Kostenplaatje Storm Chase USA 2009
Aankomst in Oklahoma op 16 mei om 21:05
Vertrek vanaf Oklahoma op 1 juni om 12:40

Vliegreis



totaal inclusief alle taxen: € 1242,34 voor twee personen
per persoon is dat circa: € 621,--

Auto





Budget, Pontiac G6: € 477,46 (15 dagen en 14 uur)
inclusief taxes & loss damage waiver & supplemental liability
website: http://www.budget.com/budgetWeb/home/home.ex
per persoon is dat circa: € 239,--

Brandstof







gemiddeld afgelegde afstand per dag: 750 km
geschat verbruik gemiddeld 1:15 dat is dus 50 Liter per dag
15 chasedagen = 750 Liter
benzineprijs in de VS circa $ 2,00 / Gallon = $ 0,5284 / Liter = € 0,394 / Liter
totaal in euro: € 295,-per persoon is dat circa: € 148,--

Hotel






gemiddeld hotel: 2 p.p. kamer, 2 queen beds, non smoking, free wireless, free
continental breakfast (voorbeeld Ramada, Oklahoma)
website: http://www.super8.com/Super8/control/home?variant=
circa $ 65,-- + $ 9,71 taxes = $ 75,-- = € 56,-- per nacht
16 overnachtingen circa: € 896,-per persoon circa: € 448,--

Lunch




gemiddeld per lunch inclusief extraatjes onderweg $ 10,-16 lunches: $ 160,-per persoon circa: € 119,--

Diner




's-avonds gemiddeld $ 20,-- p.p. (voorbeeld Old Chicago's)
16 diner’s: $ 320,-per persoon circa: € 239,--

Diversen





entreeprijzen voor parken & tentoonstellingen: $ 100,-cadeautjes: $ 50,-onbekend, p.m.: $ 50,-per persoon circa: € 149,--

Hard- en software



Rovair - Sprint USB Mobile card - totaalprijs: $ 192,50
Per persoon circa: € 72,--

Geschatte totaalprijs StormChasing inclusief “mooie bergen”









Vliegreis: € 621,-Autohuur: € 239,-Benzine: € 148,-Hotel: € 448,-Lunch: € 119,-Diner: € 239,-Diversen: € 149,-Rovair / Sprint: € 72,--

Chasejaar 2009: Totaal p.p. circa € 2035,-Chasejaar 2008: Totaal p.p. circa € 2250,-Chasejaar 2006: Totaal p.p. circa € 3400,-- (met Tempest Tours)

Opmerkingen
Het nadeel dit jaar zit vooral in de slechte euro/dollar koers. Het voordeel zit in het niet
gebruik maken van Baron spullen maar mobiel internet m.b.v. een USB modem.
Dit zijn zo rieel mogelijke geschatte bedragen dus ook niet “naar boven” zitten afronden.
Erg veel goedkoper zal het niet kunnen worden.... Al met al toch weer een forse kluif...

