
11-18 APRIL 2023

STUDIEREIS LAS VEGAS

De International Sign Expo is een brede signbeurs en
organisator ISA (International Sign Association) biedt hier
tal van vakgerichte seminars aan.
Deelnemers aan de reis krijgen een rondleiding op
The Strip en kunnen alle themahotels met hun casino’s en 
entertainment van binnen bekijken en beleven. 
Een bezoek, gebracht aan Fremont Street (spectaculaire
licht- & geluidsshow met ledtechniek op een 480 meter
lange overkapping), is daar onderdeel van.
Tevens wordt elke deelnemer de ruimte geboden een
eigen programma te maken.

SI’BON organiseert een groepsreis naar 
Las Vegas in Amerika. Centraal staan het 
bezoek aan de International Sign Expo 
en een excursie naar een indrukwekkend 
groot signbedrijf.

Voor buitenlandse reizen geldt een BTW 0-tarief en de reis is als zakenreis aftrekbaar! Een uitgebreide reisverzekering (bagage, ongevallen, ziektekosten) 
behoort tevens tot het arrangement. De premie annuleringsverzekering (verplicht, tenzij zelf in bezit van een doorlopende) bedraagt ca. € 95,- per persoon 
inclusief assurantiebelasting. Men kan deze verzekering uitbreiden met een aannemingsclausule; de verzekering is dan ook van toepassing op een 
plaatsvervanger, compagnon of bedrijfsleider (extra kosten circa € 30,- per waarnemer circa).

€ 2.100,- p.p. inclusief luchthaven belasting
(€ 2.200,- voor niet-leden SI’BON).
Voor het complete arrangement zie ommezijde.

  PROGRAMMA
DINSDAG 11 APRIL:
• Vertrek vanaf Schiphol,  Amsterdam - Las Vegas

DINSDAG 11 T/M MAANDAG 17 APRIL:
•  Verblijf in Hotel met Casino gelegen aan de The Strip 

(zes overnachtingen op basis van logies en indeling in 
tweepersoonskamer met vele faciliteiten),

•  Toegangskaarten voor de International Sign Expo,
•  Mogelijkheid om tal van vakgerichte seminars bij te wonen
•  Excursie naar een indrukwekkend groot signbedrijf,
•  Rondleiding op The Strip,
•  Bezoek aan Fremont Street, 
•  Bezoek aan het Neon Museum (optioneel),
•  Excursies naar de Grand Canyon en de Hoover Dam 

(optioneel).

MAANDAG 17 APRIL:
•  Retourvlucht Las Vegas - Amsterdam met aankomst op 

18 april in de vroege ochtend.

+ International Sign Expo
+ Bedrijfsbezoek 
+ Fremont Street Experience
+  Excursiemogelijkheid 

Grand Canyon of Hoover Dam



Ondergetekende geeft              personen op voor de reis Las Vegas van 11 tot en met 18 april 2023.

De heer/mevrouw: (contactpersoon)

Bedrijfsnaam: 

Adres:

Telefoonnummer: E-mail:

Alle deelnemers, in blokletters, officiële eerste voornaam, achternaam (ook meisjesnaam) en voorletters zoals in paspoort vermeld

1. Dhr./Mevr. Geb.datum:

2. Dhr./Mevr.  Geb.datum:

3. Dhr./Mevr.  Geb.datum:

4. Dhr./Mevr.  Geb.datum:

Kamerindeling:          x 1-persoonskamer                x  2-persoonskamer

Verplicht afsluiten annuleringsverzekering via reisorganisatie (5% van de reissom + poliskosten) of eigen verzekering.

       Graag contact opnemen voor uitbreiding van het arrangement met vakantie (aanvinken indien gewenst)

Prijzen: De arrangementsprijzen zijn inclusief een reisverzekering (uitgebreide reisbagage-, ongevallen- en ziektekostenverzekering: werelddekking) en transfer van en naar 
het hotel. Niet inbegrepen zijn de annuleringsverzekering (circa € 95,- p.p.) en eventuele brandstoftoeslagen. De prijzen zijn gebaseerd op indeling in 2-persoonskamers 
en voor een 1-persoonskamer is een toeslag van kracht. In overleg en indien gewenst kunnen via SI’BON twee 1-persoonsinschrijvingen worden gecombineerd. Indien een 
indeling onverhoopt niet mogelijk is, zijn wij genoodzaakt een 1-persoonskamer te reserveren en brengen wij de toeslag in rekening.

ARRANGEMENTSPRIJZEN (op basis van 2-persoonskamer):
• Erkende signbedrijven SI’BON: € 2.100,- p.p. (€ 2.200,- voor niet-leden SI’BON) (toeslag 1-persoonskamer € 455,- p.p.)

HET ARRANGEMENT OMVAT:
•  8-daagse reis (6 nachten hotel) van 11 t/m 18 april 2023 op basis van logies.
•  Transfer Schiphol Amsterdam - Las Vegas v.v. en transfer Las Vegas - Hotel v.v.
•  Hotel centraal gelegen aan The Strip in Las Vegas met alle faciliteiten zoals: diverse restaurants, bars, winkels, uitgebreid 

zwembadcomplex en een Spa en fitness. De kamers beschikken over een king size bed, badkamer met bad/douche & toilet 
en flatscreen tv.

•  Entreekaarten voor de Sign Expo beurs (alle beursdagen geldig).
•  Een exclusief bedrijfsbezoek aan een indrukwekkend groot Amerikaans signbedrijf
•  Rondleiding over The Strip en een bezoek aan Fremont Street.
•  Mogelijke deelname op eigen kosten aan excursies (naar bijvoorbeeld het Neon museum, Hoover Dam en Grand Canyon).

Naam: (in blokletters)

Datum: Handtekening:

Ondertekening van dit formulier betekent dat u, uit naam van alle deelnemers, akkoord gaat met de reisvoorwaarden en de speciale betalings- en annuleringsbepalingen die 
op deze overeenkomst van toepassing zijn. Enkele dagen na het insturen van dit formulier ontvangt u de bevestiging/nota.

SI’BON e-mail: info@sibon.nl

SI’BON Netwerk BV, Westerdreef 5, 2152 CS Nieuw-Vennep, t: +31 (0) 252- 621 831, e: info@sibon.nl
In geval van te weinig deelname behoudt de organisatie zich het recht voor deze reis geen doorgang te laten vinden. Eventuele verhoging ticketprijzen, beschikbaarheid 
hotels, extreme dollarkoers, taxen e.d. voorbehouden.

INSCHRIJFFORMULIER 8-DAAGSE REIS LAS VEGAS


