








































































































































































GI Travel Rotterdam
Goudsesingel 184

3011 KD ROTTERDAM
E-mail: ticketsrtm@gi-travel.nl

Telefoonnummer: 010-2179999

E-ticket
Naam passagier: Mevrouw GABRIETTA DERANITZ
Ticketnummer: 1082754888187
Datum uitgifte: 01/10/2018

Referentienummer: WFAKVW
Uitgegeven namens: Icelandair

Heenreis
Datum Van/Naar Vluchttijden* Vluchtgegevens
28/10/2018 Amsterdam(AMS) Vertrek 13:00
28/10/2018 Reykjavik(KEF) Aankomst 15:10

Met: Icelandair
Vluchtnummer: FI0501
Klasse: Economy
Geldig van - tot: 28OCT2018 - 28OCT2018
Bagage: 1PC
Check in online met
boekingscode: WFAKVW

Datum Van/Naar Vluchttijden* Vluchtgegevens
28/10/2018 Reykjavik(KEF) Vertrek 17:10
28/10/2018 Denver, CO(DEN) Aankomst 19:15

Met: Icelandair
Vluchtnummer: FI0671
Klasse: Economy
Geldig van - tot: 28OCT2018 - 28OCT2018
Bagage: 1PC
Check in online met
boekingscode: WFAKVW

Terugreis
Datum Van/Naar Vluchttijden* Vluchtgegevens
02/11/2018 Denver, CO(DEN) Vertrek 16:35
03/11/2018 Reykjavik(KEF) Aankomst 05:55

Met: Icelandair
Vluchtnummer: FI0670
Klasse: Economy
Geldig van - tot: 02NOV2018 - 02NOV2018
Bagage: 1PC
Check in online met
boekingscode: WFAKVW

Datum Van/Naar Vluchttijden* Vluchtgegevens
03/11/2018 Reykjavik(KEF) Vertrek 07:40
03/11/2018 Amsterdam(AMS) Aankomst 11:50

Met: Icelandair
Vluchtnummer: FI0500
Klasse: Economy
Geldig van - tot: 03NOV2018 - 03NOV2018
Bagage: 1PC
Check in online met
boekingscode: WFAKVW

Het kan voorkomen dat er bepaalde trajecten worden uitgevoerd in een andere klasse dan op uw e-ticket vermeld
is, bij twijfel kunt u contact opnemen met uw reisbureau.

Alle genoemde tijden zijn lokaal en onder voorbehoud van wijzigingen.



 
Check-in tijd: voor vluchten vanaf Schiphol is dit voor zowel binnen als buiten
Europa 3 uur voor vertrek.
 
ETA USA: Passagiers die onder het Visa waiver programma vallen dienen
verplicht online toestemming aan te vragen als zij naar en/of via Canada en USA
willen reizen. Meer informatie kunt u vinden via
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1

Belangrijke Informatie:

