Verenigde Staten
À la carte • Fly & drive

only by

Beste reizigers,
De vrijheid lonkt… Tijd om stilletjes aan deze periode achter ons te laten en positief de
toekomst tegemoet te kijken.
Ben je op zoek naar het beste van de natuur, naar authenticiteit, belevenissen buiten de
platgetreden paden of gewoon naar momenten om samen van te genieten als koppel of met
het hele gezin.
Een wijnreis voor culinaire genieters. Een wereldstad combineren met natuur. Een
ontspannende en exclusieve treinreis langs de natuurwonderen van West Amerika. Of met de
familie herbronnen middenin de meest adembenemende landschappen…
Eén ding staat voorop: alle nieuwe routes in deze brochure zijn uniek en puur omdat we
ons terug op het essentiële richten. Daarom verdienen al deze rondreizen ons label “Pure
Collection”.
Deze collectie staat voor authentieke ervaringen, puur welzijn en kwaliteitsvolle once-in-alifetime ervaringen. Elke reis heeft een persoonlijke touch en iets unieks!
Eén ding is zeker: ze zorgen ervoor dat je tevreden en ontspannen zal terugkeren.
En wens je een dagje meer hier of ééntje minder daar, wij passen deze reizen graag aan jullie
behoefte aan.
We hopen onze passie voor deze reizen met jullie te kunnen delen, en jullie droomreis te
mogen realiseren
Bedankt voor het vertrouwen,
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Voor je vertrek...

Formaliteiten

Tijdens een verblijf in de Verenigde Staten van maximaal 90 dagen (zelfs tijdens
de transit) moet elke Belgische burger (kinderen inbegrepen) in het bezit zijn
van  :
• een door de Belgische autoriteiten uitgevaardigd en geldig paspoort dat
elektronisch kan worden gelezen. Dit passpoort moet tot de datum van
terugreis naar België geldig zijn.
Vandaag de dag zijn enkel de ‘biometrische’ passpoorten geldig die voorzien
zijn van een computerchip.
• een elektronische toestemming van ESTA (elektronisch
reistoestemmingssysteem) ten laatste 72 uur voor je vertrek in te vullen voor
alle aankomsten via de zee of het luchtruim.
Je kan het onlineformulier vinden op de site  : www.cbp.gov.esta en het kost $14
per persoon. Reizigers die de Belgische nationaliteit niet dragen moeten zich
inlichten bij de bevoegde instanties (ambassade en consulaat) om het nodige
in orde te brengen.

Nuttige contacten  :

Ambassade van de Verenigde Staten in Brussel
27 Regentlaan -1000 Brussel - Tel  : (02) 508.21.11
Of raadpleeg hun site  : www.usembassy.be

Gezondheid

De maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, worden vaak
op zeer korte termijn genomen en aangepast. Het is daarom aan te raden om
de websites van FOD Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be/nl) en
van de CDC (Centers for Disease Control & Prevention, https://www.cdc.gov/) te
raadplegen voor de laatste reisadviezen en regels die van toepassing zijn voor
reizen naar de USA.
Bij het maken van deze brochure waren volgende maatregelen van kracht:
Alle reizigers ouder dan 2 jaar moeten, alvorens op een vlucht naar de USA
te kunnen inchecken, een negatieve uitslag van een PCR- of antigeentest
(op papier of elektronisch) kunnen voorleggen. Deze test moet maximaal
3 dagen voor vertrek afgenomen zijn. In plaats van de test, mag er ook een

verklaring hersteld te zijn van Covid-19 vanwege een zorgverlener/openbare
gezondheidsinstantie worden voorgelegd.
Er is geen verplichte inenting om de Verenigde Staten te betreden. De kosten
voor de medische zorg zijn echter hoog. Het is dus sterk aangeraden om een
verzekering te nemen.

Officiële taal

De officiële taal van de Verenigde Staten is het Engels.
Spaans wordt meestal verstaan in Arizona, Californië, New Mexico, Texas en
Florida.

