admission Ticket, 

GoCar South Beach, 3-day Walt Disney World 
Admission Ticket, Edison/Ford Museum, Fury 
Champagne Sunset Cruise
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Nacht Plaats Standaard
1 & 2  Miami  Howard Johnson Dezerland Resort
3 & 4 Key West Days Inn Key West
5 Marco Island Olde Marco Island Inn & Suites
6 & 7 Sarasota Siesta Beach Resort & Suites

Nacht Plaats Superior
1 & 2  Miami  Cardozo Hotel
3 & 4 Key West Doubletree Grand Resort
5 Marco Island Marriott Marco Island Resort & Spa
6 & 7 Sarasota Helmsley Sandcastle

Inclusief

Florida Fun & Sun - selfdrive 8d/7n
Standaard     
01/04/13-25/04/13 1410 705 531 402
26/04/13-15/12/13 865 435 342 259
16/12/13-01/01/14 1548 790 570 432
02/01/14-31/03/14 1377 689 494 376
TRUS0031

Superior      
01/04/13-25/04/13 1394 700 487 369
26/04/13-30/11/13 1005 509 359 271
01/12/13-22/12/13 1261 631 425 321
23/12/13-02/01/14 1823 912 645 483
03/01/14-31/03/14 1530 765 529 402
TRUS0031    

Excursiepakket  
01/04/13-31/03/14 69 34
   geldig voor een kind van 3 tem 9 jaar

Palmbomen, een warm briesje en het geluid van de golven... Daar teken je voor met deze selfdrive. Overdag staat alles in 
het teken van fun en sun, en ’s nachts ontplooit er zich een geweldig nachtleven. Je geniet van prachtige stranden, staat 
oog in oog met alligators en dol"jnen en danst de nacht in tijdens één van de leuke feestjes. 

Florida Fun & Sun  -  selfdrive 8 dagen 

Je komt vandaag aan in het kleurrijke en hippe Miami. Of 
je nu wil zonnekloppen, sporten op het strand, shoppen 
tot je erbij neervalt... alles is hier mogelijk. Je kan ook naar 
het Vizcaya Museum met de mooie tuinen. En ’s avonds 
heb je de keuze uit de wereldkeuken in een van de vele 
restaurants.

Miami wordt weleens de American Riviera genoemd, 
maar het is zeker meer dan dat alleen. Geniet van een art-
decowandeling door Miami South Beach. Wandel langs 
Ocean Drive, winkel in het Lincoln Road winkelcentrum of 
maak een boottocht. Dans vervolgens de nacht in tijdens 
een van de vele party’s, binnen of buiten.
Excursiepakket: Met een handige gids kan je de art-
decowijk van Miami ontdekken. 

Je rijdt vandaag over de Seven Mile Bridge, een brug met 
adembenemende vergezichten van maar liefst 10,8 km 
lang. Je herkent ze misschien uit "lms als 2 Fast 2 Furious 

Train het eiland leren kennen.
Neem zeker deel aan de Sunset Celebration op Mallory 
Square.

zuidelijke punt van de USA, geniet van de zon tijdens een 
boottocht, ontdek de onderwaterwereld al snorkelend. Gek 
op piraten? Trek dan naar het Pirate Soul Museum. En als je 

Lime taart daar wel voor.
Excursiepakket:
is zo compact, dat je het perfect kan ontdekken per "ets.

In de Everglades, ofwel ‘rivieren van gras’, ontdek je unieke 
planten en fascinerende dieren. Hier woont de alligator. In 
Shark Valley kan je een airboat tocht ondernemen om alles 
van dichtbij te bewonderen. Je verblijft op Marco Island.

Marco Island is een van de grootste eilanden van Florida. 
Je hebt er zonovergoten witte stranden en kan er dol"jnen 

bewonderen. Hier zijn alle ingrediënten aanwezig om zalig 
te ontspannen. In de namiddag vertrek je naar Sarasota.

Dag 7 Sarasota
Ook in Sarasota kan je wegdromen bij de spectaculaire 
zonsondergangen en uitnodigende zandstranden. Maar 
naast strandstad, is Sarasota ook een stad met een cultureel 
centrum. Of wat dacht je van de Selby Botanical Gardens 
met 6000 orchideeën?
Excursiepakket: Het Ringling Estate & Museum is een 
must see! Je ontdekt hier een 20ste-eeuwse herenhuis in 
Venetiaanse gotiek, het John and Mable Ringling Museum, 
twee circus-musea en een theater.

Geniet nog even van Sarasota. Vertrek nadien naar de 
luchthaven van Miami, of sluit aan op een andere selfdrive.

Miami > Miami

va ! 435                

USA  -  Florida
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Prijzen geldig van 01/04/13 tot en met 31/03/14. Prijzen per persoon in euro. Vermelde hotels zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en kunnen worden vervangen door andere, gelijkwaardige hotels.

   

Excursiepakket Florida Fun & Sun
Het excusiepakket is samengesteld uit enkele 
to!e bezienswaardigheden, interessante musea 
en leuke attracties. Dit excursiepakket bestaat uit 
toegangstickets voor:



22 - USA Prijzen geldig van 01/04/13 tot en met 31/03/14. Prijzen per persoon in euro. Vermelde hotels zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en kunnen worden vervangen door andere, gelijkwaardige hotels.

USA  -  Florida

Het bruisende en kleurrijke Florida is een van de leukste staten om te verkennen met de kids. Of je nu met een klein of 
groot gezin op stap gaat, wij zorgen voor de leukste logeerplekken en de tofste routes met eindeloze zandstranden, 
spetterende avontuurparken en geweldige natuur. Plezier voor het hele gezin gegarandeerd!

standaard of superior hotels.

Welkom in de stad van de pret! Orlando is het centrum 
van waaruit je een heleboel pretparken kan bezoeken. 
De keuze is zo uitgebreid dat je hier een aantal nachten 
nodig hebt! Je kan naar de Walt Disney World Theme 

Universal Studios (Universal Studios Florida, Universal’s 
Islands of Adventures)? Maar ook in SeaWorld Orlando 
en Aquatica kan je een geweldige dag beleven.
Excursiepakket: Met het Walt Disney World 3-Day 
Magic Your Way Ticket kan je drie dagen lang een van de 
Disneypretparken naar keuze bezoeken.

de NASA haar hoofdkwartier heeft, waar alle Apollo’s 
vertrokken en waar de Space Shuttles opstijgen. 
Vanavond verblijf je in Cocoa Beach, waar ‘fun in the sun’ 
centraal staat!

Fort Lauderdale wordt weleens het Venetië van Amerika 
genoemd omwille van de vele kanaaltjes. Stop hier voor 
leuke cafés, winkels en galerieën. Zet nadien je tocht 
verder naar Miami Beach.

Of je nu wil zonnekloppen, sporten op het strand 
of shoppen tot je erbij neervalt... alles is mogelijk in 
het kleurrijke Miami. Ga op art-decotour, bezoek het 
Miami Seaquarium of proef chocolade bij Ghirardelli 
Chocolatiers. Dag en nacht, er is altijd wel iets te
doen in deze swingende stad.
Excursiepakket: In het Jungle Island kom je oog in oog 
te staan met papegaaien, andere exotische vogels en 
lemuren uit Madagaskar. Laat je verrassen door de leuke 
shows!

