Vrienden Opera Ballet Vlaanderen

NEW YORK

4-9 maart 2020
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PROGRAMMA
Dag 1: woensdag 4 maart 2020: Brussel - New York
Samenkomst om 7.45 uur in de luchthaven van Zaventem voor de rechtstreekse vlucht naar
New York (JFK) met Delta (vertrek om 10.45 uur). Aankomst in New York rond 13.15 uur lokale
tijd (in New York is het tot zondag 6 uur vroeger dan in België). Transfer naar het hotel en
check-in. Vrije avond.

Dag 2: donderdag 5 maart 2020: New York O
Ontbijt in het hotel. Nadien heeft u een vrij in te vullen
dag.
‘s Avonds ontmoeten we elkaar weer in het New York
City Center waar om 19.30 uur de voorstelling van het
Nederland Dans Theater start. Naar aanleiding van
hun 60ste verjaardag brengen zij drie Amerikaanse
premières. Dat zijn Shut Eye in een choreografie van
Sol León en Paul Lightfoot, The Missing Door van
Gabriela Carrizo en Walk the Demon van Marco
Goecke.

Dag 3: vrijdag 6 maart 2020: New York O-A
Na het ontbijt trekken we naar Downtown Manhattan waar we exclusief voor de Vrienden een
masterclass met de dansers van Opera Ballet Vlaanderen kunnen bijwonen in de Gibney
280 Broadway dansschool! Nadien vrije namiddag.
‘s Avonds kunnen we bijpraten over de voorbije dagen en wat nog komen gaat tijdens een
gezamenlijk avondmaal.

Dag 4: zaterdag 7 maart 2020: New York O
Indien de agenda van de consul-generaal of een medewerker het toelaat, worden de Vrienden
uitgenodigd in de ambstwoning aan Central Park (o.v.).
Vanavond maken we de dernière mee van de balletvoorstelling van Opera Ballet Vlaanderen in
het Joyce Theatre. Zij brengen er de voorstelling Khan/Cherkaoui/Pite (die de week nadien
op ‘t Eilandje te zien is, maar al helemaal uitverkocht is!). Na het optreden proberen de Vrienden
nog een meet & greet en drankje met enkele dansers en productieleden te organiseren (o.v.).
(Vannacht gaat in de VS de zomertijd reeds van start. Het is er dan nog slechts 5 uur vroeger
dan in België).

Dag 5: zondag 8 maart 2020: New York O
Laatste vrije voormiddag. Omstreeks 15.30 uur transfer per autocar naar de luchthaven van
JFK. Terugvlucht om 19.30 uur met Delta.

Dag 6: maandag 9 maart 2020: Brussel
Aankomst in Brussel omstreeks 8.00 uur.
N.B.: De bezetting en de programmatie van de inbegrepen voorstellingen kan te allen tijde door de
theaterdirectie gewijzigd worden. Dit gebeurt buiten de wil van Vrienden Opera Ballet Vlaanderen en Omnia
Travel om.
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Budget op basis van bovenstaand programma:
Prijs per persoon in tweepersoonskamer: € 1.750
Prijs per persoon in tweepersoonskamer voor singlegebruik: € 2.165

Inbegrepen in de prijs van bovenstaand programma
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Internationale vluchten van Brussel naar New York JFK en terug in economy class met
Delta, luchthaventaksen en brandstoftoeslagen (zoals gekend op offertedatum)
Transfer van de luchthaven van New York JFK naar het hotel en terug in comfortabele
autocar
Overnachtingen met ontbijt in het DoubleTree by Hilton Metropolitan (of gelijkwaardig),
inclusief bagagediensten
1 avondmaal in een lokaal restaurant (met inbegrepen dranken, lokale taksen en fooien voor
het personeel)
Tickets voor de 2 balletvoorstellingen in New York
Metrokaart voor het gebruik van het openbaar vervoer gedurende de hele reis
Fooien voor de chauffeurs
Annulering-, reisbijstand- en bagageverzekering (zie voorwaarden onderaan)
Bijdrage Garantiefonds

Niet inbegrepen in de prijs
➢
➢
➢
➢
➢

Overige maaltijden en dranken tijdens deze maaltijden
Vervoer per autocar niet in het programma vermeld
Facultatieve bezoeken
Kosten voor de ESTA-procedure en eventueel voor een visum voor de VS
Persoonlijke uitgaven