Tijdsverschil

De Verenigde Staten tellen 4 verschillende tijdzones, zonder Hawaii en Alaska
te tellen.
• Pacific Time (California, Nevada, Oregon en Washington)  : 9u verschil met
België.
• Mountain Time (Arizona, New Mexico, Utah, Colorado, Wyoming, Idaho,
Montana en een deel van de Staten van Kansas, Nebraska, Noord en Zuid
Dakota)  : 8u verschil met België.
• Central Time (Centrale Staten)  : 7u verschil met België.
• Eastern Time (Oostelijke Staten, van Maine tot Florida)  : 6u verschil met België.
Voor Hawaii en Alaska  :
• Hawaii (Hawaii-Aleutian Standaard Time)  : 11u verschil met België
• Alaska (Alaska Standaard Time)  : 10u verschil met België.
Tenslotte, met uitzondering van Arizona, Hawaii en een groot deel van Indiana,
schakelen alle Staten over tot de zomertijd. Ze regelen hun horloges een uur
later tussen de 1ste zondag van april en de laatste zondag van oktober.

Elektriciteit

De netspanning bedraagt 110 volt. Denk eraan een adapter mee te brengen.
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Munt

De lokale munt is de US dollar.
Een kredietkaart is absoluut een noodzaak, hotels zullen naar deze vragen om
de betaling van de extra’s te garanderen (telefoon, mini-bar, maaltijden...) en ze
zal ook als borg dienen wanneer je een wagen, appartement of villa huurt.
Belangrijk  : verlaat het hotel niet zonder het gedebiteerde bedrag na te gaan.

Fooien

Het bedieningsgeld is nooit inbegrepen. Voorzie ongeveer 15 tot 20% van de
rekening voor restaurants en taxi’s. Wat de begeleide rondreizen betreft is het
aangeraden om tussen 3 en 5 $ per persoon per dag te geven aan de chauffeur
en de gids.

Feestdagen

New Year’s Day  : 1ste januari
Martin Luther King Day  : 3de maandag van januari
Washington’s Birthday of President’s Day  : 3de maandag van februari
Memorial Day or Decoration Day  : laatste maandag van mei
Independence Day  : 4 juli
Labor Day  : 1ste maandag van september
Columbus Day  : 2de maandag van oktober
Veterans Day  : 11 november
Thanksgiving Day  : 4de donderdag van november
Christmas Day  : 25 december

Taksen

Afhankelijk van de staat zal er bij het bedrag op uw rekening systematisch een
taks van 6% tot 15% worden toegevoegd, wat u ook koopt (kleding, voedsel,
maaltijden, enz…).

Drank

Personen jonger dan 21 jaar mogen geen alcohol kopen of drinken. Het is erg
gebruikelijk om een identiteitsbewijs te vragen aan jongeren vooraleer ze
zullen worden bediend.

Wegen

De afstanden staan in mijl aangegeven ( 1 mijl = 1,6 km) en bijgevolg worden
de snelheidsbeperkingen in mph uitgedrukt (miles per hour).
De benzine wordt verkocht in gallons (1 gallon = 3,8 liter)
De federale snelwegen die de staten doorkruisen worden ‘interstates’ genoemd.
Het andere netwerk omvat federale wegen (US routes) en staatswegen (State
routes), bestaande uit snelwegen en nationale of binnenwegen.

Huurwagen

In de Verenigde Staten is de minimumleeftijd om een wagen te huren 21
jaar. Men moet beschikken over een nationaal rijbewijs, geldig sinds meer
dan één jaar. Jongeren onder de 25 jaar dienen een toeslag te betalen. Het
internationale rijbewijs is niet noodzakelijk. Men moet een creditkaart bezitten
voor de storting van de waarborg.

Telefoon

• Om te telefoneren naar de Verenigde Staten  :
00 + 1 + toegangsnummer van de stad + nr van de correspondent
• Om te telefoneren naar België  :
011 + 32 + nr van de correspondent (zonder de eerste 0)

Nationale parken

De meeste parken vragen tussen 10 en 20 dollar per wagen entreegeld.
Indien je tijdens je reis meerdere parken wenst te bezoeken, raden wij je aan
de “America The Beautiful” pass te kopen. Je kan deze pass verkrijgen aan
de ingang van het eerste park dat je bezoekt en deze komt uit op $80 per
wagen en blijft 1 jaar geldig. Nu krijg je toegang tot alle nationale parken van
de Verenigde Staten. Bepaalde parken zoals Monument Valley en Antelope
Canyon maken geen deel uit van de pass aangezien ze door de Indiaanse
autoriteiten worden beheerd.