Vandaag trek je verder naar het tropische paradijs 

adembenemende panorama’s, tot aan het southernmost 
point van de USA. Ga zeker kijken naar de Sunset 
Celebration op Mallory Square.

geniet van de zon tijdens een boottocht, ontdek de 
onderwaterwereld al snorkelend, of ga naar het Pirate 
Soul Museum. En als je opnieuw energie nodig hebt, 

Excursiepakket: Geen zin in natte voeten? Dan kan je 
tijdens de Fury Glass-Bottom Boat Tour toch de koralen 
en ri!en bewonderen.

In de Everglades, ofwel ‘rivieren van gras’, ontdek je 
unieke planten en fascinerende dieren. Hier woont 
de alligator. In Shark Valley kan je een airboat tocht 
ondernemen om alles van dichtbij te bewonderen. Je 
verblijft in Fort Myers.

Sprookjesachtige stranden... die vind je in Fort Myers. 
Geniet van het leven aan en op het water: relax of neem 
deel aan een van de wateractiviteiten. Een ander leuk 
idee is de Sanibel en Captiva Islands Dolphin Watch. 
Bezoek de oude residenties van Thomas Edison en 
Henry Ford. ’s Avonds kan je dineren aan boord van de 
Intracostal Waterway cruise.

spectaculaire zandstranden die je ooit gezien hebt.

Geniet van een volledige dag aan en op het water.

Je vertrekt terug naar Orlando, en gaat naar de 
luchthaven.

Orlando > Orlando

Kids Go Florida  - selfdrive 15 dagen
va ! 745

   

Het excusiepakket is samengesteld uit enkele to!e 
bezienswaardigheden, interessante musea en 
leuke attracties. 

3-day Walt Disney World 
Admission Ticket, Jungle Island Admission Ticket, 
Fury Glass-Bottom Boat Tour

Nacht Plaats Standaard
1, 2, 3 & 4  Orlando  Seralago Hotel
5  Cocoa Beach  International Palms Resort Cocoa Beach
6 & 7  Miami Beach  Howard Johnson Dezerland
8 & 9  Key West  Days Inn Key West
10, 11 & 12  Fort Myers  Outrigger Beach Resort 
13 & 14  Sarasota  Siesta Beach Resort 

Inclusief

Kids Go Florida - selfdrive 15d/14n
Standaard     
01/04/13-15/04/13 2046 1023 684 519
16/04/13-15/12/13 1491 745 597 456
13/12/13-31/03/14 2148 1074 716 540
TRUS0032 

Excursiepakket  
01/04/13-31/03/14 342 297
   geldig voor een kind van 3 tem 9 jaar

Deze selfdrive is ook verkrijgbaar in Superior accommodatie. 
Prijzen en hoteltabellen in je Connections travel shop.
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Wil jij door Florida reizen met een groter gezin? Dan 
is dit een selfdrive die daar perfect bij aansluit. Je 
verblijft in goed gelegen, kindvriendelijke hotels 
met kitchenettte en logeert in een kamer voor 
maximaal zes personen. Zo heb je het comfort van 
thuis op een fantastische vakantiebestemming.
Vraag naar de route, hotels en praktische informatie 
in je travel shop.

Miami > Miami

Florida for Families  - 14 dagen

va ! 525

TRUS0030



USA - 23Indicatieve prijzen per persoon in euro. Connections biedt jou het grootste aanbod hotels in de USA. Aangezien de prijzen van de hotels schommelen, vermelden we indicative prijzen (met een *). Op onze website en in onze shops vind je op ieder moment de juiste prijs en de beste voorwaarden.

Niet alleen de West- maar ook de Oostkust van de 
Verenigde Staten heeft heel wat moois in petto! 
New York, dat zegt al genoeg. Niets is zo heerlijk 
als door de straten kuieren van The Big Apple en er 
vele indrukken opdoen. Maar er is meer dan dat! Wat 
dacht je van de thuisbasis van Obama Washington 
D.C., het historische Boston of Chicago, de Windy 
City? 

USA - Oostkust

* Antwoord: De High Line

New York
Ken je van:

Relaxen en genieten van een stukje groen doe je niet alleen op de 
begane grond in Manhattan. Wij zoeken het graag hogerop!*

Slapen doe je in:
Yotel, Hudson of Belvedere. Neem ook een kijkje 
in onze New York brochure.

   

Neem een capsulehotel uit Japan, voeg daar 
het allerbeste van "rst class aan toe, mix er een 
urban stijl door en je hebt... Yotel! Op twee 
blocks van Times Square ontdek je een nieuwe 
wereld. Je checkt in en uit in luchthavenstijl en 
je bagage wordt behandeld door de Yobot, de 
bagagerobot. Deze unieke sfeer zet zich voort in 
de compacte, van technologiegadgets voorziene 
kamers. Is je bed te kort? Dan maak je het 
langer! De kamers – cabins – hebben muurhoge 
ramen, geluidswerend glas en badkamers met 
regendouche. Op elke verdieping is een keuken 
met microgolfoven, koelkast en ko$e- en theezet. 
Zoek je de receptie, lobby of ontbijtruimte? 
Mission control is the place to be!
*  Vraag de laagste prijs voor dit hotel in onze travel shops  

of surf naar www.connections.be

Yotel ***
va ! 83*

   

Hudson is een magisch plekje, in het midden van 
Manhattan. Een smalle deur leidt naar een roltrap. 
Via de glazen, verlichte tunnel leidt die roltrap je 
naar een andere wereld, weg van de drukke stad. 
In dit hotel draait het vooral om de wauw-factor 
van de bar, lobby en de gezellige bibliotheek. De 
kamers zijn zeer klein, maar comfortabel ingericht 

vloeren. Toch is de eigentijdse, hippe en elegante 
urban stijl nooit ver weg met de interieurs van 
Philippe Starck. Elke kamer heeft een #atscreen-
tv en (betalend) internet. 

*  Vraag de laagste prijs voor dit hotel in onze travel shops  
of surf naar www.connections.be

Hudson ***
va ! 89*

   

De Belvedere is al meer dan 20 jaar de lieveling van 
Connections. Niet alleen omwille van de ligging 
op W48th – in het hart van de  theaterbuurt en 
op wandelafstand van Times Square – maar ook 
omwille van de ruime, stijlvolle kamers met een 
onberispelijk comfort. Zowel de deluxe als de 
executive kamers bieden een digitale tv en een 
kitchenette met koelkast, microgolfoven en 
ko$ezet. De executive kamers zijn luxueuzer 
ingericht met LCD #atscreen, individuele airco 
en gratis WiFi internettoegang. Je verblijf hier zal 
beslist in de smaak vallen! 

*  Vraag de laagste prijs voor dit hotel in onze travel shops  
of surf naar www.connections.be

Belvedere ***+

va ! 96*

Foto: Eef Janssen
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Boston
Ken je van:

Ze vinden plaats in de haven en je leert er 
veel op bij!*

Slapen doe je in:
Nine Zero en Marlowe.

   

Marlowe ligt te midden van het studentenleven van 
Harvard en heeft een geweldig uitzicht op Boston. Boston 
ligt aan de overkant van de Charles River. Je bent er zo 
via één van de bruggen. Het warm ingerichte hotel in 

elke avond een wijnuurtje en luxueuze accenten. De 
kamers zijn ingericht in een speelse mix van stijlen: gouden, 
rode en diepblauwe kleuren zijn verwerkt met zachte, 
#uwelen sto!en. Je kan gebruikmaken van de "tness, 
wellness-behandelingen bestellen op je kamer en lekker 
eten in Bambara, ‘where bold meets brasserie’.