Vluchten
Vanuit Zaventem vliegt u rechtstreeks met Delta naar New York JFK en terug (alle meegedeelde
vluchturen zijn onder voorbehoud).
Heenvlucht: 4 maart 2020 DL 141 Brussel 10.45 uur - New York JFK 13.15 uur
Terugvlucht: 8 maart 2020 DL 140 New York JFK 19.30 uur - Brussel 08.00 uur
(op 9 maart 2020)
Wij reserveerden voor u standaard vliegtuigtickets in economy class die rechtgeven op een (1)
stuk bagage van maximaal 23 kg dat mag ingecheckt worden en een vooraf voorbehouden
zitplaats. Uiteraard mag u ook een stuk handbagage (max. 12 kg) meenemen. Er worden
inbegrepen maaltijden en dranken geserveerd aan boord.
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Hotelkeuze (of gelijkwaardig)
Het DoubleTree by Hilton Metropolitan is een hotel gelegen op Lexington Avenue en op
wandelafstand van 5th Avenue en Rockefeller Center. Bovendien ligt vlakbij een knooppunt van
enkele interessante metrolijnen. Het grootste deel van Manahattan is daardoor makkelijk
bereikbaar. Het is dan ook een goede uitvalsbasis voor een bezoek aan de stad en voor het
bijwonen van de opvoeringen.

Inreisvoorwaarden voor de VS (onder voorbehoud van wijzigingen)

U moet zelf zorgen voor een internationaal paspoort (wijnrode boekje) dat nog minstens tot 1
week na terugkeer geldig is (dat wil zeggen nog zeker tot 20 maart 2020). Wij vragen u met
aandrang om een duidelijke kopie van de fotopagina van uw internationaal paspoort bij
reservatie of bij terugsturen van de bestelbon/factuur naar Omnia Travel te sturen.
Sinds 12 januari 2009 moet elke reiziger naar de Verenigde Staten zich verplicht registreren op
de ESTA (Electronic System for Travel Authorization) website. Na deze registratie ontvangt men
een reistoestemming of het verzoek een visum aan te vragen bij de Amerikaanse ambassade in
Brussel. Als deelnemer aan deze reis bent u hieraan dus ook onderworpen en u zult zich dan
ook voor vertrek moet registeren op deze website. De kosten verbonden aan deze procedure
(ongeveer 14 USD) zijn niet inbegrepen in de reissom. Omnia Travel stuurt u tijdig belangrijke
praktische informatie over de registratie op de ESTA website.
U heeft voor deze registratie tijd tot 72 uur voor vertrek. Naar aanleiding van de verstrengde
voorwaarden en beperkende maatregelen tot het bekomen van een toestemming (zie hieronder
‘Beperkende maatregelen’) zouden wij u op het hart drukken niet zo lang te wachten.
De procedure is eenmalig en de toestemming blijft twee jaar geldig (of tot het verlopen van uw
internationaal paspoort indien het paspoort minder dan twee jaar geldig is op datum van de
ESTA aanvraag). Bovendien is de registratie eenvoudig en volledig in het Nederlands.
De ESTA-registratie tot het bekomen van een reistoestemming voor de Verenigde Staten is een
persoonlijke aangelegenheid en uw persoonlijke verantwoordelijkheid. Niet of incorrect
opvolgen van deze procedures gebeurt op eigen risico en kan ertoe leiden dat u de toegang tot
het land geweigerd kan worden.
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‘Beperkende maatregelen’
Als Belgisch staatsburger mag u nog steeds met een ESTA-reistoestemming visumvrij naar de
VS reizen als toerist, voor familiebezoek, als zakenman of op doorreis en en mits binnenkomst
via lucht- of zeehaven en in bezit van een geldig paspoort en heen- en terugticket;
TENZIJ
●
u ook de nationaliteit van Irak, Iran, Soedan, Libië, Somalië, Jemen of Syrië heeft (deze
lijst is steeds onder voorbehoud en kan op elk moment door de Amerikaanse autoriteiten
uitgebreid of gewijzigd worden)
●
of u op of na 1 maart 2011 een van de bovenstaande landen heeft bezocht, behalve als
dat was voor:
○
een officiële dienstreis voor een internationale of nationale overheid
○
als militair op missie
○
als medewerker van een humanitaire organisatie
○
als journalist/reporter
○
of in het kader van een zakenreis met legitiem commercieel doel naar Iran vanaf 14 juli
2015 of naar Irak
Indien u de bovenstaande landen als toerist bezocht heeft op of na 1 maart 2011, dient u
dus een visum aan te vragen, waarbij eventuele reeds bestaande ESTA-toestemmingen
komen te vervallen.
In dit geval zal u dus een visum voor de VS moeten aanvragen. De kosten voor dit visum zijn
niet inbegrepen in de reissom. U kunt hierover bij Omnia Travel steeds bijkomende informatie
inwinnen.

