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ECLIPSREIS USA
Vlucht naar Perth.
17 DAGEN | VERTREK
27 MAART 2024
Vertrek vanuit Schiphol.

(Vertrek ook mogelijk vanuit Zaventem)

Tucson, Arizona • Kitt Peak Observatory • Sonora woestijn • Alpine, Texas • Big
Bend National Park • MacDonald observatorium, Austin • San Antonio, Texas • Lake
Buchanan • Eagle eye observatorium
• Houston,
Aankomst
in Perth Texas • Kennedy Space Center
Transfer naar het hotel en bijkomen van de vlucht.
Na de lunch heb je een vrije middag om de omgeving
van het hotel te verkennen.
Overnachting in Perth

Na de lunch - begin van de middag - halen we de
huurauto’s op. In de middag en avond verkennen
we de omgeving van Perth.
Optioneel: bezoek aan Rottnest Island.
Overnachting in Perth

In de ochtend maak je een stadstour en bezoek je het
Lake
Kings Park bij de Swan river en de Botanische tuin. Buchanan

Na de lunch staat het SciTech Science Center op het
programma, waar een mooi planetarium is.
Overnachting in Perth of vertrek naar Jurien Bay

Vroeg vertrek naar Nambung National Park (ca. 190 km.)
Bezoek park met Pinnacles, duizenden kalkstenen
pilaren en naalden van soms wel vijf meter hoog.
Daarna rijden we nog 40 kilometer verder.
Overnachting in Jurien Bay
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Dag 1 - woensdag 27 maart 2024
Vlucht naar Tucson, Arizona. Vertrek vanaf Schiphol om eind van de
ochtend en aankomst einde van de middag. Korte transfer naar je hotel
een vrije avond.
Vlucht naar Perth.
Overnachting in Tucson.

Vertrek vanuit Schiphol.
(Vertrek ook mogelijk vanuit Zaventem)
Dag 2 - donderdag 28 maart 2024
Vandaag heb je de tijd om even bij te komen van de lange reis en
daarna ga je de stad en de omgeving verkennen.
Overnachting in Tucson.

Aankomst in Perth
Dag 3 - vrijdag 29 maart 2024
Transfer naar het hotel en bijkomen van de vlucht.
Met de bus maak je de klim naar de Kitt Peak, een berg van ruim 2000
lunch
heb je een vrije middag om de omgeving
m hoog. Hier bezoek je het beroemde Na
Kittde
Peak
Observatory.
Overnachting in Tucson.
van het hotel te verkennen.

Overnachting in Perth
Dag 4 - zaterdag 30 maart 2024
Vandaag staat een excursie naar de Sonora woestijn op het
Na de lunch - begin van de middag - halen we de
programma.
Overnachting in Tucson
huurauto’s op. In de middag en avond verkennen

we de omgeving van Perth.
Optioneel: bezoek aan Rottnest Island.
Dag 5 - zondag 31 maart 2024
Overnachting in Perth
Je staat vroeg op want de trein Naar Texas vertrekt om 8:15 uur in de
ochtend. Het is een inke reis door drie staten. De aankomst in Alpine,
Texas is ongeveer 8:30 uur in de avond. We overnachten in een hotel in
het stadje.
In de ochtend maak je een stadstour en bezoek je het
Overnachting in Alpine

Kings Park bij de Swan river en de Botanische tuin.

Na de lunch staat het SciTech Science Center op het
Dag 6 - maandag 1 april 2024
Vandaag ga je het Big Bend National Park bezoeken. Dit is een canyon,
programma, waar een mooi planetarium is.
waar de Rio Grande doorheen stroomt, die de grens vormt met Mexico
Overnachting in Big Bend Nat. Park. Overnachting in Perth of vertrek naar Jurien Bay

Vroeg vertrek naar Nambung National Park (ca. 190 km.)
Dag 7 - dinsdag 2 april 2024
Vandaag rijd je een stukje noordwaarts,
naar het
hooggelegen
Bezoek
park
met Pinnacles, duizenden kalkstenen
MacDonald Observatory. We krijgen een rondleiding en uitleg over de
pilaren
en naalden
van soms
onderzoeken die daar plaatsvinden (als
het mogelijk
is, bezoeken
we wel vijf meter hoog.
het observatorium in de avond).
Daarna rijden we nog 40 kilometer verder.
Overnachting in Alpine.
Overnachting in Jurien Bay
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Dag 8 - woensdag 3 april 2024
Vertrek per trein of bus naar San Antonio. San Antonio vormt het
culturele en historische hart van Texas.
Overnachting in San Antonio.

Vlucht naar Perth.
Vertrek vanuit Schiphol.
Dag 9 - donderdag 4 april 2024
(Vertrek ook mogelijk vanuit Zaventem)
In de ochtend bezoeken we het Alamo en andere plekken van het oude
centrum van San Antonio. 's Middags vrij om langs de rivier te
wandelen of een drankje te pakken.
Overnachting in San Antonio

Aankomst in Perth
Dag 10 - vrijdag 5 april 2024
Vandaag rijden we vanuit San Antonio naar de accommodaties in Texas
Transfer naar het hotel en bijkomen van de vlucht.
Hill Country. In de middag nemen we de tijd om enkele mogelijke
Na de lunch heb je een vrije middag om de omgeving
eclipslocaties te bezoeken.
Overnachting Texas Hill Country / Fredericksburg
van het hotel te verkennen.
Overnachting in Perth
Dag 11 - zaterdag 6 april 2024
Bezoek Lake Buchanan met lunch aan de rand van het meer en een
rustige middag. 's Avonds bezoeken we de het Eagle Eye Observatory,
de lunch
- begin
vandede middag - halen we de
een amateursterrenwacht met mooieNa
kijkers
en mooi
zicht op
sterrenhemel.
huurauto’s op. In de middag en avond verkennen
Overnachting Texas Hill Country / Fredericksburg

we de omgeving van Perth.