2/17 Tripadvisor (13/09/2012)
*  Vraag de laagste prijs voor dit hotel in onze travel  

shops of surf naar www.connections.be

                Ontbijt voor 2 personen per kamer inbegrepen

Marlowe **** Boston (Cambridge)

va ! 68*

   

Nine Zero Hotel ligt in het Ladder District, vlak bij het 
historische centrum. Het gebouw wordt gekenmerkt door 
rode steen, kalksteen en elementen van nikkel, chroom, 
glas en roestvrij staal. Dat alles zorgt ervoor dat je in een 
warme omgeving ‘thuiskomt’. Wees zeker op tijd voor 
het dagelijkse wijnuurtje, een typisch kenmerk van de 

en draadloos internet, een 27” tv, iHome docking station, 
strijkijzer en -plank, haardroger en safe. Dat het hier goed is, 
werd al aangegeven door Travel+ Leisure dat Nine Zero tot 
de ‘Best 500 Hotels in the world’ rekent!

7/75 Tripadvisor (13/09/2012)
*  Vraag de laagste prijs voor dit hotel in onze travel  

shops of surf naar www.connections.be

                Ontbijt voor 2 personen per kamer inbegrepen

Nine Zero Hotel ****
va ! 89*

Indicatieve prijzen per persoon in euro. Connections biedt jou het grootste aanbod hotels in de USA. Aangezien de prijzen van de hotels schommelen, vermelden we indicative prijzen (met een *). Op onze website en in onze shops vind je op ieder moment de juiste prijs en de beste voorwaarden.

USA - Oostkust

* Antwoord: De gratis wandelingen 
van Boston Harborwalk.

   

* Antwoord: De geweldige musea!

en Dupont Circle. Het hotel staat in het teken van ‘art 
in motion’, wat te zien is in de eclectische en kleurrijke 
kunstmix. De stijl is tijdloos en elegant. Je wordt 
verwelkomd door de lobby die verspreid ligt over twee 
verdiepingen. De 335 hotelkamers zijn ingericht in 
taupe met kleurrijke accenten. Je hebt een #atscreen 
op de kamer en gratis WiFi. Pik ’s avonds zeker het 
wijnuurtje mee in ‘de woonkamer’ en haal ’s morgens 
een vers kopje ko$e of thee. Heb je nog tijd over, dan 
kan je gaan zwemmen in het openluchtzwembad.

3/124 Tripadvisor (13/09/2012)     
*  Vraag de laagste prijs voor dit hotel in onze travel  

shops of surf naar www.connections.be

                 Ontbijt voor 2 personen per kamer inbegrepen

Palomar ****
va ! 59*

Washington D.C.
Ken je van:

Washington Monument

Ze zijn vaak gratis, herbergen de leukste 
weetjes en interessantste (kunst)schatten en 
brengen je iets nieuws bij.*

Slapen doe je in:
Palomar en Rouge.

   

hotel ligt aan Embassy Row, vlak bij Dupont Circle. 
Alles staat hier in het teken van de kleur rood. De 137 
kamers zijn ruim en voorzien van gezellige bedden, een 
#atscreen-tv, Playstation 3, Nintendo Wii, iHome docking 
station, haardroger, strijkplank en -ijzer. In de badkamer 
word je verwend met luxueuze badproducten. Is dat niet 
voldoende? Verwen jezelf dan met een massage of facial 

de namiddag genieten van het gratis wijnuurtje. Living the 
good life, dat doe je hier!

16/124 Tripadvisor (13/09/2012)
*  Vraag de laagste prijs voor dit hotel in onze travel  

shops of surf naar www.connections.be

                Ontbijt voor 2 personen per kamer inbegrepen

Rouge ****
va ! 64*

Boston
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Indicatieve prijzen per persoon in euro. Connections biedt jou het grootste aanbod hotels in de USA. Aangezien de prijzen van de hotels schommelen, vermelden we indicative prijzen (met een *). Op onze website en in onze shops vind je op ieder moment de juiste prijs en de beste voorwaarden.

   

* Antwoord: The Magni"cent Mile

Hotel Allegro ligt in The Loop, te midden van de vele 
architecturale hoogstandjes (letterlijk!) en vlak bij 
het indrukwekkende Millennium Park. Dit trendy 
boutiquehotel in ecclectische stijl werd al gesmaakt 
door muzikanten als Coldplay, Britney Spears en Pink. 
En zij weten duidelijk wat goed is: een mooie kamer 
met geometrisch behangpapier en retro design. Hier 
vind je airco, superzachte bedden, gratis WiFi, een 
iPod docking station, strijkijzer en -plank en een 37” 
#atscreen-tv met eigen yogakanaal. De badkamers 
zijn ruim en voorzien van Aveda-producten. En schrik 
niet als je de kast opentrekt... hier liggen badjassen 
en kousen in dierenprint. Breng zeker een bezoek aan 
de lobby tijdens... happy wine hour! De boodschap is 
duidelijk: Be a star!

38/169 Tripadvisor (13/09/2012)

Allegro **** 
va ! 60

Chicago
Ken je van:

Lloyd Wright en vele anderen.

stadstrein

Een van de interessantste straten van 
Chicago, waar het moeilijk is om geen geld 
uit te geven!*

Slapen doe je in:
Allegro en Burnham.

Philadelphia
Ken je van:

Met welke koosnaam wordt over 
Philadelphia gesproken?*

Slapen doe je in:
Marriott Philadelphia Downtown.

* Antwoord: Philly

   

Hotel Burnham werd door Condé Nasts Traveler 
uitgeroepen tot één van de beste hotels ter wereld. 
Van zodra je het hotel, in de Reliance Building, in je 
vizier krijgt, begrijp je waarom. Het werd vernoemd 
naar de architect Daniel Burnham. Binnen vallen de 

elementen zoals de stalen decoratie aan de trappen en 
liften op. De kamers zijn ingericht in gouden en blauwe 
tinten en zijn voorzien van alle comfort. Je hebt de 

Wine Hour georganiseerd. Het hotel ligt in de Loop, op 
wandelafstand van het Millennium Park en State Street.

13/169 Tripadvisor (13/09/2012)

Burnham ****
va ! 64

   

Verblijf in het hartje van Philadelphia in de Marriott 
Philadelphia Downtown.  De topbezienswaardigheden als de 
Independence Hall en de Liberty Bell liggen slechts 8 blokken 
verder. Op wandelafstand vind je een heleboel winkels, 
restaurants en openbaar vervoer. In het hotel vind je onder 
andere een restaurant, cocktailounge en een zwembad en 
"tness. De kamers zijn elegant en comfortable en hebben een 
telefoon, internet (niet inbegrepen), kabeltelevisie, klokradio, 
haardroger, strijkijzer en -plank en ko$ezet. Het perfecte hotel 
om op verkenning te gaan in Philly!
*  Vraag de laagste prijs voor dit hotel in onze travel  

shops of surf naar www.connections.be

Marriott Philadelphia Downtown ****
va ! 65*

     
01/04/13-30/06/13* 218 109 115
01/07/13-31/08/13* 141 71 77
01/09/13-30/11/13* 218 109 115
01/12/13-31/03/14* 141 71 77
01/04/13-31/03/14** 343 172 178
* Uitgezonderd piekdagen
** Piekdagen: 23-24/04, 06-07/05, 19-20/05, 01-04/06, 09-10/06, 17-18/06, 22-24/06, 
02-03/08, 07-09/09, 11-12/10, 01-04/12, 31/12/13, 17-18/03/14

     
01/04/13-30/06/13* 189 95 101
01/07/13-31/08/13* 133 67 73
01/09/13-30/11/13* 189 95 101
01/12/13-31/03/14* 133 67 73
01/04/13-31/03/14** 343 172 177
* Uitgezonderd piekdagen
** Piekdagen: 23-24/04, 06-07/05, 19-20/05, 01-04/06, 09-10/06, 17-18/06, 22-24/06, 
02-03/08, 07-09/09, 11-12/10, 01-04/12, 31/12/13, 17-18/03/14

Haal het beste uit je vlucht en maak 
een stopover in New York, Washington 
D.C., Chicago of Philadelphia op weg 
naar je selfdrive in de USA.

