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GEHEEL VERZORGDE RONDREIS DOOR CALIFORNIA  

(met ook voldoende vrije tijd) 

NAJAAR  2021 – EXACTE DATA VOLGEN NOG 

of anders VOORJAAR 2022 

Las Vegas (2 dagen) -  Grand Canyon (1 dag) - Yosemite National Park (2 dagen)  

Napa Valley & Sonoma Valley (3 dagen) - San Francisco (3 dagen)  

Carmel & Pebble Beach (2 dagen) 

 

Aaneenschakeling van hoogtepunten en indrukken met tevens een paar vip-bezoeken 

 aan de allerhoogst geklasseerde wijnhuizen onder leiding van Gijs van Bilsen. 

 

 

Dag 1  – directe lijnvlucht naar Les Vegas - dineren, overnachten. 

Vertrek vanaf Schiphol-Amsterdam op …. in de ochtend. Aankomst in Las Vegas is om 15.00 uur, 

plaatselijke tijd natuurlijk. We rijden naar het Bellagio Hotel*****, checken daar in en “we’ll call it 

a day” – vanaf nu heeft u vrij. U doet desgewenst uw eerste indrukken op van Las Vegas en we 

gaan gezamenlijk dineren om 19.00 uur. Geniet daarna vooral van een heerlijke nachtrust. 

 
 

Deze glitter- en glamourstad is een droomland met resort hotels, entertainment en casino’s, 

winkels, restaurants, shows, en uitgaansgelegenheden voor elke leeftijd. Toerisme en gokken zijn 

de belangrijkste bronnen van inkomsten voor Las Vegas. De stad is verdeeld in de wijken: Las 

Vegas On Strip, Off Strip, Downtown en North.  

We gaan daar deze eerste dagen op een relaxte wijze mee kennismaken en volop van genieten . 
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Inspiratiebron voor het Bellagio Hotel was het idyllische dorpje Bellagio aan het Comomeer  

in Italië. Het hotel is gebouwd op een kunstmatige heuvel, waar tevens een vier hectare groot 

meer is aangelegd met spectaculaire fonteinen en romantische botanische tuinen. 

 

De Via Bellagio, de winkelpromenade van het hotel, biedt u ‘s-werelds topmerken onder  

één dak. Het hotel biedt bovendien toegang tot het beroemde Cirque du Soleil. U bent  

vanuit het Bellagio slechts een paar minuten verwijderd van de befaamde Las Vegas Strip.  
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Dag 2 – Kennismaking met Las Vegas – Theatervoorstelling. 

Een relaxte dag vandaag om heerlijk te acclimatiseren. In de ochtend is een citytour gepland met 

een professionele gids als nadere kennismaking met de stad waarbij we natuurlijk de befaamde 

Strip zullen bezoeken. U kijkt uw ogen uit !  De lunch gebruiken we in een van de typische 

restaurantjes aan The Strip. Daarna heeft u de middag vrij. Vanavond gaan we naar het Theater. 

 

We zien elkaar in de lobby van het hotel om 18.30 uur . We lopen gezamenlijk naar het Cirque 

du Soleil voor een spectaculaire voorstelling, Na afloop genieten we nog een klein soupér. 
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 Suggesties om te shoppen in Las Vegas. 

 

In het hart van de stad ligt Miracle Mile Shops. Zo’n 170 winkels en 15 restaurants wachten  

op u in dit overdekte winkelcentrum. Van de verschillende winkelcentra in Las Vegas is dit 

misschien wel het meest gevarieerde als je kijkt naar het winkelaanbod. 

 

Daarnaast is er een aantal hotels, winkelcentra en winkelconcentraties die de moeite van het 

vermelden waard zijn. Een fraai voorbeeld hiervan is The Grand Canal Shoppes. Dit is een 

winkelcentrum dat helemaal in de stijl van de Italiaanse stad Venetië gebouwd is. Deze over- 

dekte beleving is te vinden in het Venetian Hotel en telt meer dan honderdzestig winkels en 

horecagelegenheden. Hier varen echte Venetiaanse gondels in de kanalen tussen de winkels. 

 

Om in de Italiaanse stijl te blijven: The Forum Shops at Caesars is een vergelijkbaar winkel-

centrum, maar dan gevestigd in het enorme Caesars Palace complex aan de overkant van The 

Strip. Binnen bijna zestigduizend vierkante meter kunt u winkelen in ongeveer 270 winkels en 

boetieks. De overdadige neoclassicistische stijl van het winkelcentrum sluit prima aan bij het 

aanbod van winkels. Er worden vooral luxeproducten verkocht in The Forum Shops at Caesars. 