Resort Fee

Veel hotels in de Verenigde Staten vragen aan de klanten om “resort fees” te
betalen. Deze zijn verplicht, worden ter plaatse betaald en dienen om toegang
te krijgen tot de diensten van de hotels (zwembad, sportzaal, Wi-Fi, enz).

www.usatravel.be
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Niet te missen !

1. Washington
In de federale hoofdstad van de USA ontdek je
een typische Europese architectuur, gekenmerkt
door grote gebouwen en groene plaatsen langs de
brede boulevards. Deze stad biedt talrijke musea en
verbazingwekkende gebouwen zoals het Lincoln
Memorial en de Library of Congress, de grootste
bibliotheek van de wereld.

watervallen en tientallen meren, rivieren en beken
die perfect zijn voor buitenavontuur. Maar je vindt
er ook schilderachtige bergstadjes, historische
juweeltjes als Charleston en Savannah en levendige
universiteitssteden. Aan de kust geniet je van de
mooiste zandstranden en golfparadijzen zoals
Hilton Head Island en Myrtle Beach.

4. Mississippi & Tennessee

Chicago is in de eerste plaats een voorloper in
verschillende domeinen  : de eerste buildings
werden hier gebouwd en het is de geboorteplaats
van de talkshows. Zelfs de wereldbekende
fastfoodketen opende in Chicago voor het eerst
haar deuren. Aan de oevers van het Lake Michigan
ontdek je Chicago en haar rivier, ze biedt je
eveneens talrijke activiteiten , musea, aquarium,
planetarium...

Een reis doorheen de staten Mississippi en
Tennessee dompelt je onder in een wereld van
ritmische soul, melancholische blues, swingende
jazz, aanstekelijke gospel, vintage rock & roll en
authentieke countrymuziek. Maar je zult ook
overweldigd worden door de vriendelijkheid, gratie
en charme van de lokale bevolking. Zuidelijke
gastvrijheid moet je ervaren om te geloven. Voeg
hierbij de wondermooie natuur én het overheerlijke
eten en je hebt meteen een reis van duizenden
ontdekkingen en onvergetelijke avonturen!

3. North & South Carolina

5. Louisiana

De Carolinas bieden voor elk wat wils! North &
South Carolinas bieden een grote verscheidenheid
aan landschappen van de Great Smokey en
Blue Ridge Mountains in het westen tot aan de
kilometerlange kustlijn van de Atlantische Oceaan
in het oosten. Het is de thuisbasis van honderden

In Louisiana ontdek je een werkelijke smeltkroes
van culturen. In New Orleans leef je op het ritme
van de Jazz, met romantiek dankzij de talrijke
plantages en boottochten op de Mississippi, met
de ongerepte natuur dankzij de bayous en de
alligators en altijd volgens de cajun traditie.

2. Chicago
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6. Nationale parken

9. Colorado

Je kan meer dan 50 nationale parken bewonderen
in onder meer Arizona, Utah, Colorado en
Wyoming. Yellowstone, het eerste nationaal park
van de Verenigde Staten, Bryce Canyon, Monument
Valley, Grand Canyon en vele andere die je tijdens
uw reis kan ontdekken.

Colorado, de hoogstgelegen staat in de VS
heeft zo veel te bieden. Uitgestrekte prairie,
majestueuze bergen, kolkende rivieren, desolate
woestijnlandschappen, een ongelooflijke selectie
aan dieren in het wild, een waaier aan natuurlijke
wonderen, evenals een rijk cultureel erfgoed.
Van ijsklimmen tot een warmwaterbronnen, een
verblijf in een historisch hotel of een reis door
een spookstad, Colorado’s Wild West erfenis vind
je overal. Naast de rodeo’s en ranches, is er de
overheerlijke culinaire scene, met tal van “farmto-table”restaurants, brouwerijen, wijngaarden en
wijnmakerijen.