Tip

verblijf aan superprijzen!

% 127 / kamer voor verblijf tussen 01/07/13-31/08/13 en 01/12/13-
31/03/14
% 196 / kamer voor verblijf tussen 01/04/13-30/06/13 en 01/09/13-
30/11/13
Prijzen per nacht voor een verblijf in een dubbele kamer, niet 
geldig op piekdagen.

verblijf aan superprijzen!

% 119 / kamer voor verblijf tussen 01/07/13-31/08/13 en 01/12/13-
31/03/14
% 171 / kamer voor verblijf tussen 01/04/13-30/04/13 en 01/11/13-
30/11/13
Prijzen per nacht voor een verblijf in een dubbele kamer, niet 
geldig op piekdagen.

Ontbijt voor 2 personen per kamer inbegrepen Ontbijt voor 2 personen per kamer inbegrepen

va ! 60 va ! 64
Boek voor 31/03/13 Boek voor 31/03/13
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Je hebt maar even de tijd, maar wil toch op vakantie gaan als een echte New Yorker of inwoner van Boston? Verken dan 
New England tijdens deze fascinerende selfdrive. Ontdek de magische verhalen van de heksen van Salem, droom weg op 

maar een van de groten der aarde die dat alles uitprobeerde en... genoot!

Vanuit Boston trek je naar Salem, waar in 1692 de befaamde 
heksenberechtigingen plaatsvonden. Ongeveer 190 
meisjes en vrouwen werden berecht omdat ze zich ‘vreemd’ 
gedroegen. Vandaag staat Salem nog steeds in het teken 
van hekserij. In het gezellige Rockport kan je "jn winkelen 
en eten. Verken zeker de ‘tweeling vuurtorens’ op Thatcher 
Island.
Excursiepakket: In het Salem Witch Museum dompel je 
jezelf onder in de geschiedenis van de heksen die in Salem 
berecht werden in 1692. Er wordt ook aandacht besteed 
aan hedendaagse hekserij.

bekend is omdat de familie Bush hier een optrekje heeft, 
Walker’s Point. Op weg naar Holderness passeer je voorbij 

Lake Winnipesaukee, een groot meer omringd door drie 
bergketens. Je overnacht in Holderness, aan de voet van de 
White Mountains.

Vandaag heb je een hele dag om de White Mountains te 
verkennen. Je kan een treintocht maken, de kabelbaan 
nemen naar het uitzichtpunt vanwaar je tot Maine, 
Vermont en Canada kan zien. Misschien heb je wel zin om 
te zwemmen? Ook dat kan, in Echo
Lake. Alles kan en niets moet hier.
Excursiepakket: Tijdens de Golden Pond Boat Tour kom je 
te weten wat het Squam Lake zo aantrekkelijk maakt voor 
natuurliefhebbers én waarom "lmmakers er weg van zijn.

Je zou het misschien niet zeggen, maar het gezellige 

Boston > Boston

New England’s Best   -  selfdrive 7 dagen

Wil je meer tijd in New England? Dan is de New 
England Explorer vast de perfecte selfdrive 
voor jou. Geniet van de bergen en meren, de 
prachtige wandel- en "etsroutes, de frisse lucht 
en het lekkere eten. In Boston leer je bij over de 
kolonisten, en in Salem over de heksen. En wat 
dacht je van een bezoek aan de ijsfabriek van... 
Ben & Jerry’s? Welke levensgenieter kan hier nu 
aan weerstaan?

Vraag naar de route, hotels en praktische 
informatie in je travel shop.

Boston > Boston

New England Explorer   -  13 dagen 

va ! 849
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en kleine Manchester is de grootste en politiek meest 
relevante stad van New Hampshire. Ontdek hier Elm Street, 
met de leuke restaurants met invloeden van over de hele 
wereld. In Providence moet je zijn voor de leuke buurten en 
gezellige art sfeer. Je komt ten slotte aan in Newport waar 
de New Yorkers hun zomerverblijven – Newport Mansions 
– hebben.

Geniet vanmorgen nog even van de Newport Mansions. 
De eerste tussenstop op je route van vandaag is Hyannis, 
een gezellige havenstad. In Cape Cod kan je op prachtige 
stranden wandelen, genieten van de mooie uitzichten met 
sierlijke vuurtorens en heerlijke ‘clams’ eten. Hier staat het 

die de geneugten van Cape Cod en omstreken kende.
Excursiepakket: De Newport Mansions Tour brengt je 
langs de mooiste verblijven in Newport. Deze elegante, 
inspirerende huizen met namen als Breakers, Astor en 
Vanderbilt zijn prachtig ingericht.
Excursiepakket: 

Cod.

Je hebt een hele dag om Cape Cod te verkennen. Trek 
bijvoorbeeld naar Provincetown: een hemel voor artiesten. 
Neem de ferry naar Martha’s Vineyard of Nantucket Island. 
Deze eilanden nodigen uit tot prachtige wandelingen 
en "etstochten. Of wat dacht je van een rit te paard bij 
zonsondergang? Nee, het is geen droom... het kan hier!
Excursiepakket: Vanaf Barnstable Harbor kan je op Whale 
Watching Cruise. Wie weet kom je hier wel oog in oog te 
staan met enkele van deze prachtige dieren.

Op weg naar Boston kom je voorbij Plimoth Plantation: dit 
dorpje werd gebouwd door Engelse kolonisten in 1627. In 
de namiddag kom je weer aan in Boston.

Prijzen geldig van 01/04/13 tot en met 31/03/14. Prijzen per persoon in euro. Vermelde hotels zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en kunnen worden vervangen door andere, gelijkwaardige hotels.

va ! 315

Nacht Plaats Standaard Superior
1  Rockport  Emerson Inn by the Sea  Emerson Inn by the Sea
2 & 3  Holderness  Merrill Farm Resort  Manor on Golden Pond
4  Newport  Holiday Inn Express  Marshall Slocum Inn
5 & 6  Cape Cod / Falmouth  Heritage House  Inn on the Square

Inclusief

New England’s Best - selfdrive 7d/6n
Standaard   
01/04/13-30/04/13 635 315
01/05/13-15/06/13 810 405
16/06/13-31/10/13 995 498

TRUS0026
Superior   
01/04/13-30/04/13 1300 650
01/05/13-31/05/13 1481 741
01/06/13-31/10/13 1782 891
TRUS0026
Excursiepakket   
01/04/13-31/10/13 114 109

i geldig voor een kind van 3 tem 9 jaar

   

Het excusiepakket is samengesteld uit enkele 
toffe bezienswaardigheden, interessante 
musea en leuke attracties Dit excursiepakket 
bestaat uit toegangstickets voor:

Boston

New York City

Cape Cod

Kennebunkport

White Mountains

Newport

Rockport

Holderness

Manchester

Plymouth

Salem

Lake Winnipesaukee

Providence

CONNECTICUT

MASSACHUSETTS

NEW HAMPSHIRE

RHODE ISLAND
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Rij langs de meest historische route van de States. Je vertrekt in Chicago en doorkruist het land naar de Westkust 
met als eindhalte Santa Monica! Deze route is ook in omgekeerde richting mogelijk.

