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San Francisco !San Francisco !  Golden Gate City  Golden Gate City
GOOD  HOTEL **    
112 Seventh Street
Tourist class hotel, gelegen schuin tegenover het 
Best Western Americania Hotel, op wandelafstand 
van Union Square en het Moscone Convention 
Center. 79 eenvoudige kamers (vijf verdiepingen) 
met traditioneel comfort. Café-restaurant, gratis 
shuttle dienst naar Union Square. Betalende 
parking.

AMERICANIA HOTEL **(*)
121 Seventh Street
Tourist class hotel op wandelafstand van 'Market 
Street' en 'Union Square'. 142 ruime kamers met 
alle modern comfort. Restaurant, bar, salon, 
fitnessruimte, sauna, verwarmd buiten zwembad 
met zonneterras, gratis parking en gratis shuttle 
naar Union Square en het Financial District.

HOLIDAY INN GOLDEN GATEWAY ***
1500 Van Ness Avenue
Populair middenklasse hotel, gelegen tussen 
Fishermans Wharf en Civic Center met prachtig 
uitzicht op de stad en San Francisco Bay. 499 
ruime kamers, voorzien van volledig badkamer, TV, 
telefoon, koffiezetapparaat, haardroger, strijkijzer 
en strijkplank. Verder vindt u er ook: restaurant, 
bar, fitness ruimte, verwarmd buitenzwembad 
en kinderen jonger dan 12 jaar genieten van 
gratis maaltijden indien vergezeld van betalende 
volwassenen. Ruime keuze aan winkels en 
restaurants in de buurt.

WHITCOMB HOTEL ***
1231 Market Street
Toerist klasse hotel, gelegen vlakbij Civic Center 
en City Hall, op wandelafstand van theaters, 
restaurants en winkelcentra. Openbaar vervoer 
(bus en tram) vindt u vlakbij. Veel marmer, 
Tiffany glas en hout verwerkt in de lobby, 
behoudt het historische karakter van dit gebouw. 
Alle 1054 kamers beschikken over alle moderne 
voorzieningen. Verder is er ook een restaurant, de 
Tavern Piano Bar, internet café, shop en fitness 
center. Betalende parking.

HILTON ON UNION SQUARE ***(*) 
333 O'Farrell Street
Dit traditioneel hotel vindt u vlakbij Powell Street 
en de cable cars, vlakbij Union Square met de 
grote shoppingcentra. Het hotel beschikt over een 
verwarmd zwembad, whirlpool, health club met 
fitness room, sauna en stoombad. Eigen Starbucks 
café, de Urban Taverne met uitgebreid menu in 
een gezellige ambiance en lounge met ruime 
keuze aan verfijnde hapjes en dranken. 1900 
traditioneel ingerichte kamers met flatscreen tv, 
i-Pod docking station, Wifi (betalend), koffiezet,..

HOTEL SERRANO ***(*)   
405 Taylor Street
Prachtig hotel, schitterend gerestaureerd in de  
Spaanse Revival stijl, bevindt zich in het theater 
district op 3 blokken van Union Square. Alle 236 
kamers beschikken over modern comfort met 
o.a. draadloos high speed internet, haardroger, 
geldkoffer en strijkgerief. Het hotel beschikt ook 
over: populair restaurant ‘Ponzu’, bar, fitness 
center en sauna. ’s Morgens vindt u gratis koffie 
en krant in de lobby. Betalende parking.

GRAND HYATT ON UNION ****   
345 Stockton Street
Luxueus torengebouw (36 verdiepingen) in het 
centrum  bij Union Square, vlakbij de voornaamste 
shopping centra. De 685 kamers bieden een 
modern comfort met o.a. minibar, koffiezetapparaat, 
haardroger, safe, enz. U vindt er: restaurant, 
coktail lounge, boetieks, schoonheidssalon en 
schitterende health-club. Betalende valet parking. 