7. Californië
Deze staat verenigt het stedelijke leven en de
ongerepte natuur met Los Angeles, land van
de hollywoodsterren, beroemdheden en de
weelderigheid, de Golden Gate Bridge van San
Francisco en de hellende wegen of de nationale
parken van Yosemite en Sequioa. Er is voor elk wat
wils langs de prachtige stranden en woestijnen.

8. Las Vegas
Las Vegas, gelegen in het hart van de
Mojavewoestijn, is alsmaar hoger en mooier aan
het bouwen. Wandel langs de Strip en ontdek
de royale en schitterende hotels en casino’s.
Deze bijzondere stad zal je betoveren met haar
fascinerende spektakels en de luxueuze restaurants.
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10. Oregon
Oregon is zonder meer de verborgen parel van
het Westen. Het is een veelzijdige bestemmingen
met een prachtige kust, vulkanische bergen,
kristalheldere meren en woestijnen die zich
uitstrekken zover het oog reikt. Ben je op zoek
naar een “Pinot” van wereldklasse, de beste
“farm-to- table” gerechten of ambachtelijk bier…
Of geniet je eerder van outdoor activiteiten? Je
vindt zeker wat je zoekt in Oregon. Dompel jezelf
onder in de natuur, geniet van de overvloed aan
lokale lekkernijen en laad je op in deze natuurlijke
speeltuin met tal van buitenactiviteiten.

www.usatravel.be

Rondreizen

p. 26

Well-Being in
Utah’s Canyons
vanaf €2.390
in tweepersoonskamer

15 dagen • 13 nachten
vanuit Las Vegas tot Las Vegas
Capitol
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Saint George

Las Vegas

Zion NP

Bluff
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p. 10

p. 12

p. 14

p. 16

Cherry Blossoms,
Wines & Mountains

Blues,
Rock’n Roll & Bayous

Travel the Carolinas

The Ultimate Rockies

vanaf €2.765
in tweepersoonskamer

vanaf €3.870
in tweepersoonskamer

vanaf €4.145
in tweepersoonskamer

vanaf €4.210
in tweepersoonskamer

16 dagen • 14 nachten

18 dagen • 16 nachten

17 dagen • 15 nachten

17 dagen • 15 nachten

vanuit/tot Washington DC

vanuit Chicago tot New Orleans

vanuit Atlanta tot Atlanta

vanuit Denver tot Denver
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to the Red Rocks
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Canyons, Deserts,
Saguaros & Indians

Where the
Magic Happens!

vanaf €3.750
in tweepersoonskamer

vanaf €5.975
in tweepersoonskamer

vanaf €4.310
in tweepersoonskamer

vanaf €8.990
in tweepersoonskamer

16 dagen • 14 nachten

21 dagen • 19 nachten
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vanaf €3.225
in tweepersoonskamer

vanaf €2.425
in tweepersoonskamer

vanaf €2.784
in tweepersoonskamer

17 dagen • 15 nachten

16 dagen • 14 nachten

15 dagen • 13 nachten
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vanuit San Francisco tot Portland
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vanuit/tot Anchorage
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Washington DC, Virginia & Maryland

Cherry Blossoms, Wines & Mountains
De iconische monumenten en inspirerende musea van Washington, DC zijn nog
maar het begin van een reis door Capital Region. Ga verder dan de hoofdstad van
de USA en ontdek de adembenemende natuur en wijnlanden van Virginia en de
pittoreske steden en prachtige stranden van Maryland.

Washington DC Luray
150 km

Charlottesville
100 km

Richmond

120 km

Williamsburg
90 km

Washington
DC

Virginia Beach
100 km

300 km

Baltimore
Annapolis
Easton

Luray

Easton/
St. Michaels

Annapolis
70 km

Baltimore
50 km

Washington DC
100 km

16 dagen 14 nachten
vanuit Washington DC tot Washington DC

vanaf €2.765

Charlottesville

in tweepersoonskamer

Richmond
Williamsburg
Virginia Beach

meer info op www.usatravel.be
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Rondreis
Dag 1  : Brussel Washington DC

Aankomst in Washington, DC en transfer naar je hotel. Maak een wandeling langs de
bekende monumenten aan de National Mall, neem de obligate foto aan het Witte
Huis en dineer in één van de vele restaurants.