Je komt aan in Chicago: de stad met de adembenemende 
architectuur aan de oevers van Lake Michigan die ook 
het startpunt vormt van Route 66. 

Route 66 brengt je naar Spring"eld, de hoofdstad van 
Illinois. Onderweg kom je nostalgische plekjes tegen 
waar het lijkt alsof de tijd heeft stilgestaan.

Het bruisende St. Louis verdient de bijnaam Gateway to 
the West! Je ontmoet er mensen uit de vier windstreken 
van de VS. Meet me in St. Louis? Hoe kan het ook anders...

Je houdt vandaag halt bij de Meramec Caverns, waar 
tijdens de jaren 1700 salpeter werd ontgonnen om 
buskruit mee te maken! Eind 19de eeuw werd deze grot 
het toevluchtsoord van de held-en-schurk Jesse James.

Vandaag leg je kilometers af over de oorspronkelijke 
Route 66. De eindbestemming is Oklahoma City, een 
patchwork van kosmopolitische stad en gezellige 
natuur waar je je verplaatst met de watertaxi.

Route 66 brengt je naar de ‘cow town’ Amarillo. Hier 
vinden de grootste veeveilingen van de USA plaats. Pik 
zeker een ‘Cowboy Morning’ mee, waarbij ontbijt wordt 
opgediend vanuit een ‘chuckwagon’.

Santa Fe – ‘heilig geloof’ in het Spaans – ligt in New Mexico, 
bijgenaamd ‘het Land van verwondering’. Het is een 
kleine, mooie en gezellige stad met historische relevantie. 

Een extra dag om Santa Fe te verkennen. Begin aan The 

de plaatselijke "estas en kermissen. Je hebt hier ook een 
uitgebreide keuze van galerijen, winkels en musea.

Tijdens je verblijf in Albuquerque trek je eropuit in de 
oude stad, bezoek je het Indian Pueblo Cultural Center 
of maak je een ommetje naar Acoma Pueblo, de oudste 
en meest dramatisch gelegen Indiaanse pueblo in New 
Mexico.

Het mooiste stukje Route 66 vind je op weg van 
Albuquerque naar Gallup. Dit oude deel van Route 66 
ligt ‘o! the beaten track’ en verrast je met de mooiste 
uitzichten. De aarde kleurt hier diep rood. Rij zeker door 
de Petri"ed Forst National Park.

Je volgt een tijdje gigantische Jack Rabbit borden om 
uiteindelijk bij de Jack Rabbit Trading Post te komen. 
Verder op het programma staat een bezoek aan de 
Grand Canyon, waar je tijd hebt om de uitzichten te 
bewonderen. Hier kan je genieten van een authentieke 

een vuurgevecht meemaken tussen de cowboys en de 
Cataract Creek Gang.

Op weg naar Las Vegas passeer je langs de Colorado 
River en Hoover Dam, die sinds 1930 de grens vormt 
tussen Arizona en Nevada. Deze dam werd beschouwd 
als een mirakel!

Je hebt een volledige dag om Las Vegas te verkennen en 
van de ene verbazing in de andere te vallen. Vanuit Las 
Vegas kan je ook een helikoptervlucht naar de West Rim 
van de Grand Canyon ondernemen.

Je reisweg brengt je naar Los Angeles, met het zonnige 
Venice Beach, het extravagante Beverly Hills, het 
betoverende Hollywood en de zinsbegoochelende 
shows van Universal Studios. Je verblijft 2 nachten in 
Santa Monica, een romantische afronding van deze 
rondreis.

Einde van deze rondreis of aansluiting met een andere 
selfdrive.

Chicago > Santa Monica

Nacht Plaats Standaard
1  Chicago  Holiday Inn Mart Plaza
2  Springfield, Il Holiday Inn Express Springfield
3  St Louis  Crowne Plaza
4  Springfield, Mo  B.W. Route 66 Rail Haven
5  Oklahoma City  Clarion Hotel & Conference Center
6  Amarillo  Ambassador Hotel
7 & 8  Santa Fe  Courtyard By Marriott
9  Albuquerque  B.W. Rio Grande Inn
10  Holbrook  B.W. Adobe Inn
11  Williams  Comfort Inn & Suites Williams
12 & 13  Las Vegas  Gold Coast
14 & 15  Santa Monica  B.W Gateway Hotel

Inclusief

Route 66 - selfdrive 16d/15n
Standaard       
01/04/13-31/10/13 1728 895 650 524
TRUS0017
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Route 66  - selfdrive 16 dagen
va ! 895

Prijzen geldig van 01/04/13 tot en met 31/03/14. Prijzen per persoon in euro. Vermelde hotels zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en kunnen worden vervangen door andere, gelijkwaardige hotels.
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Deze selfdrive brengt je langs muzikale steden (country, Elvis!), oude plantages, mysterieuze dorpen en zonovergoten 
bestemmingen. In spooky Savannah en mysterieus New Orleans jagen de spannendste spookverhalen je de daver op het 
lijf. Het diepe zuiden zal een diepe indruk achterlaten!

Southern Belle -  selfdrive 13 dagen 

Je komt aan in Atlanta, waar je al de charme vindt van de 
kleine zuiderse steden die je later zal bezoeken. 

Nashville is het muzikale hart van de countrymuziek. 
Bezoek de Country Music Hall of Fame en Museum en stop 
even aan de Historic RCA Studio B, waar Elvis Presley en 
Dolly Parton kind aan huis waren. 

Vandaag bezoek je Memphis en staat alles in het teken van 
Elvis! De eerste stop is Graceland. Maak ook tijd voor de 
Sun Studios, waar Johnny Cash en Elvis hun eerste singles 
opnamen. Sluit je dag af met een lekkere barbecue op 
Beale Street.
Excursiepakket: Een audioguide leidt je langs het 
Presley imperium: het huis, , #ying Graceland met de 
twee vliegtuigen, het automuseum met Elvis’ 33 auto’s 
(waaronder de bekende roze Cadillac) enzovoort.

In de 19de eeuw was Vicksburg het centrum van de 
aristocratie. Vandaag getuigen een heleboel historische 
gebouwen en kerken daar nog van. Je kan ook het 
Vicksburg National Military Park bezoeken. Of wat dacht 
je van het Biedenharn Coca Cola Museum® waar de eerste 
#esjes werden gebotteld?

Een korte rit brengt je naar Natchez, de oudste bewoonde 
stad aan de Mississippi River. 

Op weg naar New Orleans stop je even in Baton Rouge om 
te proeven van de heerlijke creoolse gerechten. In New 
Orleans kom je terecht in een gezellige jazzsfeer. Orkaan 

gaat hier weer zijn gewone gang. 
Excursiepakket: Ga op wildlife verkenning tijdens de 
Atchafalaya Experience!

