Ontdekking van de
Nationale Parken
20 dagen / 18 nachten
Rondreis met Nederlands- en meertalige
begeleiding

Dag 1: Brussel
Los Angeles
Lijnvluchten via Washington of Chicago naar Los
Angeles. Shuttletransfer naar het hotel, “Welcome to
Los Angeles”, hoofdstad van de film en televisie
industrie, een cultureel Mekka met meer dan 300
musea en bijna altijd prachtig weer.
Verblijf: Hilton LAX.
Dag 2: Los Angeles
Stadsrondrit
(Engelstalig
commentaar)
in
deze
gigantische
Californische
metropool:
de
meest
karakteristieke gebouwen
in het stadscentrum,
Hollywood, Sunset Strip, Beverly Hills en Rodeo Drive.
Vrije namiddag.
Verblijf: Hilton LAX.
Dag 3: Los Angeles - Phoenix-Scottsdale (644 km)
Vertrek per autocar uit Los Angeles, geniet van het
landschap van de Mojave woestijn en de majestueuze
Colorado Rivier. Ontdek de unieke charme van de
woestijnoase: Phoenix/Scottsdale, een mengeling van
zuid westerse architectuur met “saguaro” cactussen. Dit
is de echte kennismaking met “the American West”.
Verblijf: Hampton Inn Phoenix North.
Dag 4: Phoenix-Scottsdale - Sedona - Grand
Canyon (381 km)
‘s Morgens vertrek door de woestijn van Arizona, met
bezoek aan Montezuma’s Castle, de oude Indiaanse
nederzetting van de “Sinaguas” stam. Daarna gaat het
verder naar het bevallige Sedona en vervolgens door de
Oak Creek Canyon. Deze streek, gekend omwille van
z’n spectaculaire landschappen, was decor van vele
films. We besluiten de dag met een bezoek aan de even
beroemde als adembenemende Grand Canyon, een van
de zeven natuurwonderen van de wereld!
Verblijf: Canyon Plaza, Cameron Trading Post, Holiday
Inn Express Grand Canyon, Yavapai West of Embassy
Suites Flagstaff.
Dag 5: Grand Canyon - Monument Valley Canyonlands - Moab (515 km)
Ochtendlijk vertrek langs de zuidkant van de Grand
Canyon naar Painted Desert. Daarna volgt de
spectaculaire Monument Valley, gebied van de Navajo
Indianen. Op weg naar Moab hebben we de
mogelijkheid om een glimp op te vangen van een ander
nationaal park: de Canyonlands in zuid Utah. Een
prelude van schoonheid op wat nog moet komen...
Verblijf: River Canyon Lodge of Moab Super 8.

Dag 6: Moab - Arches - Flaming Gorge - Rock
Springs (462 km)
Verder door het prachtige nationaal park van Arches,
een symfonie van kleuren en vormen geschapen door
de kracht van de natuur. Onvergetelijke beelden
worden uw mooiste souvenirs in Flaming Gorge. In de
namiddag bereiken we Rock Springs.
Verblijf: La Quinta of Holiday Inn.
Dag 7: Rock Springs - Grand Teton - Jackson Hole
(382 km)

Vroeg vertrek voor een bezoek aan het Grand Teton
National Park, met z’n granieten spitsen die zich lijken
te spiegelen in de alpijnse meren. De uitgestrekte
wouden herbergen heel wat wild. Verder gaat het naar
het pittoreske Jackson Hole, Wyoming, het echte wilde
westen.
Verblijf: Virginian Lodge of Inn at Jackson Hole.
Dag 8: Jackson Hole - Yellowstone (172 km)
Geniet een hele dag in het eerste nationale park van
Amerika: Yellowstone. Het park heeft heel wat te
bieden zowel landschappelijk met o.a. geisers en
moddervulkanen als op het vlak van fauna met arenden
en vrij in de prairie rondtrekkende bizons. Misschien
heeft U wel het geluk een beer te zien!
Verblijf: Best Western Desert In, Brandin Iron Inn, Gray
Wolf Inn of Yellowstone Park Hotel.
Dag 9: Yellowstone - Salt Lake City (517 km)
In zuidelijke richting gaat het nu naar de hoofdstad van
de staat Utah, Salt Lake City, gaststad van de
Olympische winterspelen in 2002. Bezoek er zeker
Temple Square, het Mormoons Tabernakel en het State
Capitol.
Verblijf: Crystal Inn.
Dag 10: Salt Lake City - Bryce (454 km)
Vertrek van Salt Lake City naar Bryce Canyon. Geniet
er van het onvergetelijke landschap: een weelde van
intrigerend natuurlijk design in kleurrijke zandsteen.
Verblijf: Bryce View Lodge of Crystal Inn Cedar City.
Dag 11: Bryce - Zion - Las Vegas (381 km)
‘s Morgens sightseeing in alweer een imponerend park
met name Zion National Park. Het spectaculaire
berglandschap
is
ook
uitermate
populair
bij
bergbeklimmers. Vervolgens gaat het langs de Virgin
River door woestijn naar de staat Nevada. In de
namiddag, aankomst in Las Vegas, de lichtstad.
Verblijf: Excalibur Hotel and Casino.
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Dag 12: Las Vegas
Geniet van een vrije dag in Vegas. U hebt de keuze
tussen: een bezoek aan enkele van de vele
spectaculaire hotels, deel te nemen aan een van de
optionele excursies, of om gewoon te genieten van de
zon aan de rand van het zwembad. Las Vegas heeft iets
voor iedereen en U hebt de hele dag om deze
beroemde stad te bezoeken. Verblijf: Excalibur Hotel
and Casino.