Dag 2 : Washington DC

In Washington DC werd tal van blockbusters gefilmd. Afgezien van het iconische
Witte Huis zullen filmliefhebbers ook nog vele andere locaties herkennen zoals de
Lincoln Memorial’s reflecting pool bekend uit Forest Gump, de Exorcist Stairs uit de
horrorfilm The Exorcist (1973), het Watergate Hotel uit de klassieker “All the President’s
Men”, het Smithsonian institute uit Night at the Museum 2… Ontdek al deze locaties
en veel meer tijdens een begeleide wandeltocht door de stad.

Dag 3 : Washington DC

Vandaag kan je één van de vele gratis musea zoals de National Gallery of Art, het National
Museum of American History en het National Museum of Natural History bezoeken. Geen
fan van musea? Breng dan een bezoek aan de Smithsonian’s National Zoo, het Jefferson
Memorial of het Washington Monument. Vergeet ook Georgetown niet.

Dag 4 : Washington DC Luray

Vandaag pik je de huurwagen op en vertrek je best vroeg richting Luray en de Luray
Caverns. Deze kalksteengrotten zijn de grootste van Oost-Amerika en bekend voor
het stalactieten-orgel. Luray is tevens de toegangspoort naar het Shenandoah
National Park in de Blue Ridge Mountains. Door het park loopt de Skyline Drive die je
bij iedere bocht trakteert op prachtige vergezichten.

Dag 5 : Luray Charlottesville

Zowel liefhebbers van de Amerikaanse geschiedenis als van de natuur komen
in Charlottesville aan hun trekken. Het is de stad van de drie presidenten Thomas
Jefferson, James Monroe en James Madison. Iets ten zuidoosten ligt Monticello, het
huis en de plantage van Jefferson. In de glooiende heuvels rond de stad kan je het
Monticello Wine Trail volgen, één van de vele wijngaarden bezoeken en proeven de
lekkerste wijnen van Virginia.

Dag 6 : Charlottesville Richmond

Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog was Richmond de hoofdstad van de
Geconfedereerde Staten. Hoewel geschiedenis heel belangrijk is in de stad; is de
moderne “street art” scene niet te verwaarlozen. Richmond lijkt wel een levend canvas
met muren die zijn geschilderd door lokale en internationale kunstenaars.

Dag 7 : Richmond Williamsburg

Williamsburg vormt samen met Jamestown en Yorktown de “Historic Triangle”.
Authentieke straten en statige monumenten nemen je mee terug in de tijd van de
Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Slenter door de 300-jaar oude straten van
Colonial Williamsburg, ontdek de vele ambachtslieden, spot inwoners in klederdracht,
laat je per paard en kar door de straten voeren of bezoek het op een na oudste college
van het land.

Dag 8 : Williamsburg Virginia Beach

Virginia Beach, aan de oevers van de Chesapeake Bay en de Atlantische Oceaan, is
een populaire badplaats met 50 kilometer zandstrand, een gezellige promenade
en een ouderwetse pier met winkels. Aan de ingang van de Chesapeake Bay staat

de Old Cape Henry-vuurtoren uit 1792. Beklim de 191 treden voor een schitterend
uitzicht op de zee en de kust. Nabij de vuurtoren, vind je het First Landing State Park,
genoemd naar de landing van de eerste Engelse kolonisten in 1607.

Dag 9 : Virginia Beach

Doe vandaag een boottocht op zoek naar dolfijnen of walvissen of maak een
kajaktocht door Chesapeake Bay. Als je geluk hebt, zie je misschien adelaars of
bultruggen vanuit je kajak! Even weg uit de drukte? Ga dan naar het zuiden van
Virginia Beach naar het prachtige Sandbridge Beach.

Dag 10 : Virginia Beach Easton/St. Michaels

Breng eerst een bezoek aan Assateague Island bekend om de meer dan 300 wilde
pony’s die over de stranden zwerven. Nadien verder langs de kust naar Ocean City
en St. Michaels waar je naar hartenlust deelneemt aan een verscheidenheid aan
activiteiten of slentert langs kunstgalerijen en antiekwinkels.