Dag 7 New Orleans
Trek eropuit in het Garden District of neem een kijkje in 
Crescent City, de French Market. ’s Avonds in de stad leer 
je bij over voodoo en ontdek je waarom ze ‘America’s Most 
Haunted City’ wordt genoemd.
Excursiepakket: Tijdens de Mardi Grass World Tour kan je 
een kijkje nemen achter de schermen van Mardi Grass. 

Witte zandstranden en turkoois water... dat vind je op 
Fort Walton Beach, in Florida. Geniet van verse vis en 
schelpdieren in de restaurants, relax aan de zinderende 
zwembaden of speel een partijtje golf. 

In Tallahassee ontdek je de andere kant van Florida. Hier 
draait alles om luchtvaart en wetenschap. Je kan het 
planetarium of het Mary Brogan Museum of Arts and 
Science verkennen.

Op weg naar Savannah stop je in Beaufort. Het charmante 
Savannah voert je terug in de koloniale tijd met haar 
katoenplantages. Maar de echte spanning komt ’s avonds 
wanneer je een ghost tour kan beleven.
Excursiepakket: Stap op de Trolley of the Doomed tijdens 
de Savannah Ghost Tour en hoor de verhalen achter de 
griezeligste gebouwen en plekken.

In Charleston slenter je tussen de glorierijke herenhuizen 
met spectaculair aangelegde tuinen. Buiten de stad kan je 
de Magnolia plantage en tuinen bezoeken. 

Je komt weer aan in Atlanta. In het Sweet Auburn District 
kom je meer te weten over de Amerikaanse civil rights 
movement. Ben je toe aan iets zoeter? Dan is het Coca Cola 
museum een leuk idee. Je kan ook een bezoek brengen aan 
het hoofdkwartier van CNN.

Geniet nog van de gastvrijheid van het diepe zuiden voor 
je terugkeert naar de luchthaven.

Atlanta > Atlanta 

va ! 649
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’n-Roll, te verkennen neem dan een verlenging 
via onze ‘Elvis leeft!’ tour waarbij je in het 
Heartbreak Hotel verblijft (zie p.30).

Tip

Nacht Plaats Standaard
1  Atlanta Comfort Inn Downtown South
2 Nashville Red Roof Inn
3 Memphis Red Roof Inn W.Memphis
4 Vicksburg BW Vicksburg Inn
5  Natchez Monmouth Mansion
6 & 7 New Orleans HI Downtown Superdome
8 Ft Walton Beach Inn at St. Thomas Square
9 Tallahassee Red Roof Inn
10 Savannah Quality Inn Midtown
11  Charleston Days Inn Patriot Point
12 Atlanta Comfort Inn Downtown South

Nacht Plaats Superior
1  Atlanta Sheraton
2 Nashville Millennium Maxwell House Hotel
3 Memphis Elvis Presley’s Heartbreak Hotel
4 Vicksburg Cedar Crove Mansion
5  Natchez Monmouth Mansion
6 & 7 New Orleans Maison Dupuy
8 Ft Walton Beach Hilton Sandestin Beach & Golf Resort
9 Tallahassee Doubletree Tallahassee
10 Savannah Inn at Ellis Square
11  Charleston Marriott Charleston Hotel
12 Atlanta Sheraton

Inclusief

Southern Belle - selfdrive 13d/12n
Standaard     
01/04/12-31/03/13 1298 649 483 286
TRUS0027
Superior     
01/04/12-31/03/13 1298 649 483 286
TRUS0027

Excursiepakket  
01/04/13-31/03/14 117 63   
   geldig voor een kind van 3 tem 9 jaar

   

Het excusiepakket is samengesteld uit enkele 
to!e bezienswaardigheden, interessante 
musea en leuke attracties
Dit excursiepakket bestaat uit toegangstickets 
voor:
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Tijdens deze historische reis door de kern van de Capital Region ontdek je Amerika’s hoofdstad en omstreken. Je gaat 
op bezoek in Obama-city, leeft tussen de Amish en ontdekt de kleinste details over de Amerikaanse geschiedenis. 
Een trip waar je jaren later nog over kan vertellen!

Dag 1 & 2 Washington
Welkom in Washington! Je komt aan in Obama-city, de 
tot verbeelding sprekende hoofdstad van de Verenigde 
Staten. Van Capitol Hill tot het Lincoln Memorial loopt 
The National Mall. Hier heb je keuze genoeg, want er zijn 
18 musea! Maar Washington is meer dan dat: ’s avonds 
heeft het een bruisend nachtleven met restaurants van 
wereldklasse, Broadway-shows en livemuziek. Je zal je 
hier geen moment vervelen.
Excursiepakket: Bezoek het Crime & Punishment 
Museum, waar je bijleert over de bekende gangsters 
en de vele helden uit de Amerikaanse criminele 
geschiedenis. Hier kan je een elektrische stoel van 
dichtbij bestuderen en leer je hoe de dodelijke 
injectiemachine werkt.

Vandaag vertrek je naar Philadelphia, de meest 
invloedrijke stad tijdens de Amerikaanse Revolutie. 
De bekendste attractie hier is de Liberty Bell Pavilion 
dat een klok van maar liefst 900 kg huisvest. Vlakbij 
tekende Thomas Je!erson op 4 juli 1776 de Declaration 
of Independence. Ook het Betsy Ross House is een 
bezoekje waard. Betsy Ross zou de eerste vlag van de 
Verenigde Staten hebben genaaid. Als je even genoeg 
hebt van alle geschiedenis, dan is er nog de zoo en het 
Please Touch Museum, waar – de naam zegt het zelf al – 
je alles kan aanraken.

Na een uurtje rijden kom je aan in Bucks County, een 
idyllische stad aan de historische Delaware River. Je kan 
genieten aan of op de rivier. Nadien rijd je door naar 
Lancaster County waar je typische Amish-huizen ziet. 
Hier kan je jezelf onderdompelen in het Amish-leven.
Excursiepakket: Tijdens de 2 uur durende Farmland 
Tour kom je langs spectaculaire panorama’s. Het land 
hier wordt bewerkt volgens het Amish-principe, zonder 
gebruik te maken van modern materiaal.

Als je tijdens het ontbijt aan het raam zit, ben je er 
getuige van hoe de Amish-kinderen door de velden 
naar hun schooltje lopen (dagelijks tussen 8u en 8u30, 

behalve tijdens vakanties en het oogstseizoen). Na een 
korte rit kom je aan in Gettysburg, dat bekendstaat voor 
een stukje militaire geschiedenis. Hier vielen 51.000 
doden in de Burgeroorlog van 1863.
Excursiepakket: Wie meer wil leren over de Battle of 
Gettysburg is bij het Shriver House Museum aan het 
goede adres. Hier ontdek je aan de hand van de verhalen 
van de familie Shriver hoe het er toen echt aan toe ging.

De eerste stop vandaag is Baltimore, dat bekendstaat 
om de Inner Harbor. Je kan hier de onderzeeër Torsk 
bezoeken, of van het uitzicht over de stad genieten 
op het The Top of the World Observation Level. De reis 
eindigt in Annapolis, een prachtige zeehaven.
Hier kan je op ontdekkingstocht in de US Naval Academy, 
of bezoek je een van de andere musea.

Als je vandaag nog tijd hebt, kan je even relaxen in 
Chesapeake Bay voor je terugkeert naar Washington. 
Vertrek naar de luchthaven of verlenging met een 
andere selfdrive.

