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ETA - Electronic Travel Authorisation
Iedere persoon is verplicht zich te registeren

via de website van de Canadese overheid:
http://www.cic.gc.ca

Prijs: 7 CAD per persoon
Met kredietkaart te betalen op het moment 

van registratie.

GELD / DEVIEZEN
Wij raden U aan uw reisbudget te verdelen in: een klein bedrag aan 
contant geld in kleine coupures, en één of meer credit cards, 
waarbij de meest frequent gebruikte VISA & MASTERCARD zijn.  
Een aantal 'quarters' (=0.25$) op zak houden is best praktisch 
want die heb je soms nodig voor de autowegtol in sommige 
plaatsen, allerhande automaten zoals frisdrankautomaten, 
wasmachines en  publieke telefoons. Uw credit card kan u veelal 
ook gebruiken voor het opnemen van geld via een bank of via een 
geld-automaat. 

KINDEREN
- Alle kinderen - ook baby's - moeten over een eigen internationaal 
gedigitaliseerd (electronisch leesbaar) reispas met foto 
beschikken.
- Kinderen jonger dan 18 jaar die niet samen met hun ouders 
reizen, moeten ook over een door de gemeente in het Engels 
opgesteld attest beschikken met toelating van de ouders om het 
land te verlaten. Alles is erop voorzien om uw kinderen te 
verwelkomen. Belangrijke kortingen zijn hiervan een duidelijk 
bewijs. Kinderen kunnen veelal gratis of tegen sterk gereduceerde 
prijs logeren in de kamer van de ouders (minstens 2 betalende 
volwassenen). Daar waar mogelijk hebben wij leeftijd en prijzen 
vermeld in de prijstabel.

KLIMAAT - KLEDIJ
Amerika kunnen wij nog moeilijk als een land beschouwen, maar 
eerder als een continent met enorm uiteenlopende klimaten. 
Afhankelijk van het seizoen waarin u reist is lichte kledij aan te 
raden meestal aangevuld met een wollen extraatje voor de frisse 
avonden en koudere periodes. Voor rondreizen neemt u best 
gemakkelijke schoenen mee. In vele restaurants kan u terecht in 
een sportieve outfit, maar meer formele restaurants vragen de 
heren een jas en das te dragen.

SALES TAX (GENRE B.T.W.)
Bovenop de aangegeven verkoopprijs van het artikel dat u wenst 
te kopen, moet vrijwel steeds de sales tax betaald worden. Deze 
taks verschilt van staat tot staat en van stad tot stad. Meestal 
liggen deze taksen tussen de 5% en 15%.

FOOIEN
Rekeningen in restaurants, bars, enz. zijn steeds exclusief 
bedieningsgeld. Het personeel verwacht een gebruikelijke fooi (tip 
of gratuity). Algemene regel: voorzie min. 18% van de rekening als 
dienstgeld. U laat de fooi op tafel achter, ook al betaalt u aan de 
kassa. Betaalt u per credit card, dan kan u de fooi toevoegen aan 
het totaal bedrag waarvoor u de credit card slip aftekent. Controleer 
steeds nauwkeurig het bedrag waarvoor u afrekent. In hotels is het 
ook gebruikelijk dat de persoon die uw bagage naar de kamer 
brengt, de portier die een taxi voor u roept, enz.. een fooi 
ontvangen. U betaalt de kruier 1 à 2usd per koffer, bij valet-parking 
1 à 2usd om de wagen te stationeren of terug te halen. Ook 
bovenop de prijs van de taximeter betaalt u het gebruikelijke 
15-18% bedieningsgeld.

TAAL
Overal Amerikaans Engels, en Spaans in vele plaatsen in de 
zuidelijke staten.

TIJDSVERSCHIL MET BELGIË
- 6 uur oostkust vb. New York / Orlando, Miami.
- 9 uur westkust vb. Los Angeles, San Diego, San Francisco
- 12 uur Honolulu - Hawaii

INENTINGEN
Niet vereist. 

INTERNATIONAAL PASPOORT 
Iedere reiziger (Volwassenen, kinderen, babies) moeten in het 
bezit zijn van een persoonlijk internationaal paspoort (identitietskaart 
is NIET geldig) en het paspoort moet geldig zijn tot minstens 
enkele dagen na datum van terugreis. Om een nieuw internationaal 
paspoort te bekomen dient een aanvraagtermijn van ongeveer drie 
weken voorzien te worden. Voor deze aanvraag alsook voor 
verlenging, gelieve u tijdig tot de administratie van uw gemeente / 
stad te wenden.

