EXCURSIONS

Excursions - From Las Vegas

Prijs per persoon - geldig van 01/04 tot 31/12.
Alle vermelde prijzen omvatten de Federal Exercise Tax,
de Terminal Facility Charge en de Airport User Fee.

Vertrekken met codes PBW/GBW/GBG: tussen 09:00 - 11:45u. (Prime Time): + 16 Euro per persoon.
JACK OF LIGHTS STRIP TOUR * HLS-1
Volw.: 85 € - Kind. (-12j): 69 €
Een adembenemende namiddagvlucht per helicopter boven de
beroemde 'Strip' en boven de stad. VIP registratie en gratis champagne.
Hotel transfers voorzien. Duur: ong. 20 minuten.
VISIONARY AIRTOUR (4u.) * GBW-1
Volw.: 145 € - Kind. (-12j): 129 €
Voorziet een transfer van uw hotel naar Boulder City, dan een prachtige
sightseeing tocht per Vistaliner vliegtuig over de Hoover Dam, Lake
Mead en het westelijk deel van de Grand Canyon. Daarna terug naar
Boulder City en hoteltransfer.
ACE OF ADVENTURES (+/- 2 1/2u.) * HLW-1
Volw.: 333 € - Kind. (-12j): 318 €
Prachtige excursie per helicopter (Papillon) van Las Vegas Airport, over
de Hoover Dam, Lake Mead, Grapevine Mesa, oude, uitgedoofde
vulkanen en de Bowl of Fire tot de West Rim van de Grand Canyon.
Transfers heen/terug van Las Vegas-hotels inbegrepen.
GRAND CANYON DELUXE RIM TOUR (+/- 7 1/2u.) * GBG-4
Volw.: 319 € - Kind. (-12j): 303 €
Voorziet naast het overvliegen van Hoover Dam en Lake Mead, een
uitgebreide busrondrit (ong. 3u.) aan de 'south rim' met stops aan de
mooiste viewpoints + ontbijt of buffet-lunch inbegrepen.

INDIAN ADVENTURE AIR-GROUND + SKYWALK * GBW-4K
Volw.: 270 € - Kind. (-12j): 254 €
Alle diensten van de hoger vermelde basistour SBW-4 + bezoek aan de
beroemde 'skywalk' waar u ook een typische snack-lunch bij Guano
Point aangeboden wordt.
GRAND VOYAGER + HELICOPTER + PONTOON RIDE * GBW-5
Volw.: 431 € - Kind. (-12j): 415 €
Voorziet alle diensten van de basistour Indian Country Adventure + na
aankomst gaat het per helikopter naar de bodem van de canyon met
landing naast de rivier. Er volgt een korte trip per ponton-boot op de
Colorado Rivier. Terug per helikopter naar boven en per autocar naar
Guano Point waar een snack-lunch aangeboden wordt en nadien per
vliegtuig terug naar Boulder City. Transfers inbegrepen.

GRAND CANYON DELUXE RIMVIEW+ HELICOPTER *GBG-4H
Volw.: 497 € - Kind. (-12j): 481 €
Zelfde tour waarbij aan de Grand Canyon 'south rim' nog een extra
helicoptervlucht van 25 minuten voorzien wordt.

GRAND VOYAGER + HELICOPTER + PONTOON RIDE +
SKYWALK * GBW-5K.
Volw.: 457 € - Kind. (-12j): 441 €
Voorziet alle diensten van de basistour Grand Voyager + bezoek aan
de beroemde 'skywalk' waar ook de typische snack-lunch bij Guano
Point aangeboden wordt.

GRAND CELEBRATION ECO Star (+/- 4u.) * PBW-4Volw.: 246 €
Volw. 367 € - Kind. (-12j): 351 €
Papillon brengt u per shuttle van Las Vegas naar Boulder City, dan per
Eco-star helicopter tot de schitterende West Rim van de Grand Canyon.
Na aankomst daalt de helicopter af in de canyon (+/- 1300m. lager)
en landt op de bodem, naast de rivier. U blijft even beneden en geniet
er van een snack-lunch en een glas champagne. Nadien terugvlucht
naar Boulder City en transfer naar het voorziene hotel in Las Vegas.

AUTOCAR REIS VANUIT LAS VEGAS naar GRAND CANYON
MOTORCOACH TOUR TO SOUTH RIM - GROUND TOUR + MEAL
* BLG-4
Volw.: 90 € - Kind. (-12j): 74 €
Geniet van het prachtige landschap op weg van Las Vegas naar Grand
Canyon South. U komt voorbij de beroemde Hoover Dam en rijdt door
een typische vegetatie van Joshua trees. Bij aankomst, rit per autocar
langs de mooiste viewpoints van de 'village'. Nadien wordt een snacklunch aangeboden. In de late namiddag, terugrit naar Las Vagas.

GRAND CELEBRATION SUNSET TOUR * PBW-4S
Volw.: 393 € - Kind. (-12j): 377 €
Zelfde tour als Grand Celebration maar steeds bij zonsondergang
uitgevoerd.

MOTORCOACH TOUR TO GRAND CANYON WEST + LUNCH
* BLW-4 Volw.: 127 € - Kind. (-12j): 112 €
Geniet van het prachtige landschap op weg van Las Vegas naar Grand
Canyon West. U komt voorbij de beroemde Hoover Dam en rijdt door
een typische vegetatie van Joshua trees. Bij aankomst brengt een
autocar u naar de belangrijkste viewpoints in het gebied van de
Hualapai Indianen. Nadien wordt bij Guana Point nog een snack-lunch
aangeboden. In de late namiddag, terugrit naar Las Vagas.

GRAND CANYON NORTH AIR&GROUND TOUR ATV* GBAR-4A
Volw. 291 € - Kind. (-12j): 275 €
Duur: 7 1/2 à 8u.
Vertrek: 01/04-15/11 niet op zaterdag/zondag in november.
Vlucht van Boulder City Airport over de Hoover Dam, Lake Mead en de
Colorado Rivier tot BAR 10 Ranch, gelegen aan de noordelijke rand van
de Grand Canyon (45 min. vlucht). Na aankomst, begeleide excursie
per Poloris Ranger buggy langs een onverhard pad door Whitmore
Canyon tot in het hart van dit onvergetelijk stuk natuur. Op een hoogte
van 880m. krijgt u een fantastisch uitzicht over de canyon. Nadien
terug naar de ranch waar u geniet van een lekkere barbecue-lunch.
Nog even nagenieten en dan terugvlucht naar Boulder City en transfer
naar uw hotel.
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INDIAN ADVENTURE AIR & GROUND * GBW-4
Volw.: 244 € - Kind. (-12j): 228 €
Vlucht vanuit Boulder City Airport, over de Hoover Dam, Lake Mead en
over Fortification Hill (uitgedoofde vulkaan) tot bij de West Rim van de
Grand Canyon. Na de landing, brengt een autocar u naar de
belangrijkste viewpoints in het gebied van de Hualapai Indianen.
Terugvlucht naar Boulder City en hoteltransfer.

MOTORCOACH TOUR TO GRAND CANYON WEST + LUNCH +
SKYWALK * BLW-4K
Volw.: 153 € - Kind. (-12j): 138 €
Zelfde diensten zoals vermeld in de tour BLW-4 plus extra toegang tot
de beroemde 'skywalk'.
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