Washington > Washington

Capital Impressions   -  selfdrive 7 dagen

USA - Oostkust

va ! 399

Nacht Plaats Standaard Superior
1 & 2 Washington  Comfort Inn Alexandria Omni Shoreham Hotel
3 Philadelphia BW City Center Hotel Marriott Philadelphia Downtown
4 Lancaster County Amish View Inn & Suites Amish View Inn & Suites
5 Gettysburg BW Plus Gettyburg Hotel Wyndham Gettysburg
6 Annapolis BW Annapolis O’Callaghan Annapolis

Inclusief

Capital Impressions - selfdrive 7d/6n
Standaard       
01/04/13-30/09/13 820 409 314 334
01/10/13-31/10/13 799 399 307 331
TRUS0028

Superior       
01/04/13-31/10/13 1149 575 432 332
TRUS0028

Excursiepakket  
01/04/13-31/10/13 67 42
   geldig voor een kind van 3 tem 9 jaar

 Lake Erie

Washington DC

New York City

Niagara Falls
Albany

Philadelphia

Charlottsville

Lancaster County
Gettysburg

Annapolis

Williamsburg

Bucks County

Baltimore

PENNSYLVANIA

WEST
VIRGINIA

VIRGINIA

NEW YORK

Prijzen geldig van 01/04/13 tot en met 31/03/14. Prijzen per persoon in euro. Vermelde hotels zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en kunnen worden vervangen door andere, gelijkwaardige hotels.

Discovery XL
   

Memphis staat bekend als Elvis Presley city. Nergens ter wereld is de rock-’n-roll legende zo tastbaar aanwezig als 

de geschiedenis van de ster opsnuiven: van zijn eerste stapjes in de muziekwereld, tot zijn opkomst als absolute 
superstar op het witte doek en op de radio. Je logeert in het Heartbreak Hotel, bezoekt Graceland, de Sun Studio 
en Beale Street.
Vraag naar het programma, het hotel en praktische informatie in je travel shop.

Elvis leeft!   - 4 dagen

va ! 219 

   

Het excusiepakket is samengesteld uit enkele 
to!e bezienswaardigheden, interessante musea 
en leuke attracties. Dit excursiepakket bestaat uit 
toegangstickets voor: Crime & Punishment Museum, 
Farmland Tour, Shriver House Museum

TRUS0034



USA - 31

USA - HuurwagensHuurwagens

Standard formule =
- onbeperkt aantal km
- LDW-verzekering die de schade dekt bij ongeval, zonder eigen risico
- TP-verzekering, in geval van diefstal van huurwagen, zonder eigen risico
- ALI-verzekering, de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering ten bedrage van 1 miljoen $
- taksen (lokale, speciale en eventuele luchthaventaksen)

Standard formule + 2de bestuurder (+25 jaar) & volle brandstoftank bij pick up

Comfort formule + GPS

Minimumleeftijd is 21 jaar (voor bepaalde categorieën 25 jaar). Als bestuurder dien je een
geldig nationaal rijbewijs (van minstens 1 jaar) én een kredietkaart op je naam te kunnen
voorleggen.
Niet inbegrepen:
PAI (individuele ongevallenverzekering), PEP (bagage verzekering), brandstof (behalve de eerste tank 
voor de formules comfort en comfort plus), ev. 3de bestuurder, andere toeslagen zoals “drop o!”  
kosten (one-way fee), “under age” fee (kosten bestuurder jonger dan 25 jaar), verhoging van de 
inbegrepen taksen. De btw (“vat “ +/- 20%) op bovenstaande extra’s en toeslagen is tevens niet inclusief.

 
   

A ' ECAR SUBCOMPACT 
CONVERTIBLE

B ' CCAR COMPACT 
   

C ' ICAR INTERMEDIATE
D ' SCAR STANDARD
E ' FCAR FULL SIZE

G ' PCAR PREMIUM /
H ' LCAR LUXURY /

   
V ' MVAR MINIVAN
SUV    
F ' IFAR INTERMEDIATE SUV
W ' SFAR STANDARD SUV
Z ' FFAR FULL SIZE SUV

Standard

cat. D

Full Size

cat. E cat. V

Florida* The West** The rest***

Standard (C3) Comfort (1J) Comfort + GPS 
inbegr. (6V)

Standard (C3) Comfort (1J) Comfort + GPS 
inbegr. (6V)

Standard (C3) Comfort (1J) Comfort + GPS 
inbegr. (6V)

Grp Cat. Code week dag+ week dag+ week dag+ week dag+ week dag+ week dag+ week dag+ week dag+ week dag+

A subcompact ECAR 162 33 205 41 243 49 186 38 228 46 266 54 219 44 262 53 300 60

B compact CCAR 186 38 228 46 266 54 214 43 257 52 295 59 233 47 276 56 314 63

C intermediate ICAR 224 45 266 54 304 61 228 46 271 55 309 62 252 51 295 59 333 67

D standard SCAR 238 48 281 57 319 64 238 48 281 57 319 64 266 54 309 62 347 70

E full size 4 doors FCAR 252 51 295 59 333 67 247 50 290 58 328 66 276 56 319 64 357 72

F suv intermediate IFAR 266 54 309 62 347 70 266 54 309 62 347 70 295 59 338 68 376 76

G premium PCAR 304 61 361 73 399 80 314 63 371 75 409 82 328 66 385 77 423 85

H luxury LCAR 342 69 399 80 437 88 361 73 418 84 456 92 399 80 456 92 494 99

K convertible STAR 328 66 385 77 423 85 347 70 404 81 442 89 390 78 447 90 485 97

W suv standard SFAR 347 70 404 81 442 89 371 75 428 86 466 94 409 82 466 94 504 101

Z suv full size FFAR 428 86 485 97 523 105 447 90 504 101 542 109 485 97 542 109 580 116

V minivan MVAR 347 70 404 81 442 89 371 75 428 86 466 94 409 82 466 94 504 101

va ! 219va ! 186va ! 162

Hawaii
Standard (C3) Comfort (1J) Comfort + GPS 

inbegr. (6V)

Grp Cat. Code week dag+ week dag+ week dag+

A subcompact ECAR 200 40 243 49 281 57

B compact CCAR 219 44 262 53 300 60

C intermediate ICAR 247 50 290 58 328 66

E full size 4 doors FCAR 262 53 304 61 342 69

F suv intermediate IFAR 266 54 309 62 347 70

H luxury LCAR 399 80 456 92 494 99

K convertible STAR 390 78 447 90 485 97

W suv standard SFAR 399 80 456 92 494 99

Z suv full size FFAR 494 99 551 111 589 118

V minivan MVAR 399 80 456 92 494 99

Laagseizoen: 01/04/13-14/07/13, 21/08/13-14/12/13, 01/01/14-31/03/14
Hoogseizoen:15/07/13-20/08/13, 15/12/13-31/12/13 suppl. " 50/week, " 10/dag

New York*

Standard (C3) Comfort (1J) Comfort + GPS 
inbegr. (6V)

Grp Cat. Code week dag+ week dag+ week dag+

A subcompact ECAR 295 59 338 68 376 76

B compact CCAR 309 62 352 71 390 78

C intermediate ICAR 328 66 371 75 409 82

D standard SCAR 342 69 385 77 423 85

E full size 4 doors FCAR 352 71 395 79 433 87

F suv intermediate IFAR 361 73 404 81 442 89

G premium PCAR 399 80 456 92 494 99

H luxury LCAR 475 95 532 107 570 114

W suv standard SFAR 485 97 542 109 580 116

Z suv full size FFAR 599 120 656 132 694 139

V minivan MVAR 485 97 542 109 580 116

Laagseizoen: 01/04/13-14/07/13, 21/08/13-14/12/13, 01/01/14-31/03/14
Hoogseizoen:15/07/13-20/08/13, 15/12/13-31/12/13 suppl. " 50/week, "10/dag
*New York, Newark, New Jersey

va ! 295

va ! 200Voor reservaties binnen de 90 
dagen voor afreis is er een toeslag 
variërend van %10 tot %35 per week 
(afhankelijk van het type wagen). 
Meer info & prijzen in onze Travel 
Shops.

