Hieronder vindt u een totaaloverzicht van alle reiskosten.
Het budget geeft een reёel beeld van alle kosten. Dus ook kosten die je normaal niet terugvindt in een reisoverzicht
(maaltijden, benzine, excursies etc.) maar die je ter plekke wel moet betalen. Daarom is het budget een goed uitgangspunt,
maar lijkt het soms ook alsof deze reis ineens duurder lijkt dan een Fly&Drive arrangement bijvoorbeeld.
Belangrijk – dit is geen offerte.
Wat het wel is, is een duidelijk beeld van de kosten die bij het bijgevoegde reisplan past. Als jullie reisvoorkeuren
veranderen dan verandert ook het reisbudget. Het is dus niet een budget waar je het ‘mee eens’ moet zijn. Het budget geeft
een reёel beeld van alle kosten en kan aangepast worden tot er een vakantie uitrolt die qua inhoud en prijs bij jullie past.
Voor het samenstellen van een Individueel Arrangement, inclusief alle services en het maken van jullie reisboek rekenen
we eenmalig 250 euro (plus porto en drukkosten reisboek). Eventuele aanvullende boekingen (vluchten, vervoer etc.)
komen daar dan nog bij. Die kunnen wij voor jullie regelen of je doet het zelf.
De indeling maakt duidelijk dat u het totaalbedrag niet aan ons betaald:




Kolom 1 - Vluchten & vervoer zijn een vast onderdeel van uw reis die we kunnen reserveren en boeken (maar dat
mag u ook zelf doen).
Kolom 2 - Accommodatie en sommige excursies zijn mogelijke onderdelen van uw reisprogramma waarover u nog
moet beslissen.
Kolom 3 - Extra kosten betaalt u sowieso ter plekke zelf.

Houdt er ook rekening mee dat de wisselkoersen tussentijds kunnen veranderen en er dus verschillen kunnen zijn tussen
bedragen in deze begroting en op het moment dat een reservering in Canada gemaakt wordt. Reserveringen die vanuit
Nederland gemaakt worden zoals vluchten, camper-en autohuur zijn in het algemeen niet afhankelijk van valuta
schommelingen.
* Dit zijn tarieven van de verschillende websites. Wij hebben toegang tot touroperator tarieven en dat kan soms schelen.
** Deze reserveringen kunnen wij met u doen of u doet het zelf .
*** U kunt natuurlijk zelf bepalen hoe vaak u ‘uit’ wilt eten of zelf wilt koken. Daarmee veranderen ook deze kosten.
Kosten in blauw en groen worden vaak niet meegerekend in standaard reispakketten. Maar natuurlijk moet je de meeste ter plekke
wel betalen.

NB budget aangepast aan bank wisselkoers van dit moment.
Hoe kan het goedkoper?
Minder excursies
- €?
Korter Reizen
- € 135 pppd.
Autohuur en tentkamperen afwisselen met accommodatie

- € 1250

Vancouver Isl&Coastal Mtn 2020 Reisbudget in euros
€ 3012 pp (excl begeleide onderdelen)
€ 3125 pp (incl begeleide onderdelen)
Inside Passage route + € 200 per persoon
Aantal
Vluchten Air Transat. Inclusief belasting en
1stuks ruimbagage pp. Vanaf *
Boekingskosten & bijdrage calamiteitenfonds °
Autohuur Midsize SUV 1 chauff. All in €1470
Camperhuur Cruise Canada C25 (basis)
Individueel Arrangement °
Porto & kosten reisgids °
Overnachtingen accommodatie **
@ $225 pn (1 kamer, gemiddeld tarief )
3
Overnachtingen kamperen camper **
@ $45 per nacht (gemiddeld tarief tussen $3020
Overnachtingen kamperen tent **
@ $25 per nacht (gemiddeld tarief)
0
Inside Passage (inclusief voertuig € 687 )
Discovery Coast (inclusief voertuig € 631 )

Vluchten
& Vervoer

1 € = $Can
Aantal reizigers
Aantal reisdagen
1 € = $US
Te reserveren
reisonderdelen

1.46
4
23
0
Extra kosten
in Canada

3495
40
0
4057
250
25
462
616
0

0
Veerboottochten
Vancouver Island
Excursie Walvis/orka tocht Johnstone Str. (6 uur)
Excursie Zeekajaktocht, prive gids 6 hr € 385
Excursie Knight Inlet berentocht (volle dag) € 998
Excursie
Excursie
Excursie
Maaltijden uit eten (ontbijt en diner) ***
@ $Can 45 per dag (gemiddeld, excl drank)
8
Maaltijden zelf klaarmaken ***
@ $Can 25 pppd (gemiddeld, excl drank)
15
Benzine °
2650
Onvoorziene kosten °
Nationale Park Pas °
Subtotaal vluchten en vervoer
Subtotaal te reserveren reisonderdelen
Subtotaal te reserveren begeleide onderdelen
Subtotaal extra kosten in Canada
Eindtotaal
Per Persoon
Per persoon per dag
Reiskosten per persoon
Vluchten & vervoer in Canada
Accommodatie
Veerboten
Overige kosten (dit zijn alle posten met °)
Maaltijden
Sub totaal reiskosten
Begeleide onderdelen
Eind totaal reiskosten

Per Pers.
1888
270
79
273
503
3012
113
3125

314
452
0
0

986
1027
284
400
91
7867
1393
452
2789
12500
3125
135