 

http://www.miraclemileshopslv.com/
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Dag 3 - De stad uit naar Grand Canyon - Hoover Dam-Leak Mead 

Vandaag gaan we de hele dag genieten van ongeëvenaard natuurschoon.  De dag start met een vlucht met 

fabuleus uitzicht over Las Vegas want we vliegen in een privévliegtuig voor 19 personen via de Hoover 

Dam en Leak Mead naar het mooiste uitkijkpunt over The Grand Canyon, The South Rim genaamd. 

Dat belooft al meteen een indrukwekkende ervaring te worden; ons Private Chartered Propellor Aircraft 

heeft met opzet de vleugels aan de bovenkant van het toestel, zodat iedereen een perfect uitzicht heeft. 

Daar stappen we in een helikopter om een indrukwekkende tour van 25 minuten over The Grand Canyon 

te maken helemaal naar the North Rim en terug. De lunch gebruiken we op een mooie uitkijkpost over de 

Canyon en aan het eind van de dag zijn we terug in Vegas. Daarna hebt u de avond vrij; er is geen 

gezamenlijk diner gepland. 
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Impressies per helikopter van The South & North Rim Grand Canyon 
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Dag 4 – Vlucht Las Vegas - Fresno & transfer naar Yosemite Valley. 

 

Na het ontbijt checken we uit en brengt de luxe bus ons naar het vliegveld voor de binnenlandse vlucht 

van 10.20 uur van Las Vegas naar Fresno een vlucht van ongeveer een uur. Daar arriveren we om 11.20 

uur waarna we een korte lunch gebruiken. Aansluitend volgt de transfer per luxe bus naar Yosemite 

Valley, ongeveer anderhalf uur rijden naar het noorden. Halverwege de middag nemen we daar onze 

intrek in The Yosemite Valley Lodge Hotel. Hier blijven we twee nachten. Het gezamenlijk diner 

vanavond is om 19.00 uur gepland. 
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Yosemite National Park 

California Yosemite National Park heeft een oppervlakte van 3.081 km² en strekt zich uit over de 

westelijke hellingen van de Sierra Nevada bergketen. Yosemite staat bekend om de spectaculaire 

granieten rotsen, watervallen, heldere beekjes en biologische diversiteit. Schitterend natuurschoon ! 

95%van het park wordt aangegeven als wildernis. De Yosemite Valley met het officiële Visitor Center  

is het meest interessante deel van het National Park om te verblijven en dat doen wij dan ook.  
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Dag 5 – volledige dag Yosemite National Park. 

Om 10.00 uur, na eerst van het uitgebreide ontbijt genoten te hebben, vangt onze dag van “Natuurschoon 

met een hoofdletter “N” ervaren”, aan. 
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De lunch gebruiken we onderweg in een kleine, pittoreske bar. Aan het eind van de dag zijn we terug in 

het Hotel; daar dineren we ook gezamenlijk. 
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Dag 6 – Mooie transfer over de weg naar Napa Valley… 

In de ochtend vervolgen we onze reis in westelijke richting naar Napa Valley en Sonoma Valley, het hart 

van de Californische wijnbouw, waar de hoogst geklasseerde Californische wijnen vandaag komen. De 

lunch gebruiken we onderweg in Fairfield. Halverwege de middag arriveren we bij ons hotel, waar we 

 
3 nachten zullen verblijven:  The Silverado Resort. Een prachtig hotel met alle voorzieningen denkbaar, 

waar u heerlijk tot rust kunt komen en genieten. U bent nu vrij. Het diner is gepland om 19.30 uur. 

 

 

The Silverado Resort & Spa***** 
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Dag 7 – puur vakantie en genieten… 

Vandaag, zaterdag …….en morgen, zondag ………., vormen twee heerlijke, rustige dagen.  

We gaan vandaag en morgen een paar hoog geklasseerde Wine Estates bezoeken, waarbij een paar deuren 

opengaan, die voor anderen gesloten blijven. Dat we ter plaatse ook gaan lunchen behoeft geen betoog; 

bepaald geen straf als u weet dat aan de beste Wine Estates vaak de beste restaurants zijn verbonden. 