Avis & Connections: 
gegarandeerd de 
laagste prijs!

Indien je huurwagen 90 dagen voor vertrek reserveert, dan geniet je 
dankzij Connections 5% korting (reeds verrekend in onze prijzen).

*  Geen drop o# kosten binnen de staat Florida

** West of USA: Arizona, California, Montana, Nevada, New Mexico, North Dakota, Oregon, South Dakota, Texas, Utah, Washington & Wyoming. Geen drop o# kosten (LO) voor enkele reizen tussen Californië en Las 
Vegas of Reno, enkele reizen van Californië naar Arizona, Oregon of Washington. Geen drop o# kosten binnen de staat Californië en Texas. Kosten enkele reizen tussen San Fransisco of Seattle naar Salt    Lake City zijn 
op aanvraag in onze travel shops.

Florida : Laagseizoen: 01/04/13-14/12/13, 01/01/14-31/03/14. Hoogseizoen:15/12/13-31/12/13 suppl. " 50/week, " 10/dag 
The West & The Rest: Laagseizoen: 01/04/13-14/07/13, 21/08/13-14/12/13, 01/01/14-31/03/14. Hoogseizoen:15/07/13-20/08/13, 15/12/13-31/12/13 suppl. " 50/week, " 10/dag

***Geen drop of kosten voor enkele reizen tussen de luchthavens van Boston /New York 
/Hartford / Baltimore / Philadelphia / Newark / Washington DC. Geen drop o# kosten 
(LO) binnen de staten Ohio, North Carolina en Virginia.
Kosten enkele reis van Chicago naar Los Angeles zijn op aanvraag in onze travel shops. 



V.U.: Ronny Bayens, 1800 Vilvoorde - 11/12 - Lic. Cat. A1919

Connections drukt al jaren met vegetale inkten op gerecycleerd, 
niet chloorgebleekt papier. Bij het drukproces gebruiken we 
geen vluchtige sto#en en solventen.

Algemene reisvoorwaarden kan je nalezen op www.connections.be of 
verkrijgen op eenvoudige vraag in de shops

Verzekerd tegen $nancieel onvermogen bij: Garantiefonds 
Reizen ovv 1130 BRUSSEL - website: www.gfg.be 

30 travel shops
connections.be

Ga nu op het avontuur van je leven! Geen betere plaats om jezelf te verwennen met een helikoptervlucht 
dan rond en in de Grand Canyon. Je kan vertrekken vanaf Las Vegas of van de South Rim. Aan jou de keuze.

Grand Canyon Excursies

*

Grand Canyon West Rim Grand Canyon South Rim Las Vegas Grand Canyon West Rim

over de Strip
" 72

Eagle Ecostar

+/- 1 uur +/- 45 min. (+/- 1 uur) +/- 10 min. +/- 50 min. +/- 45 min.
Vlucht over de Hoover Dam, 
Lake Mead en de West Rim.

Vlucht over de West Rim.
Extra: bezoek Skywalk.

Vlucht van Las Vegas naar 
Grand Canyon per vliegtuig.

Helikoptervlucht boven 
de North Canyon  Tour 
(+/-25 min).

Bewonder ’s werelds spraak-
makende boulevard vanuit 
de lucht!

Adembenemende tocht over 
Lake Mead, Hoover Dam, 
Grapevine Mesa en Black 
Mountains.

Dé Grand Canyon vlucht 
bij uitstek. Na spectaculaire 
vlucht land je in het hart van 
de Grand Canyon, aan de 
oevers van de Colorado. 
Je wordt in stijl ontvangen.

Incl.: transfer h/t Las Vegas-
luchthaven.

EXLAS003

Incl.: transfer h/t Las Vegas-
luchthaven, busrit naar 
Skywalk, toegangsticket 
reservaat.
EXLAS005

Incl.: lichte maaltijd, transfer 
h/t Las Vegas-luchthaven.

EXLAS006 EXLAS001

Incl.: transfer h/t Las Vegas – 
vluchtterminal Sunset Grand 
Celebration.

EXLAS017

Incl.: hapje&dranje in de 
canyon, transfer h/t Las 
Vegas – vluchtterminal 
Sunset upgrade: % 340.
EXLAS018 / EXLAS019

*

" 159 " 219

+/- 45 min. +/- 25 min. +/- 45 min.
Je ziet o.a. Zuni Corridor, Desert View, het Navajo reservaat en 
misschien zelfs Point Imperial (de hoogste top van de North Canyon).
EXLAS010

Je ontdekt het meest ongerepte deel van de Grand Canyon.

EXLAS007

Deze tour staat garant voor méér Grand Canyon. Je vliegt tot 
aan de oostkant.
EXLAS008

ONZE 

Foto: Mieke Matthijs

Lug Life Nap Sac !30,00 
Een fl eecedekentje op het vliegtuig kan niet 
ontbreken. Aangekomen? Dan ruim je hem snel 
op in de Nap Sac. Je kan het ook gebruiken als 
kussen. Sweet dreams are made of this! 

Go Travel Bean Sleeper !16,90 
Een comfortabele reis maakt de aankomst veel 
aangenamer. Met de Bean Sleeper van Go Travel 
ben je klaar om zittend te slapen. Je nekkussen 
klikt vooraan vast, zodat het niet kan wegglijden. 
De hoes bestaat uit lycra en een zachte fl eece-
stof waarop je zachtjes je hoofd kan neerleggen.

Welkom in onze travel shops
AALST ANTWERPEN BRASSCHAAT BRUGGE St. Jacobsstraat  

BRUSSEL BRUSSEL SCHUMAN  BRUSSEL ELSENE Hogeschoollaan 5 - 02/647 06 05 –  
BRUSSELS AIRPORT BRUSSEL GALERIE TOISON D’OR DROGENBOS  Ver lengde 

GENK GENT GENT EXPO  Schoonzichtstraat 3 – 09/282 85 70 – gex@connections.be 
HASSELT HOGNOUL  LEUVEN LIEGE rue Soeurs de Hasque 7 

LOUVAIN-LA-NEUVE MECHELEN  MORTSEL Statielei 127 – 03/880 63 00 –  
NAMUR NOSSEGEM  OOSTENDE TURNHOUT 

ROESELARE SINT-NIKLAAS VERVIERS rue du Brou 9 – 087/53 19 19 –  
 VILVOORDE WATERLOO WAVRE rue Haute 13 – 010/68 00 06 – wts@connections.be

GROUPS Luchthavenlaan 10  – Vilvoorde – 02/550 01 65 – groups@connections.be
       in A.S. Adventure Store