Dag 11 : Easton/St. Michaels

Geïnteresseerd in de geschiedenis van Chesapeake Bay, bezoek dan zeker het
Chesapeake Bay Maritime Museum met tal van kunstvoorwerpen en de grootste
verzameling boten en vissersboten uit de regio. Natuurliefhebbers kunnen dan weer
hun hartje ophalen in het Blackwater National Wildlife Refuge. Vergeet ook niet te
proeven van de Maryland’s Chesapeake Bay Blue Crab, het sappige, zoete en malse
krabvlees zal je doen watertanden!

Dag 12 : Easton/St. Michaels Annapolis

De hoofdstad van de staat Maryland is Annapolis. Deze stad heeft door de jaren
heen naam en faam opgebouwd, niet alleen vanwege haar geschiedenis, maar ook
vanwege de bekende Naval Academy en haar sportteams. In de stad kan je prachtige
gebouwen uit de achttiende eeuw bewonderen en slenteren langs gezellige winkels,
sfeervolle barretjes en restaurants.

Dag 13 : Annapolis Baltimore

De havenstad Baltimore is een unieke mengeling van oud en nieuw. Het is een
stad voor ontdekkingsreizigers, kunstenaars en dromers. Dwaal door de eclectische
wijken en bezoek op eigen tempo de vele verschillende attracties. Volg de
Heritage Walk en bewonder de gerestaureerde Inner Harbour, waar straatartiesten,
openluchtconcerten, parades en havenrestaurants je opwachten.

Dag 14 : Baltimore

Laat je traditionele kijk op musea achter je en bezoek het American Visionary Art
Museum, een museum gewijd aan vernieuwende gedachten, humor en creatieve
intuïtie of het historische Baltimore Museum of Art, waar je de grootste collectie
kunstwerken van Henri Matisse kan ontdekken. In Baltimore vind je ook het
geboortehuis van George “Babe” Ruth, één van de grootste baseball legendes van het
begin van de 20e eeuw.

Dag 15 : Baltimore Washington DC Brussel

Drop off van de huurwagen aan de luchthaven van Washington en terugvlucht.

Dag 16 : Brussel

Aankomst in Brussel

www.usatravel.be
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Illinois, Indiana, Kentucky, Tennessee, Mississippi & Louisiana

Blues, Rock ‘n Roll & Bayous

Deze rondreis langs Chicago, Nashville, Memphis en New Orleans dompelt je
onder in de wereld van blues, jazz, rock& roll en countrymuziek. Je ontdekt de
rijke geschiedenis van de burgeroorlog, de authentieke katoenplantages, de
heerlijke Cajun-keuken en de donkere moerassen met alligators.
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meer info op www.usatravel.be

Rondreis
Dag 1  : Brussel Chicago

Aankomst in Chicago, oppikken van je huurwagen.
De “Windy City” is een harmonieuze mix van
tegenstellingen, een bruisende grootstad doordrenkt
met de charme van het Midwesten.

Dag 2 : Chicago

Wandel of fiets mee door Chicago en laat je verbazen
door de indrukwekkende architectuur, de kleurrijke
street-art, het altijd veranderende Lake Michigan, de
mooie parken, de spectaculaire culinaire scene en de
vriendelijke mensen van de Windy City.

Dag 3 : Chicago Indianapolis

Vandaag vertrek je zuidwaarts naar Indianapolis,
een stad met een enorme geschiedenis en veel
historische panden. Indy, bekend van de autoraces, zit
vol verrassingen, met het grootste kindermuseum ter
wereld, de eeuwenoude speedway, een park van 250
hectare in het hart van de stad en meer monumenten
en gedenktekens dan welke andere stad.

Dag 4 : Indianapolis Louisville

Vandaag verder zuidwaarts naar Louisville, de thuisbasis
van Kentucky Derby en bokslegende Muhammad Ali.
De stad verwelkomt de bezoekers met authentieke
ervaringen en die speciale zuidelijke gastvrijheid.
Breng zeker een bezoek het Muhammad Ali Center, de
sportschool waar zijn bokscarrière begon, zijn ouderlijk
huis en zijn begraafplaats.

Dag 5 : Louisville Nashville

Je rijdt vandaag door een landschap van glooiende
heuvels en diepe rivierdalen. Onderweg kan je een
bezoek brengen aan Mammoth Cave National Park, ‘s
werelds langste grottenstelsel. Verder naar Nashville, de
hoofdstad van Tennessee.