Herbevestigen: het herbevestigen van vluchten is niet noodzakelijk. Er zijn echter enkele
luchtvaartmaatschappijen die herbevestigen wel verplicht stellen. Indien dit van toepassing is wordt dit specifiek
op het e-Ticket vermeld.
Online inchecken: veel luchtvaartmaatschappijen bieden u de mogelijkheid om vooraf online in te checken
op hun eigen website. Hiervoor heeft u, afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij, het ticketnummer of de
boekingscode van de luchtvaartmaatschappij nodig. Het ticketnummer vindt u links bovenaan het e-Ticket, de
boekingscode staat vermeld in het reisschema achter 'check in online met boekingscode:'. U print thuis reeds
uw boardingpass en checkt uw eventuele bagage in op de luchthaven bij speciaal daarvoor aangewezen balies
zonder lange wachtrijen.
Bagage: achter ‘bagage’ staat de maximale hoeveelheid bagage vermeld welke meegenomen kan worden als
ruimbagage. De hoeveelheid bagage kan weergegeven worden als ‘aantal stuks’ of ‘aantal kilo’s’. Onderstaand
vindt u de betekenis van de diverse meldingen die hier kunnen staan:
0PC: er is geen bagagevrijdom inbegrepen
1PC: uw bagagevrijdom is 1 stuk ruimbagage*
2PC: uw bagagevrijdom is 2 stuks ruimbagage**
23K: uw bagagevrijdom is 1 stuk ruimbagage met een maximum gewicht van 23 kilogram
- - -: indien er geen vermelding staat achter ‘bagage’ dan betekent dit dat er geen bagagevrijdom is. Bagage is
vooraf te reserveren tegen betaling op de website van de betreffende luchtvaartmaatschappij***.
* Bij veel luchtvaartmaatschappijen mag een 2e stuk bagage tegen betaling mee worden genomen. De hoogte
van deze toeslag varieert. Actuele informatie over bovenstaande regels en tarieven is terug te vinden op de
website van de betreffende luchtvaartmaatschappij.
*/** Het maximale gewicht van 1 bagagestuk verschilt per luchtvaartmaatschappij maar is doorgaans 23
kilogram. Wij adviseren u de website van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij te raadplegen voor de exacte
regels.
*** Indien u reeds via onze website bagage heeft bijgeboekt en betaald dan heeft u, ondanks deze melding,
recht om de door u gereserveerde hoeveelheid bagage mee te nemen.
Grensdocumenten: u dient altijd in het bezit te zijn van geldige grensdocumenten en vaccinaties. Dit betreft
een paspoort, identiteitskaart of visum. Diverse landen stellen aanvullende eisen aan de geldigheid van uw
paspoort na aankomst of vertrek uit dat land. Voordat u op reis gaat dient u zelf te controleren welke bepalingen
ten aanzien van grensdocumenten en vaccinaties voor de door u te bezoeken landen van toepassing zijn.
Ticketvoorwaarden: aan ieder vliegticket zijn voorwaarden ten aanzien van wijzigen en annuleren verbonden.
In de meeste gevallen betaalt u een toeslag hiervoor of is wijzigen van vluchtdatum, -tijd of –route niet mogelijk.
De voorwaarden van uw ticket zijn opvraagbaar via onze klantenservice. U dient zich te houden aan de door u
geboekte reisroute. Luchtvaartmaatschappijen beschouwen u als “no show” indien u niet op komt dagen voor
een vlucht. Dit resulteert in een annulering van alle vervolgvluchten. Voor een vlucht Dusseldorf – Amsterdam -
New York kunt u dus niet opstappen in Amsterdam.



28 oktober - 3 november 2018 

PROGRAMMA SURF  
EDUCAUSE REIS DENVER 



 

VLUCHTEN AMSTERDAM - DENVER 
ICELAND AIR 
 

28 oktober 2018 FI 501  Amsterdam - Reykjavik  13.00 - 15.10 uur 

28 oktober 2018 FI 671  Reykjavik - Denver   17.10 - 19.15 uur 

2 november 2018 FI 670  Denver - Reykjavik   16.35 - #05.55 uur 

3 november 2018 FI 500  Reykjavik - Amsterdam  07.40 - 11.50 uur 

#aankomst de volgende dag 

*Maaltijden kunnen aan boord tegen bijbetaling worden besteld. De betaling is per credit-

card, contante betalingen zijn niet mogelijk.   

 

BAGAGE 
Ruimbagage: 

1 stuk bagage tot 23 kg. 

De totale afmeting (lengte + breedte + hoogte) van ingecheckte bagage mag niet meer zijn 

dan 158 cm.   

 

Handbagage:  

De maximale afmetingen van handbagage zijn 55 x 40 x 20 centimeter met een gewicht van 

maximaal 10 kg. En een klein persoonlijk item, bijvoorbeeld een kleine handtas of laptoptas.  

 

Vloeistoffen: 

Vloeistoffen mogen in de handbagage alleen in kleine verpakkingen van maximaal 100 ml 

(3.4 oz) per stuk worden meegenomen. Deze dient u in één doorzichtig en hersluitbaar plas-

tic zakje met een maximale inhoud van 1 liter te plaatsen. Het zakje moet gesloten zijn en 

de voorwerpen moeten er gemakkelijk in passen. Per persoon mag één doorzichtig plastic 

zakje worden meegenomen.  