Union Square, Chinatown, het Golden Gate Park en
Fisherman’s Wharf met uitzicht over de baai met het
beruchte eiland Alcatraz.
Verblijf: Holiday Inn Civic Center of Hotel Whitcomb.
Dag 16: San Francisco
Vrije dag met de mogelijkheid tot een facultatieve
excursie naar het stadje Sausalito.
Verblijf: Holiday Inn Civic Center of Hotel Whitcomb.

Dag 13: Las Vegas - Mammoth Lakes (670 km)
Vandaag reist u via de Mojave woestijn naar de High
Sierras en Mammoth Lakes. Deze plaats is winter en
zomer
een
populaire
bestemming
en
biedt
adembenemende vergezichten over de omgeving.
Verblijf: Mammoth Mountain Inn.

Dag 17: San Francisco - Monterey - Carmel Santa Maria (470 km)
U verlaat San Francisco en reist verder naar Monterey,
de eerste hoofdstad van Californië. Na een stop in dit
mooie kuststadje, rijdt u over de prachtige 17-Mile
Drive, gekend om zijn exclusieve golfterreinen,
prachtige zichten en kenmerkende fauna. U brengt een
bezoek aan het bijzondere, charmante stadje Carmel,
waarna het verder zuidwaarts gaat naar Santa Maria.
Verblijf : Historic Santa Maria Inn, Radisson Santa
Maria of Holiday Inn Santa Maria.

Dag 14: Mammoth Lakes - Yosemite (175 km)
U rijd nog even door de High Sierras naar Yosemite
National Park, de populairste natuurlijke toeristische
bestemming
van
Californië.
Geniet
van
de
hoogtepunten van Yosemite Valley met zijn hoge
klippen en watervallen. Het park is ook vermaard om
zijn “wildlife” met herten, prairiewolven, allerlei vogels
en zelfs beren.
Verblijf: Yosemite Southgatge Hotel, Comfort Inn
Oakhurst, Miners Inn Mariposa, Holiday Inn Merced of
Chukchansi Gold Resort and Casino.

Dag 18: Santa Maria - Los Angeles (270 km)
Op weg naar Los Angeles kan U kennis maken met
Santa Barbara. Deze stad wordt vaak omschreven als
“de parel van de Amerikaanse Riviera’ en is gekend om
zijn Spaanse koloniale
architectuur, weelderige
plantengroei en ontspannen levensstijl. U keert terug
naar Los Angeles in de namiddag.
Verblijf: Hilton LAX.

Dag 15: Yosemite/Mariposa - San Francisco (270 km)
U verlaat Yosemite en reist verder tot aan de voet van
het Sierra Nevada gebergte en “California’s Gold
Country”. En dan is er de “City by the Bay”, San
Francisco, met zijn prachtige vergezichten, beroemde
kabeltrammetjes en wereldberoemde Golden Gate
Bridge. Bij aankomst geniet u van een sightseeing in
een van de mooiste steden van de Verenigde Staten;

Dag 19: Los Angeles
Brussel
Transfer naar de internationale luchthaven. Terugvlucht
met bestemming Brussel. Overnachting aan boord.
Dag 20: Brussel
Aankomst op de luchthaven van Brussel.
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Prijs per
persoon in
dubbelkamer

Toeslag
single

Korting
triple

Korting
quadruple

Toeslag
continentaal
ontbijt

18/06

2680 €

1030 €

220 €

330 €

230 €

02/07 – 16/07 – 30/07 – 13/08

3020 €

1030 €

220 €

330 €

230 €

27/08 – 10/09

2680 €

1030 €

220 €

330 €

230 €

Prijzen op basis van taksen, brandstoftoeslagen en wisselkoersen geldig op 09/12/2014

Inbegrepen in de basisprijs:
• De vluchten met United in economische klasse (L)
• Transfers luchthaven/hotel/luchthaven
• Het verblijf in vermelde hotels of gelijkwaardige
• Bagagehandling in de hotels
• De volledige rondreis per autocar of minibus met airconditioning
• Bijstand van een Nederlands-/meertalige begeleider tijdens de rondreis
• De inkomgelden voor de nationale parken, Montezuma’s Castle en
Flaming Gorge
• De plaatselijke taksen
• De luchthaventaksen en brandstoftoeslag (360 €)
• De B.T.W.

Niet inbegrepen:
• Verzekering
• De maaltijden
• De dranken
• De persoonlijke uitgaven
• Gebruikelijke fooi voor gids en chauffeur
• Facultatieve bezoeken en activiteiten
• Eventuele verhoging van luchthaventaksen, brandstoftoeslagen en/of
wisselkoersen
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