Dag 6 : Nashville

Benieuwd waar Elvis, Dolly Parton of Roy Orbison
hun grootste hits hebben opgenomen? In Nashville
draait het allemaal om de muziek. Kom meer te
weten over het muzikale verleden en heden van
Nashville in één van de vele attracties, variërend van
historische opnamestudio’s en backstage-tours langs
wereldberoemde muziekpodia tot één van Amerika’s
oudste nog werkende drukkerijen van concertposters.

Dag 7 : Nashville Memphis

Zijn Blues of Rock meer je ding? Dan is Memphis, the
place to be. Met namen als BB King, Al Green en Justin
Timberlake, is de stad de hemel voor de fans van die
heerlijke mix van soulgeluiden met zachte stemmen.

Het hedendaagse Memphis is sterk gevormd door
zijn verleden en beginnen met een bezoek aan de
historische bezienswaardigheden is de beste manier
om een gevoel met de stad te krijgen.

Dag 8 : Memphis (Graceland)

Muziekliefhebbers moeten zeker Sun Studio, het Stax
Museum of American Soul Music en de Blues Hall of
Fame bezoeken. Graceland is natuurlijk de voor de hand
liggende stop voor Elvis-fans. Verken het prachtige
landhuis, wandel door de tuinen, neem een kijkje in het
vliegtuig waarmee hij van show tot show reisde en zie
zijn legendarische kostuums.

Dag 9 : Memphis

Het centrum van Memphis is ook de thuisbasis van het
National Civil Rights Museum in het Lorraine Motel. Niet
ver van het museum vind je ook verschillende nieuwere
gedenktekens zoals “I Am a Man” Plaza naast Clayborn
Temple en het MLK Reflection Park.

Dag 10 : Memphis Tupelo Clarksdale
Cleveland

Vandaag maken we een ommetje langs Tupelo. Hier
werd Elvis Presley geboren in een tweekamerwoning in
oosten van de stad. Nadien verder naar Clarksdale, de
geboorteplaats van bluesmuziek. Tijdens de jaren 1920,
1930 en 1940 was de stad de thuisbasis van Charlie
Patton, Muddy Waters, John Lee Hooker en Ike Turner.
Aankomst in Cleveland, in het hart van de Mississippi
delta.

Dag 11 : Cleveland (Greenwood & Indianola)

Een must-do vandaag is het GRAMMY Museum®, een
eerbetoon aan de geschiedenis van de Amerikaanse
muziek. Bezoek ook Dockery Farms, het mekka voor
blues-liefhebbers en de thuisbasis van Charley Patton,
de “Father of the Blues”. Nadien naar Greenwood, waar
de DreamWorks-kaskraker, “The Help” werd gefilmd. Op
slechts enkele minuten ligt Indianola, de geboorteplaats
van de blueslegende BB King.

Dag 12 : Cleveland Vicksburg Jackson

Vandaag kunnen geschiedenisliefhebbers in Vicksburg
musea verkennen die het verhaal van de Amerikaanse
Burgeroorlog vertellen. Verder naar het fascinerende
Jackson. De Mississippi Freedom Trail, onderdeel van
de Civil Rights Trail, loopt door de stad en markeringen
duiden de plaatsen aan die cruciaal waren in de strijd
voor burgerrechten en raciale gelijkheid. Breng ook
zeker een bezoek aan het Civl Rights Museum dat in
2017 zijn deuren opende.

Dag 13 : Jackson Natchez

Natchez was ooit de belangrijkste haven aan de
Mississippi in de hoogtijdagen van de katoenhandel. Als
gevolg hiervan heeft de stad vele mooie en historische
herenhuizen en plantages, die getuigen van de rijkdom
van de hogere klassen in de vooroorlogse tijd. De stad
biedt adembenemende uitzichten op de rivier, perfect
onderhouden historische huizen en kerken, prachtige
parken, historische wandelpaden, heerlijke zuiderse
gerechten en een bruisend nachtleven.