Om het reizen nog vlotter te laten verlopen is het VERPLICHT 
voor iedere reiziger die onder het Visa Waiver program 
naar of via (transit) de USA wil reizen, om zich vooraf te 
registreren via onderstaande website. Omwille van de 
privacy van de gegevens die ingevuld moeten worden kan 
uw touroperator noch uw reisagent dit voor u vervullen.
Surf hiervoor minstens 72 uur voor vertrek, naar de website 
van de US government en zorg ervoor dat U uw paspoort en 
reisplan bij de hand heeft. 

https://esta.cbp.dhs.gov

VISA
(voor een toeristisch verblijf minder dan 3 maand): Geen visum 
nodig voor personen met de Belgische nationaliteit. Andere 
nationaliteiten: gelieve uw ambassade of consulaat te raadplegen. 
Zie ook internet-site www.usinfo.be

BAGAGE
Eén reiskoffer per persoon (max 23 kg) en 
1 handbagage zijn toegestaan. Neemt u 
echter een 2de valies mee, dan dient hiervoor 
aan de check-in extra betaald te worden. 
Indien tijdens uw reis 'stopovers' ingelast 
worden, dient ter plaatse, volgens de 
gangbare voorwaarden, voor ieder stuk 
bagage apart betaald te worden. Zeker 
wanneer u een huurwagen reserveert, is het 
van belang rekening te houden met de 
kofferinhoud. Zo niet kan het gebeuren dat u 
een wagen van hogere categorie tegen 
belangrijke, bijkomen-de kosten moet huren. 
Reisdocumenten, internationaal reispas, 
rijbewijs, geld en medicijnen dient u steeds 
in de handbagage mee te nemen. Idem voor 
alle breekbare voorwerpen.

In de handbagage mogen geen vloeistoffen (water, 
deodorant, parfum) of gels (tandzeep, zalfjes) van meer 
dan 100 ML per flacon/tube zitten. Zoniet zal U deze 
moeten afgeven en worden ze vernietigd. Meer info op 
www.brusselsairport.be
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Nieuwe beveiligingsregels
Nouvelles règles de sûreté
New security rules

Liquid(e)s & gels 
In uw handbagage
Dans vos bagages à main
In your hand luggage

www.brusselsairport.be

VERZEKERINGEN
Medische kosten in de Verenigde Staten kunnen zeer hoog oplopen. 
De dagprijs in een Amerikaans ziekenhuis ligt tussen de 1.000 USD 
à 2.000 USD per dag. Veelal blijkt dat bij opname in een ziekenhuis 
(door ziekte of ongeval) u onvoldoende verzekerd bent. Daarom 
dringen wij erop aan, voor vertrek een degelijke reis- en 
bijstandsverzekering af te sluiten. Ook het afsluiten van een 
annulatieverzekering is zeker aan te raden (ref. pagina 68 voor 
specifieke annulatiekosten). Let ook op de verzekeringen die bij 
autohuur en huur van motorhomes/motoren worden vermeld. 
Alhoewel u die in de meeste gevallen pas kunt afsluiten ter plaatse 
bij het opmaken van het huurcontract, doet u er goed aan alle 
details met uw reisagent te bespreken.

ELECTRICITEIT
110 v/ 60 hz. stekker Amerikaans model.
Adapter en/of transformator noodzakelijk.

RESORT FEES in HOTELS
Meer en meer hotels rekenen ter plaatse 'resort fees' aan die extra 
diensten omvatten, zoals o.a. gratis lokale telefoongesprekken, 
krant, toegang tot het internet, toegang tot fitness, gebruik van 
stoelen rond het zwembad en nog heel wat andere zaken. In meer 
en meer gevallen dienen die extra's door u als klant aan het hotel
betaald te worden bij het uitchecken. Wij doen ons best om u bij 
reservatie de juiste informatie hieromtrent mee te delen. 

AMBASSADE U.S.A.
Regentlaan 27
1000 BRUSSEL
Tel. 02/811.40.00

Wings ‘n WheelsWings ‘n Wheels  - Website & Promotions: www.wnw.be/america   - Website & Promotions: www.wnw.be/america 
44


