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Geachte Kiwanis vriend, 

 
Hierbij de uitnodiging voor de Kiwanis Convention 2010 in het bruisende Las 

Vegas.   Graag organiseren we dit jaar de Belgische delegatie.  
 

De convention vindt plaats in Las Vegas, de wereldberoemde stad in de 
Verenigde Staten, waar u alles in overtreffende trap mag verwachten. 
Casino’s, prachtige hotels, spectaculaire shows, shopping malls en 

bezienswaardigheden kortbij.  
Kortom dé ideale combinatie voor een geslaagde conventie! 

 
We hebben een optie genomen op enkele vliegtuigplaatsen aan een 
goedkoop tarief en we hebben een optie genomen in het nieuwe en 
schitterende Planet Hollywood Resort & Casino *****, een hotel dat deel 

uitmaakt van de Starwood hotelketen.   
 

Het hotel is op de gekende strip gelegen, niet ver van de Las Vegas 
Convention center waar de Kiwanis Convention plaats heeft. Het biedt veel 
faciliteiten waaronder een casino, een spa, verschillende zwembaden, 

restaurants en shoppingmogelijkheden. De kamers zijn uiteraard voorzien van 
airconditioning en zijn erg comfortabel. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

De Kiwanis Convention vindt plaats in het Las Vegas Convention center van 
24 tot 27 juni 2010. 

 
Wij vertrekken op 22/06 met United Airlines vanuit Brussel via Washington naar 
Las Vegas.  Op 23/06 hebben we de tijd om wat gewoon te geraken aan de 
tijdzone en misschien een excursie te ondernemen naar de Grand Canyon of 

Hoover Dam. Op 24/06 start dan de conventie. 
De terugreis is voorzien op 28/06, met aankomst op 29/06/2010 te Brussel. 

 
Mocht u dit wensen kan u de reis steeds verlengen in Las Vegas, of ergens 

anders in de verenigde staten.  
We werken hiervoor graag een à la carte voorstel uit. 

 
 

PRIJS : 
 

De prijs van deze reis bedraagt  slechts €1.185 per persoon,  
op basis van een gedeelde dubbele kamer en is inclusief : 

 
* De vluchten met United Airlines in Economy Class 
* De luchthaventaksen op datum van 25/01/2010 
* De transfers luchthaven – hotel – luchthaven. 

* 6 Overnachtingen in het Planet Hollywood Resort, op basis van gedeelde 
dubbele kamer. 

 Wenst u een single kamer, dan is er een supplement van €290 voor de 6 nachten. 
* Begeleiding vanuit Brussel tot Brussel. 

 

De fee voor de convention bedraagt op vandaag 250 usd. Vanaf 31/01 

bedraagt die 305 usd. 
 
 

 
U kan inschrijven door onderstaand invulformulier door te faxen naar het 

nummer 059/25.17.58 of te e-mailen naar info@globaltravel.be  
 

Hopelijk tot binnenkort ! 
 

Met vriendelijke Kiwanis groet, 
 

Thierry Rayée 
Verantwoordelijke Las Vegas reis 2010 
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BESTELBON REIS LAS VEGAS 

22/06/2010 – 28/06/2010 
 

NAAM : …………………..................................................................... 
(Uw naam moet exact geschreven zijn zoals op uw internationale reispas) 

 

VOORNAAM : …………………………………………………………… 
 
KIWANIS CLUB : ………………………………………………………… 
 
ADRES : ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
TELEFOON : ……………………………………………………………… 
 
E-MAILADRES : …………………………………………………………… 
 
FACTURATIEGEGEVENS (INDIEN VERSCHILLEND VAN ADRES) : 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
Schrijft zich in voor de Kiwanis Convention 2010 te Las Vegas 
van 22/06/2010 tot 28/06/2010 voor ……….. personen.   Ik zal 
zelf / niet zelf (schrappen wat niet past) kijken om mij te 
registreren voor de convention.   
 
Ik wens een single kamer  JA / NEEN 
Gelieve mij te contacteren voor een pre/post tour  JA / NEEN 
Wenst u een annulatie –of bijstandsverzekering JA / NEEN 
 
Handtekening  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Een organisatie van Kiwanis Oostende Noordzee in samenwerking met 

NV Global Travel, Vlaanderenstraat 29, 8400 Oostende,  licentie A5945 