 

U kunt vandaag en morgen beslissen ofwel mee te gaan naar een bijzonder VIP-bezoek in Napa en 

Sonoma ofwel lekker uw eigen plan te trekken en op eigen gelegenheid van deze prachtige streek te 

genieten. Misschien wilt u wel een ballonvaart gaan maken… 
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Op zaterdag …….staat eerst een bezoek gepland aan Opus One of Mondavi Winery in Oakville met een 

exclusieve ontvangst, kelderbezoek en natuurlijk een kleine proeverij. Opus One is een van de hoogst 

geklasseerde Californische wijnen, het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen Baron Philippe 

de Rothschild en Robert Mondavi.  
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Na deze indrukwekkende Ouverture rijden we naar Buena Vista Winery, in Sonoma, waar  

we in een ontspannen entourage een lekkere picnic-lunch krijgen aangeboden, vanzelfsprekend 

gelardeerd met hun heerlijke wijnen. Een wandeling door Sonoma sluit deze relaxte zaterdag af. 

 

 

    Vanavond, na terugkomst in ons Silverado Hotel, is in het restaurant van Silverado nog 

                      een klein dinertje gepland; gewoon à la carte, naar gelang uw wensen en appétit. 
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Dag 8 – Heerlijke vrije dag of optioneel bezoek en lunch bij Beringer. 

U heeft een dag vrij vandaag in een omgeving die in alles klasse uitstraalt, rust, stijl en “Joie de Vivre’.  

Het Silverado hotel biedt voor ieder wat wils en als u tijdig boekt kunt u ook een negenholes baan lopen. 

Het diner vanavond is inbegrepen, de lunch vandaag is voor eigen rekening.  

 

 

Wilt u een heel bijzondere lunch genieten op een bijzondere plaats dan tekent u in voor een bezoek aan 

Beringer Wine Estate, op een kwartiertje rijden van het hotel. Hier krijgen we een prachtige rondleiding 

en genieten we van een schitterende vijfgangenlunch op sterrenniveau. Dat er natuurlijk wijnen van 

eenzelfde topkwaliteit worden geschonken moge duidelijk zijn. Een heuse “Masterclass Wine & Dine”.   

                                                                                 

                        Vanavond, na thuiskomst in ons Silverado Hotel is nog een klein gezamenlijk diner gepland,  

                                                              gewoon à la carte, net waar u (nog) zin in heeft. 
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Dag 9 - SAN FRANCISCO, here we come… 

 

Na het ontbijt nemen we afscheid van Napa en Sonoma en rijden we in twee uurtjes langs en door 

het  natuurschoon van Muirwoods, met zijn gigantische, eeuwenoude bomen, (sequoia’s) naar San 

Francisco. De lunch wordt geserveerd in Sausolito, met een prachtig uitzicht op San Francisco, dat  

we via de Golden Gate brug uit noordelijke richting binnenrijden.  

 

 
            Het Westin St. Francis Hotel ligt aan The Union Square, in het centrum van de stad. 
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We logeren in het Westin Saint Francis Hotel, hartje centrum. Het Saint Francis Hotel  is gesitueerd aan 

de rand van het financial district en het begin van China Town, op loopafstand van Coit Tower en Pier 39. 

Hier logeren we drie nachten. U heeft na het inchecken rond 15.00 uur de rest van de middag vrij om de 

eerste indrukken van de stad op te doen. Het gezamenlijk diner vanavond is gepland om 19.30 uur. 
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San Francisco, het culturele centrum van Noord-Californië, staat bekend om zijn mix van een mooie 

natuur, unieke cultuur en een bruisend stadsleven. De stad is ook bekend om zijn verzameling unieke en 

intrigerende wijken, waaronder Fisherman’s Wharf, Union Square, SoMa, Financial District en Lombard 

Street / Van Ness regio. Elke wijk heeft zijn eigen originele en uitgesproken cultuur, hetgeen garant staat 

voor telkens weer een compleet ander gevoel en andere beleving van de stad! 
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Dag 10 – ontdek San Francisco… 

Vandaag staat een uitgebreide kennismaking met San Francisco op het programma, vanzelfsprekend 

onder leiding van een professionele gids.  In de vorm van een citytour brengen we een bezoek aan de 

highlights van deze wereldstad, die bekend staat om haar tolerantie tegenover alles en iedereen die 

anders is dan anderen….  

 
The Coit Tower on Telegraph Hill, niet ver van Union Square en het St. Francis Hotel. 