Opmerkingen
➢
➢
➢

➢

Elke wijziging in deelnemersaantal, reisperiode en diensten ter plaatse, anders dan
beschreven in dit programma, kan een prijswijziging tot gevolg hebben.
Programma en prijzen onder voorbehoud van beschikbaarheid en datum van reservatie. Het
volledige programma en alle diensten zijn steeds wijzigbaar.
Eventuele wijzigingen in brandstofprijzen, taksen en belastingen, toegangsprijzen,
koerswijzigingen… buiten onze wil en kennis om, zullen aanleiding geven tot een
prijsaanpassing zoals voorzien in de algemene voorwaarden van het ‘Garantiefonds Reizen’.
Ook onze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op deze reis.

Betalings- en Annuleringsvoorwaarden
Bij bevestiging van de reis moet onmiddellijk een voorschot van € 550 p.p. betaald worden.
Het saldo is te betalen 45 dagen voor afreis.
➢ In al onze programma’s is een annulering-, reisbijstand- en bagageverzekering inbegrepen.
De algemene voorwaarden hiervan zijn bij deze offerte bijgevoegd.
➢ De annuleringsvoorwaarden zijn forfaitair als volgt bepaald en komen bovenop een vast
annuleringsbedrag van € 75 per persoon:
➢ Tot 60 dagen voor vertrek: 20% van de reissom
➢ 59 tot 31 dagen voor vertrek: 30% van de reissom
➢ 30 tot 16 dagen voor vertrek: 60% van de reissom, met een minimum van € 125 p.p.
en/of door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten
➢ 15 tot 8 dagen voor vertrek: 80% van de reissom, met een minimum van € 125 p.p.
en/of door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten
➢ 7 dagen tot de dag van vertrek: 100% van de reissom
➢
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Algemeen
Deze offerte voldoet aan de algemene reisvoorwaarden zoals gepubliceerd door het
‘Garantiefonds Reizen’, waarvan Omnia Travel lid is. Omnia Travel is als reisonderneming
erkend onder het vergunningsnummer A 1121.
Onder de nieuwe reiswet geniet u, naast een maximale service, voortaan van een nog betere
bescherming indien u een groepsreis reserveert. Meer informatie over deze bescherming vindt u
in de documenten in bijlage:
- Onze Algemene en Bijzondere Reisvoorwaarden
- Het Standaard Informatieformulier Pakketreizen
- De KBC Verzekeringspolis
Ze zijn ook te raadplegen op www.omniatravel.be. Deze (pre-)contractuele informatie, de
algemene en de bijzondere reisvoorwaarden en de verzekeringpolis maken integraal deel uit
van deze reisovereenkomst.
Omnia Travel verbindt zich ertoe om enkel die persoonsgegevens op te vragen die noodzakelijk
zijn voor het verwezenlijken van de doeleinden. U gaat ermee akkoord dat uw
persoonsgegevens meegedeeld kunnen worden met bepaalde instanties voor het
verwezenlijken van de doeleinden van dit contract.
Omnia Travel verbindt zich ertoe om conform de GDPR de passende technische en
organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens van haar klanten te
beschermen. Het privacybeleid van Omnia Travel kunt u nalezen op www.omniatravel.be.
Door uw handtekening op de bestelbon/factuur, gaat u akkoord met dit reisvoorstel, onze
algemene en bijzondere voorwaarden en het privacybeleid.

Voor verdere inlichtingen:
Omnia Travel
Werner Peeters - Group & Incentive Travel
Mgr. Ladeuzeplein 15 - 3000 Leuven, België
Tel. +32 16 24 38 36 - Fax. +32 16 24 38 02
E-mail. werner.peeters@omniatravel.be - www.omniatravel.be
Opgesteld in Leuven op 25 oktober 2019,

Werner Peeters
Omnia Travel
Team Leader Group & Incentive Travel
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