 

INCHECKEN 
U kunt online inchecken vanaf 24 uur voor vertrek, via de website:                     

https://www.icelandair.com/nl-nl/ 

U gaat naar inchecken, hier voert u uw achternaam en boekingsnummer in, het referentie-

nummer op uw ticket. Het is tevens mogelijk om op de luchthaven in te checken.   

 

Denkt u s.v.p. aan uw ESTA deze dient tenminste 72 uur voor vertrek te zijn aangevraagd.  



PROGRAMMA 
 

Dag 1 – zondag 28 oktober 2018 - Amsterdam / Reykjavik / Denver 
 
Vandaag vertrekt u met Iceland Air met een overstap in Reykjavik naar 
Denver. U dient 3 uur voor vertrek op de luchthaven Amsterdam Schiphol 
aanwezig te zijn.   
 
De reis zal worden begeleid door twee reisleiders van SURF. 
 
Reisleiders 
Mevrouw Debby Schouten  - M. +31 612887864 
De heer Ivo Reints  - M. +31 653928868 
 
10.00 uur: Bagage afgeven bij de balie van Icelandair en inchecken (indien u 
dit nog niet gedaan heeft) op Amsterdam Schiphol airport in vertrekhal 1.  
 
De deelnemers verzamelen bij de gate van vertrek ( let op de informatie-
borden in de vertrek hal – gate van vertrek wordt hierop aangegeven). 
 
13.00 uur Vertrek vlucht FI501 uit Amsterdam. 
15.10 uur Aankomst Reykjavik airport. 
17.10 uur Vertrek vlucht FI671 vanuit Reykjavik naar Denver airport.  
19.15 uur Aankomst Denver airport.  

 
Bij aankomst op de luchthaven wordt u opgewacht door een lokale gids 
met een bordje met de naam SURF. Zodra de groep compleet is wandelt u 
gezamenlijk naar de gereedstaande bus. Aansluitend transfer naar uw ho-
tel. 
 
Aankomst in het Kimpton Monaco Denver.  
Adres: 1717 Champa Street, Denver, CO 80202, Verenigde Staten 
Telefoon: +1 303-296-1717  
https://www.monaco-denver.com/ 
 

 Bij aankomst, inchecken bij de receptie van het hotel. 

 De rest van de avond is ter vrije besteding. 

 Overnachting in uw hotel. 

 
 
 

https://www.google.nl/search?q=sonesta+philadelphia+telefoon&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eH_wJDXAhWHrRoKHeN0AUcQ6BMIpgEwEQ
https://www.google.nl/search?q=kimpton+hotel+monaco+denver&oq=kimp&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0l4.3544j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


PROGRAMMA 
 

Dag 2 – maandag 29 oktober 2018 - Denver 
Het ontbijt is op eigen gelegenheid. Indien gewenst kan dit in het hotel 
tegen bijbetaling.  
 
08.00 uur: U vertrekt vandaag per bus vanaf het Kimpton hotel Monaco 

naar de Colorado State University.  

 

09.30 – 14.00 uur: Gedurende deze ochtend brengt u een bezoek aan de 

Colorado State University, inclusief lunch. 

 
14.00 uur: Vertrek vanaf de Colorado State University naar Denver. 
 
Bij aankomst in Denver start u met een uitgebreide stadstour met gids.  
 
De 'Mile High City' Denver ligt precies op één mijl hoogte, in de schaduw 
van de Rocky Mountains. Denver combineert de charme van een bedrijvi-
ge stad met het mysterie van het Wilde Westen.  
 
Gedurende deze stadstour ziet u onder andere Lower Downtown & Lari-
mer Square. LoDo voor ingewijden, heeft een aantal gezellige straten met 
historische gebouwen en Larimer Square is het oudste stuk van Denver. U 
vindt er oude saloons en Victoriaanse huizen.  
 