The Golden Gate Bridge en Golden Gate Park met Japanse tuinen, het culturele stadsdeel, the City Hall, 

the Castro District, met the Cable Car heuvelop naar San Francisco’s Nob Hill, en een adembenemend 

uitzicht vanaf Coit Tower, geven u vandaag een goede indruk van de stad. De lunch is vandaag uphill,  

in een van de restaurantjes van Telegraph Hill. Rond 16.00 uur zijn we terug in het hotel, waar u even tijd 

voor uzelf heeft. Het diner vanavond staat gepland in het Palio d’Asti Restaurant, een van de top-

Italiaanse restaurants.  

 

 
Palio d’Asti Restaurant – San Francisco 
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Dag 11 – vrije dag in San Francisco 

Vandaag mag u helemaal vrijelijk besteden. De indrukken van gisteren geven ongetwijfeld aanleiding 

om sommige delen van de stad iets intensiever te bezoeken of wellicht gaat u graag naar Alcatraz of een 

van de vele musea die de stad rijk is. Een overzicht van de diverse mogelijkheden krijgt u van ons. Wat 

dacht u van een bezoek aan de Berkeley University of fietsen over de Golden Gate Bridge.  

Vandaag is geen lunch of diner gepland. 

  

 

Dag 12 – Carmel Valley en Pebble Beach – chique voorsteden. 

We nemen afscheid van San Francisco en rijden in zuidelijke richting naar Carmel Valley & Pebble Beach. 

het laatste deel over de beroemde 17 Miles Road, een schitterende kustroute. De lunch gebruiken we in 

The Lodge in Pebble Beach. Daarna heeft u een paar uurtjes vrij om van Carmel te genieten. 
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In Carmel by the Sea, een pittoresk chique stadje, kunt u volop shoppen, kunstgaleries bezoeken of nog 

een mooi souvenir aanschaffen. Of gewoon een lekker glas wijn drinken op een van de vele terrasjes… 
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        Aan het eind van de middag nemen we onze intrek in The Bernardus Lodge & Spa in Carmel. 

        Hier genieten we vanavond ons Farewell Dinner, vanzelfsprekend met een paar prachtige wijnen. 
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Dag 13 –  een vrije ochtend en transfer naar de luchthaven. 

Aan alles komt een eind…. 

Na het ontbijt vertrekken we naar de luchthaven van San Francisco om met de vlucht van 15.30 

uur rechtstreeks terug naar Amsterdam-Schiphol te vliegen. Aankomst in Nederland is de 

volgende dag, zaterdag ………… in de loop van de ochtend. 

******* 

Inbegrepen in deze reis: 

- City tour met professionele gids door Las Vegas. 

- Theater-spektakelvoorstelling in het Cirque du Soleil in Las Vegas. Indien u hiervan afziet 

ontvangt u een restitutie van € 240,- pp. (svp zeer tijdig afmelden) 

- Vlucht met private chartered 2 propellor aircraft van Las Vegas naar The Grand Canyon – The 

South Rim v.v. Nota bene: dit vliegtuig hebben we voor onszelf alleen. 

- Helikoptervlucht over The Grand Canyon, The South Rim & Northern Rim. 

- Binnenlandse vlucht van Las Vegas naar Fresno. 

- Alle transfers in luxe coach als omschreven in het programma. Vanzelfsprekend water aan boord. 

- Twaalf overnachtingen inclusief ontbijt in klasse-hotels, zoals vermeld in het programma, of 

gelijkwaardige hotels. Bellagio Hotel***** / Yosemite Valley Lodge**** / Silverado Hotel***** / 

Westin Saint Francis Hotel**** / Bernardus Lodge & Spa Hotel*****. 

 

- Alle VIP-ontvangsten en visites aan Wine-Estates, zoals in het programma omschreven. 

Gebaseerd op erg goede connecties zullen er deuren opengaan die voor anderen gesloten blijven 

of dat nu bij Opus One is of Beringer, Robert Mondavi, Rudd’s of misschien wel Screaming Eagle 

- Alle lunches en diners als omschreven in het programma, inclusief mooie wijnen, water, bier, 

koffie en thee; zijnde 9 gezamenlijke lunches en 10 diners, waaronder het Farewell Dinner. 

- Koffie, thee of andere versnaperingen tijdens busstops of pauzes in het omschreven programma 

gedurende de gehele reis. 

- Engelstalige professionele gids bij citytours en activiteiten die daarom vragen. 