THE ZEPHYR HOTEL ***(*)
Ex Radisson Fusherman's Wharf
250 Beach Street
Eén van de weinige hotels met uitzicht op de baai 
en Pier 39. Vlakbij Ghirardelli Square en het 
uitgangsleven van Fisherman’s Wharf. Full-service 
hotel met restaurant, fitness center, spa, verwarmd 
zwembad en parking. U vindt er 355 kamers, 
voorzien van alle moderne voorzieningen zoals 
koffiezetapparaat, strijkijzer, haardroger, enz. 

HANDLERY HOTEL UNION SQUARE ***(*)
351 Geary Street
In het centrum van de stad, op een halve blok van 
Union Square en vlakbij restaurants, bars en clubs, 
winkels en theaters. De 377 kamers zijn ruim en 
voorzien van alle modern comfort (web-tv, voice 
mail, internet aansluiting, geldkoffertje, kleine 
koelkast en koffiezet apparaat). Het hotel voorziet 
ook: restaurant, business center, winkeltjes, tour 
desk en kapsalon. Verder is er ook een verwarmd 
zwembad, sauna en babysitting service (betalend). 
Betalende parking.

RIU FISHERMANS WHARF ****
Ex Sheraton - 2500 Mason Street
Uitstekend hotel, volledig vernieuwd, gelegen op 
wandelafstand van de baai, Pier 39, Ghirardelli 
Square en de beroemde ‘cable cars’. 529 ruime 
kamers met tv, telefoon, high speed internet, 
klokradio, strijkgerief, haar-droger en 
koffiezetapparaat. U vindt er: restaurant, cocktail 
lounge, bureau voor excursies en autohuur, 
business center en geldkoffertjes aan de receptie. 
Voor uw ontspanning: verwarmd zwembad en 
fitness center. Betalende parking.

W SAN FRANCISCO ****
181 Third Street
Modern en elegant hotel, gelegen vlak naast het 
Museum of Modern Art, met uitzicht op de mooie 
Yerba Buena tuinen en op wandelafstand van 
Union Square. 404 frisse, moderne kamers met 
uitzicht op de Bay Bridge of het SOMO district. De 
decors mixen Aziatische en Amerikaanse accenten. 
Er is ook een verwarmd zwembad, terras, spa, 
fitness center, restaurant en bar. U geniet er van 
een uitstekende service.

WESTIN ST. FRANCIS ****     
335 Powell Street
Historisch 'landmark' hotel, gelegen aan Union 
Square in het hartje van de stad. Alle 1200 kamers 
bieden een uitstekend comfort in een historisch 
decor. Verder vindt u er: fitnesscenter, kapsalon, 
shoppingarcade, vijf restaurants, vier cocktail 
lounges (twee met live-entertainment en dans), 
kinderclub, business center, valet-parking 
(betalend).

MARRIOTT MARQUIS SAN FRANCISCO ****
44 Fourth Street
Groot en modern hotel met een schitterende 
architectuur, gelegen op één blok van het 
congrescentrum, vlakbij beroemde winkelcentra 
en op wandelafstand van Union Square. 1498 
modern ingerichte kamers met high speed 
internet aansluiting, koffiezetapparaat, minibar, 
strijkvoorzieningen, enz. Verder biedt het hotel 
twee restaurants, cocktail lounge, business center, 
binnen zwembad met pool bar, jacuzzi, sauna en 
health club. Valet parking (betalend). Uitstekende 
keuze.

THE CLIFT **** 
495 Geary Street
Luxueus en extravagant hotel, behorende tot de 
groep ‘Ian Schrager’ hotels met kunstwerken van 
Mondino, Starck en Salvador Dali. Gelegen in het 
hartje van het theater district, op 1 blok van Union 
Square en op wandelafstand van het Moscone 
Convention Center. De 363 mooi, verzorgde kamers 
beschikken over alle moderne snufjes met o.a. 
high speed internet, data port en voice mail, CD 
speler, badjas, broekpers, minibar en  geldkoffer 
(betalend). Verder vindt u er: restaurant, cocktail 
lounge, business center, gym, health club, binnen 
zwembad met solarium en betalende parking.