Optioneel: bezoek aan Rottnest Island.
Dag 12 - zondag 7 april 2024
Vandaag is de dag voor de eclips en doe
het rustig aan.
Je kunt
Overnachting
in Perth
overleggen met de mensen van de meteorologische dienst van Texas /
Texas Hill Country.
Overnachting Texas Hill Country / Fredericksburg
In de ochtend maak je een stadstour en bezoek je het
Kings Park bij de Swan river en de Botanische tuin.
Dag 13 - maandag 8 april 2024
Vandaag is de eclipsdag zorgen dat we
tijd staat
klaar hebben
staanScience Center op het
Naalles
de op
lunch
het SciTech
de totaliteit is ongeveer om 1:30 uur in de middag. We genieten even na
programma, waar een mooi planetarium is.
en 's avonds is er een eclipsdiner.
Overnachting Texas Hill Country / Fredericksburg
Overnachting in Perth of vertrek naar Jurien Bay

Dag 14 - dinsdag 9 april 2024
vertrek isnaar
Nambung
We vertrekken naar Houston. Als er deVroeg
mogelijkheid
om in
Corpus National Park (ca. 190 km.)
Christi een stop te maken, bezoeken we het historische vliegdekschip
Bezoek park met Pinnacles, duizenden kalkstenen
dat daar gelegen is.
pilaren en naalden van soms wel vijf meter hoog.
Overnachting in Houston

Daarna rijden we nog 40 kilometer verder.
Overnachting in Jurien Bay
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Dag 15 - woensdag 10 april 2024
Vandaag staat een bezoek aan het Johnson Space Center in Houston
op het programma.
Overnachting in Houston

Vlucht naar Perth.
Vertrek vanuit Schiphol.
Dag 16 - donderdag 11 april 2024 (Vertrek ook mogelijk vanuit Zaventem)
We hebben nog een vrije ochtend. Rond de middag is de transfer naar
het vliegveld van Houston. De vlucht naar Amsterdam vertrekt eind van
de middag.

Aankomst in Perth
Dag 17 - vrijdag 12 april 2024
Aankomst Amsterdam in de loop van de ochtend. Einde van de reis.

Transfer naar het hotel en bijkomen van de vlucht.
Na de lunch heb je een vrije middag om de omgeving
van het hotel te verkennen.
Overnachting in Perth

DATA & PRIJZEN
Na de
lunch - begin
vaneen
de uitgebreid
middag -excursieprogramma
halen we de
Deze 17-daagse Eclipsreis USA is een verzorgde
groepsreis.
Het omvat
dat
geheel bij de reissom is inbegrepen. De groepsgrootte is maximaal 36 personen. We komen vooraf twee of drie keer
huurauto’s op. In de middag en avond verkennen
bij elkaar.
•
5-daagse uitbreiding vooraf: Grand Canyon,
, Lowell
Observatory
we deFlagsta
omgeving
van
Perth. en Meteor Crater, €1275 per persoon
•
4-daagse uitbreiding achteraf: New Orleans en Mississippi boot tour, €950 per persoon
Optioneel: bezoek aan Rottnest Island.

27 maart 2024 - 17 daagse eclipsreis
USA 3.975,- p.p.
Overnachting in Perth

Bij de reissom inbegrepen:
Niet bij de reissom inbegrepen:
• Drankjes en overige maaltijden
✓ Ticket lijnvlucht en alle binnenlandse vluchten,
inclusief 23 kilo bagage en airport tax
• Overige, niet geplande excursies
e.d.ochtend• maak
Meerkosten
€ 650
✓ Transfers van en naar het vliegveld, hotels
In de
je een eenpersoonskamer:
stadstour en bezoek
je(17-daagse
het
reis)
✓ Vervoer met grote bus, huurauto’s en treinreis
en administratiekosten:
30 per boeking
✓ Accommodaties met ontbijt (op basis van
Kings Park bij •deBoekingsSwan river
en de Botanische €
tuin.
tweepersoonskamer)
• Bijdrage SGR: €5 per persoon en bijdrage
Na de lunch staat
het SciTech Science
op het
Calamiteitenfonds:
€ 2,50Center
per boeking
✓ Bezoek Sonora Desert
• Verzekeringen
✓ Bezoek aan Kitt Peak en MacDonald Observatory
programma, waar
een mooi
planetarium
• Souvenirs
en uitgaven
van is.
✓ Trekking in het Big Bend Nat. Park
aard
✓ Bezoek Johnson Space Center, Houston
Overnachting in persoonlijke
Perth of vertrek
naar Jurien Bay
✓ 2x diner. Volpension op de dag van de eclips
✓ Entreekosten voor alle genoemde activiteiten
✓ Diverse voorbereidende bijeenkomsten

Vroeg vertrek naar Nambung National Park (ca. 190 km.)
Bezoek park met Pinnacles, duizenden kalkstenen
pilaren en naalden van soms wel vijf meter hoog.
Eclipsreis.com is een activiteit van Indonesia Travel en is aangesloten bij ANVR, VvKR. SGR en Calamiteitenfonds
rijden
we nogvan
40dekilometer
Wijzigingen voorbehouden. Eclipsreis.com houdt zich het recht Daarna
voor de datum
en/of uitvoering
reizen
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen

verder.

Overnachting in Jurien Bay
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