Ook ziet u het Civic Center Park, het gebied rondom het State Capitol. Met 

zijn herkenbare gouden koepel, die de negentiende-eeuwse Colorado Gold 

Rush herdenkt. Bij het Civic Center Park ligt ook het beroemde Denver Art 

Museum. Het werd ontworpen door Daniel Libeskind, die ook het One 

WTC in New York bedacht.  

 

De stadstour eindigt bij uw restaurant French 75 in Denver.   

 

19.00 uur: U kunt genieten van een heerlijk 3-gangen diner, in restaurant 

French75 op loopafstand van uw hotel.  

 

Na het diner wandelt u op eigen gelegenheid weer terug naar uw hotel.  

 

Overnachting in uw hotel.  



PROGRAMMA 
 

 

Dag 3 t/m 5  – dinsdag 30 oktober t/m donderdag 1 november 2018 
 

 Het ontbijt is op eigen gelegenheid.  

 Na het ontbijt wandelt u op eigen gelegenheid naar de Educause  
       Conferentie in het Colorado Convention Center.  
 
Adres: 
Colorado Convention Center 
700 14th St, Denver, CO 80202, Verenigde Staten  
 

 Diner op eigen gelegenheid.  

 Overnachting in uw hotel. 
 
Dag 6 – vrijdag  2 november 2018 - Denver - Reykjavik 

 Het ontbijt is op eigen gelegenheid. 

 U kunt tot 12.00 uur uitchecken bij de receptie van het hotel en uw 
persoonlijke uitgaven voldoen.  

 Uw bagage kan tijdelijk worden opgeslagen in het hotel.  

 Educause conferentie. 

 Na de Educause conferentie wandelt u naar het hotel om uw bagage 
op te halen.  

 
13.00 uur: Transfer per bus vanaf het hotel naar de luchthaven Denver In-
ternational. 
13.45 uur: Check-in en afgeven bagage voor uw retourvlucht FI670 vanaf 
Denver naar Reykjavik.  
16.35 uur: Vertrek vlucht FI670 naar Reykjavik. 
 
 
Dag 7 – zaterdag  3 november  2018 – Reykjavik - Amsterdam  
 

05.55 uur: Aankomst vlucht FI670 op Reykjavik airport. 

07.40 uur: Vertrek vlucht FI500 naar Amsterdam Schiphol airport.  

11.50 uur: Aankomst vlucht FI500 op Amsterdam Schiphol airport.  

 

    





KIMPTON HOTEL MONACO DENVER **** 
1717 Champa Street, Denver, CO 80202, Verenigde Staten- +1 303-296-1717  

Dit designhotel ligt in het hart van Denver, op 10 minuten wandelen van het       
conferentiecentrum van Colorado. Het heeft een eigen restaurant, een full-service 
spa en elke kamer beschikt over een 37-inch flatscreen-tv. 

Een iPod-dock en een minibar zijn standaard in de kamers van het Kimpton Hotel 
Monaco Denver. De eigen badkamer is uitgerust met zachte badjassen en luxe toi-
letartikelen. Italiaans Restaurant & Bar Panzano serveert authentieke Italiaanse 
gerechten voor ontbijt, lunch en diner. Gasten kunnen genieten van een cocktail of 
een biertje aan de bar. 

De Veda Salon & Spa biedt massages op uw kamer en beschikt over een sauna. Het 
Kimpton Hotel Monaco Denver biedt een 24-uursfitnesscentrum en een gratis wijnre-
ceptie in de avond. 

Het Denver Art Museum ligt op 5 minuten rijden van dit hotel, en Sports Authority 
Field at Mile High, de thuisbasis van de Denver Broncos, ligt op 10 minuten rijden.  

In de Red Owl Tavern wordt dagelijks het ontbijt, lunch en diner geserveerd.  Op de 
bovenste verdieping van het hotel (dak) bevindt zich de Stratus Lounge waar u onder 
het genot van een hapje en een drankje kunt genieten van het uitzicht over de stad. 

U heeft WIFI ter beschikking in het hotel.  