- Citytour door San Francisco met professionele gids. 

- Alle activiteiten en daaraan verbonden entréegelden, zoals in het programma omschreven. 

- Alle fooien en gratuities (dat is in the USA 18-20%) in restaurants bij lunches en diners. 

- Alle fooien en gratuities voor gidsen en chauffeurs. 

- Alle fooien en kosten voor porterage en hotelservice. 

- Reisbegeleiding door Gijs van Bilsen. 

Desgewenst kan de reis worden verlengd met een langer verblijf in de Verenigde Staten. Kleine 

wijzigingen in het programma voorbehouden zonder dat zulks en enig opzicht afbreuk doet aan inhoud, 

niveau en kwaliteit van de reis. 
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Goed om te weten: 

- We gaan met minimaal 14 personen en maximaal 18. En het ligt voor de hand dat we deze reis pas 

gaan maken als er een werkend en veilig vaccin tegen het Coronavirus op de markt zal zijn. 

Pas als ik 12 inschrijvingen heb, kan ik alle boekingen van hotels gaan maken. Hotels in de 

Verenigde Staten kennen geen mogelijkheid van optie nemen. Je kunt in de USA enkel boeken! 

- Op dit moment zijn alle genoemde hotels beschikbaar. Dat kan over een maand anders zijn. Als 

zulks het geval is, zal absoluut gelijkwaardige accommodatie geboekt worden. 

- Indien bij boeking noodgedwongen voor een ander gelijkwaardig hotel moet worden gekozen 

vertrouwen wij u met een eventueel daaruit voortvloeiende kleine prijsstijging akkoord mits die 

stijging niet groter is dan 3% van de genoemde reissom. In andere gevallen zal eerst met u contact 

worden opgenomen om u goedkeuring te krijgen. 

- Het prijskaartje van deze reis, als boven uitgebreid omschreven en alle componenten bevattend 

als ook in de samenvatting weergegeven kent een prijskaartje van ongeveer € 11.000,- per persoon 

op basis van een tweepersoonskamer. Dat wordt – met alle nieuwe offerte-aanvragen, die ná de 

Coronacrisis moeten worden ingediend – pas in de zomer van 2021 duidelijk. Hierbij is uitgegaan 

van een minimale deelname van 14 personen.  

Toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt ongeveer € 4000,- Ook dat wordt pas later duidelijk. 

U heeft gegarandeerd eenzelfde kamer van eenzelfde luxeniveau als de geboekte 

tweepersoonskamers maar gebruikt hem slechts alleen. 

- Indien onverhoopt het aantal deelnemers op 12 of 13 blijft steken, zullen wij u een nieuw 

prijsvoorstel doen met dien verstande dat als iedereen zich daar in kan vinden, de reis toch 

doorgang kan vinden. 

- De genoemde prijs is exclusief de intercontinentale direct non-stop vluchten met KLM van 

Schiphol naar Las Vegas en van San Francisco terug naar Schiphol Amsterdam. Rekent u met een 

prijskaartje economy seats van ongeveer 1200- / upgrade naar Comfort Class vanaf 250- per 

persoon per vlucht / en een upgrade naar Businessclass op aanvraag. 

- Indien u intekent op deze reis ontvangt u een verzoek tot het doen van een aanbetaling zijnde 

25% van de reissom plus de gehele kosten van de door u geboekte tickets in de door u gekozen 

klasse. Het restant van de factuur zal zijn uitgedrukt in USDollars en u wordt geacht de 

restantbetaling(en) te doen tegen de op moment van die betaling geldende wisselkoers. 

 

- Indien u besluit op maandag af te zien van de theatervoorstelling in het Cirque du Soleil in Las 

Vegas, restitueren wij u € 240,- per persoon. 

- Indien u besluit op zondag mee te gaan naar Beringer Estate voor de fabuleuze Wine & Dine 

Experience, kent zulks een meerprijs van € 290,- per persoon. 

- Uw reis is verzekerd op basis van SGR-voorwaarden en het Calamiteitenfonds, waarvan wij u op 

verzoek een afschrift zullen doen toekomen.  

- U dient zelf voor een reis- cq annuleringsverzekering te zorgen. Desgewenst kunnen wij u daarin 

een voorstel doen. 

U mag verzekerd zijn van een goed georganiseerde reis, perfecte hotels, lichte lunches en 

uitstekende diners, begeleid door uitstekende wijnen. Het zal u aan niets ontbreken ! 