SAN FRANCISCO CITY TOUR 
 Stadsrondrit (om 9u. of 14u.) en ontdekking van deze 
     fascinerende stad met o.a. Golden Gate Bridge, Lom
     bard Street, Giants Baseball Stadium, Market Street, 
 Union Square en veel meer. 
 Prijs volw.: 55 euro Kind -12j.: 31 euro

SAN FRANCISCO CITY TOUR + BAYCRUISE
 Prijs volw.: 77 euro Kind -12j.: 49 euro

BIKE WHERE YOU LIKE - (no ferry)
SELF GUIDED BIKE RENTAL 24HRS

Prijs volw.: 29 euro Kind -12j.: 18 euro

BEGELEIDE FIETSTOCHT THE BAY + GOLDEN 
GATE BRIDGE  (duur 3u. - zonder ferry) engelstalig.

Start aan Fishermans Wharf
Prijs volw.: 50 euro Kind -12j.: 32 euro 

BIG BUS HOP ON-HOP OFF - Duur 24u.
    Hop-on, hop-off gedurende 1 dag, zonder gids.

Prijs volw.: 43 euro  Kind 5-15j.: 33 euro

BIG BUS HOP ON-HOP OFF - Duur 48u.
    Hop-on, hop-off gedurende 2 dagen, zonder gids.

Prijs volw.: 58 euro  Kind 5-15j.: 46 euro

MUIR WOODS - ong. 4u.  (9u. en 14u.)
Bezoek aan de gigantische sequoia's van het Muir 
Woods Park en aan het gezellige stadje 'Sausolito' 
waar duidelijk blijkt uit de tientallen kunstgallerijen 
en typische 'shops' dat artisten zich hier thuisvoelen. 
Formule hop-on/hop-off.
Prijs volw.: 79 euro   Kind 4-12j.: 53 euro

FULL-DAY CALIFORNIA WINE COUNTRY - 
NAPA VALLEY & SONOMA,  duur ong. 9u.

Na een rit over de Golden Gate Bridge met prachtig 
uitzicht op de skyline van San Francisco, bereikt u 
Napa Valley voor een ontdekking van enkele van de 
belangrijkste wijngaarden van California. Enkele gratis 
degustaties inbegrepen.  
Prijs volw.: 109 euro   Kind 5-12j.: 54 euro

FULL-DAY MONTEREY & CARMEL - ong. 11u.
Volg de adembenemende kustroute zuidwaarts via 
Santa Cruz naar Monterey Bay. Bezoek aan Carmel, 
Pacific Grove, het gezellige 'Cannery Row' en rit langs 
de beroemde 17-Mile Drive. 
Prijs volw.: 79 euro Kind 5-12j.: 44 euro

CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCE + BEHIND 
THE SCENE TOUR 

Prijs volw.: 59 euro Kind 8-11j.: 51 euro

FLAVOURS & MURALS OF THE MISSION 
Prijs volw.: 81 euro Kind: 81 euro (min. 8j.)

GOLDEN GATE PARK SEGWAY TOUR
Prijs volw.: 72 euro Kind: 72 euro

SILICON VALLEY TECH REVOLUTION TOUR
+ bezoek aan Stanford University

Op woensdag en zaterdag, duur: 12u.
Prijs volw.: 145 euro Kind: -11j.: 131 euro

FULL DAY BY BUS TO YOSEMITE N.P. - 
TOTAL EXPERIENCE duur ongeveer 14u.

Vertrek rond 7u. 's morgens. Min. 8 personen.
Periode 01/05-15/10
Prijs volw.: 162 euro Kind-12j.: 135 euro
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Raadpleeg onze website voor prijzen en beschikbaarheden website http://www.wnw.be/hotel
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