Las Vegas ! Entertainment & Fun
www.wnw.be/hotel
De beste prijs en beschikbaarheid!
Verschillende selectiemogelijkheden,
zeer eenvoudig gebruik.

Las Vegas Excursions
en nog veel meer op pagina: 58-59.
BIG BUS HOP-ON/HOP-OFF OP DE STRIP
Duur: 24u. - classic

Prijs volw.: 37 euro

Kind 5-15j.: 30 euro

BIG BUS HOP ON-HOP OFF DELUXE 24HRS TOUR + NIGHT TOUR
Unieke trip langs de ontelbare neon-signs van de Strip (Las Vegas Boulevard) + hop-on/hop off ticket
voor 24u.
Prijs volw.: 55 euro
Kind 5-15j.: 44 euro
HOOVER DAM - CLASSIC DISCOVERY TOUR - DUUR ONG. 4 1/2U.
Tijdens deze excursie komt u terecht beneden in de stuwdam en in de hydro-electrische centrale.
Daarna tijd voor vrije verkenning van deze immense stuwdam.			
Prijs volw.: 74 euro
Kind -12j.: 74 euro
RED ROCK CANYON - DUUR ONG. 4U. - VERTREK VOORMIDDAG OF NAMIDDAG
Deze trip gaat over onverharde wegen, van Red Rock Canyon tot 'the Rocky Gap'. Rode rotsformaties
en buitengewone canyons laten zich ontdekken. In het Toiyabe National Forst bereikt u hoogtes van
2600 meter.
Prijs volw.: 92 euro
Kind 3-12j.: 84 euro
VALLEY OF FIRE & LOST CITY MUSEUM - DUUR ONG. 6U.
Ontdek op deze avontuurlijke tocht per 'jeep' een minder bekende regio van de Nevada-woestijn. De
trip gaat over ruw terrein, door uitgedroogde rivierbeddingen, over roze zandduinen en tussen rode
rotsformaties.
Prijs volw.: 108 euro
Kind -12j.: 108 euro

LAS VEGAS - WEDDINGS - EXCURSIONS

New ! Hotels

DEATH VALLEY NATIONAL PARK 1DAY TOUR - DUUR ONG. 10U.
Vertrek rond 8u. per minivan or SUV. Bezoek aan de voornaamste panorama's van het park met o.a.
Dantes View, Zabrinski Point, halte aan het Visitor Center en bezoek aan het Borax Museum. Snacklunch ter plaatse. Enkel of vrijdag en zondag van september tot mei. (min. 5 jaar).
Prijs volw.: 203 euro
Kind -12j.: 203 euro
BRYCE CANYON NATIONAL PARK 1 DAY - DUUR ONG. 10U. - boeiende autocar excursie.
Prijs volw.: 236 euro
Kind -12j.: 236 euro
COMBI BRYCE & ZION NATIONAL PARK TOUR - 1 DAY TOUR.
Een schitterende combinatie: Bryce & Zion National park - boeiende autocar excursie.
Prijs volw.: 219 euro
Kind -12j.: 219 euro
LAS VEGAS SHOWTIME:
"O” CIRQUE DU SOLEIL at the BELLAGIO RESORT * "Michael JACKSON ONE" at the MANDALAY BAY
RESORT * " THE BEATLES - LOVE" at the MIRAGE * "ZUMANITY" at the NEW YORK NEW YORK
RESORT * "LE REVE" at the WYNN.... en vele andere.... vraag vrijblijvend info!

Wedding in Las Vegas
Wij kiezen voor u het schitterende "LITTLE CHAPEL OF THE FLOWERS", een wedding chapel met
klasse en stijl, gelegen langs de beroemde "Strip". Little Chapel of the flowers beschikt over diverse
"wedding packages" waarvan u hier een drietal voorstellen vindt. Andere packages kunnen vrijblijvend via
uw reisagent aangevraagd worden. Bent u reeds jaren geleden gehuwd, en wenst u deze belofte nog eens
te bevestigen in de "Glitter & Glamour" van Las Vegas, dan kunnen deze packages ook gekozen worden
als "hernieuwing van de huwelijksbeloften". Geen reservaties mogelijk voor 14/02, 09/09, 19/09 en 31/12.
1. BASIC CHAPEL PACKAGE
Zondag-Vrijdag (9u.-11.30u.)
410 Euro
- Roos voor de bruid, corsagebloem voor de
bruidegom
- Foto package 4 foto's van 4 x 6 inch.
2. TRADITIONAL CHAPEL PACKAGE
Zondag-Vrijdag		
663 Euro
Zaterdag (9u.-11.30u.)
760 Euro
- Boeket van 7 rozen voor de bruid, corsagebloem
voor de bruidegom.
- Foto package 14 foto's van 4 x 6 inch.
- Limousine service: hotel naar kapel en terug.
- Internet Broadcasting.

3. CEREMONY PACKAGE + STRIP TOUR &
LAS VEGAS SIGN
Zondag-Vrijdag
868 Euro
Zaterdag
964 Euro
- Bruidsboeket van 12 rozen voor de bruid.
- Corsagebloem voor de bruidegom.
- Foto package 18 foto's van 4 x 6 inch.
- Limousine service: hotel naar kapel en terug.
- Rit langs de Strip en stop aan het beroemde
'Welcome to Las Vegas' bord.
- Internet toegang 'live', plus gedurende 8u. na de
ceremonie.

Ieder Package omvat volgende diensten:
- Persoonlijke assistentie van een coordinator.
- Reservatie van de kapel voor 30 minuten
Steeds ter plaatse te betalen (cash):
(max. 15 personen).
- Marriage License Fee: 70.00usd; echter niet nodig
- Versiering, kaarsen, muziek.
indien het gaat om een hernieuwing van de
- Fooi voor de fotograaf en chauffeur (limo).
huwelijksbeloftes.
- Minister Donation (waarde 65usd.).
- Limousine service
(niet voorzien bij de Package n°1).

Wings n
‘ Wheels - Website & Promotions: www.wnw.be/america

Facultatief zorgen wij ook voor :
Bruidskledij, muziek, bruidstaart,
extra fotosessie voor of na de
huwelijksplechtigheid, …..
SPECIAL WEBCAM VIDEO
Familie en vrienden kunnen thuis de
huwelijksceremonie via INTERNET volgen.
Wij bezorgen U alle details!
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