Dag 14 : Natchez Baton Rouge

Baton Rouge, de hoofdstad van Louisiana, ligt ook
aan de oevers van de Mississippi. Jarenlange Franse,
Spaanse en Britse overheersing heeft ervoor gezorgd
dat er hier een bijzondere mix van culturen is ontstaan.
De Cajun-cultuur is hiervan het meest kenmerkend.
Ook het voormalige plantageleven heeft een stempel
op de stad gedrukt. Langs de Mississippi vind je nog
diverse oude plantages, met de Myrtles Plantation als
bekendste voorbeeld.

Dag 15 : Baton Rouge Plantation Alley New
Orleans

Tussen Baton Rouge en New Orleans vind je Plantation
Alley. Nottoway, Houmas House, Oak Alley en Laura
Plantation zijn de meest populaire en memorabele
plantages, maar er zijn er veel onderweg. Aankomst in
New Orleans, omringd door een moeras vol cipressen
en alligators.

Dag 16 : New Orleans

Kuier door de French Quarter, verken één van de
beroemde begraafplaatsen, breng een bezoek aan het
Backstreet Cultural Museum of maak een rit met een
ouderwetse streetcar op Canal Street. Op het levendige
plein bij Jackson Square, verveel je je geen moment.

Dag 17 : New Orleans Brussel

Drop je huurwagen aan de luchthaven en retourvlucht
naar België.

Dag 18 : Brussel

Aankomst te Brussel.

www.usatravel.be
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Georgia, North Carolina & South Carolina

Travel the Carolinas

Een reis door de zuidelijke staten is divers en uniek. Je vindt er historische steden
vol statige Victoriaanse huizen en weelderige parken die je per koets ontdekt. Je
bewondert er een spectaculaire natuur van beboste bergketens, diepe valleien en
prachtige ongerepte stranden.
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Rondreis
Dag 1  : Brussel Atlanta

Aankomst in Atlanta, oppikken van je huurwagen en transfer naar je hotel in Atlanta.
Het is een bruisende stad met glinsterende skylines, bezaaid met vele parken en
charmante wijken.

Dag 2 : Atlanta

Het centrum van Atlanta is het perfecte startpunt om de stad te ontdekken. Het
Centennial Olympic Park wordt omgeven door Georgia Aquarium, World of CocaCola, CNN’s hoofdkantoor, Children’s Museum of Atlanta, Center for Civil and Human
Rights en de Chick-fil-A College Football Hall of Fame.

Dag 3 : Atlanta Great Smoky Mountains

Het Great Smoky Mountains National Park ligt op de grens van de staten Tennessee
en North Carolina. Het omvat een schitterend natuurgebied dat werd uitgeroepen
tot Werelderfgoed. Je vindt hier uitgestrekte valleien, dichtbegroeide bossen, hoge
bergtoppen gehuld in een blauwe nevel en een indrukwekkend netwerk aan rivieren
en beekjes, waar allerlei vogels en zoogdieren leven.

Dag 4 : Great Smoky Mountains Asheville

Vandaag vertrek je over de Blue Ridge Parkway. Deze weg slingert zich tussen
ruige bergen en landelijke landschappen met verbluffende vergezichten over de
Appalachian Highlands. In Asheville is het 19-eeuwse Biltmore Estate met zijn 250
kamers tellende kasteel en verzorgde tuinen zeker een bezoek waard.

Dag 5 : Asheville Greenville

Dag 10 : Charleston Hilton Head Island

Je rijdt verder naar het zuiden. Hilton Head Island biedt kilometers ongerepte
stranden, spectaculaire zonsopgangen, adembenemende zonsondergangen, statige
historische huizen met bemoste eiken, een waaier aan golfbanen en een gevarieerde
keuze aan activiteiten. Ontdek het magische Lowcountry en laat je inspireren door de
schoonheid, charme, geschiedenis en geest van Hilton Head Island!

Dag 11 : Hilton Head Island

Er is zoveel meer te doen in Hilton Head Island dan te genieten van de stranden en
de prachtige vergezichten. Het eiland biedt een heel uitgebreid netwerk van fiets- en
wandelpaden, zodat je alles met de fiets of te voet kan verkennen. Elk jaar bezoeken
zeeschildpadden tussen mei en oktober de stranden van Hilton Head Island. Ze
leggen honderden nesten en duizenden jongen worden geboren.

Dag 12 : Hilton Head Island Savannah

Savannah is bekend voor zijn typische Antebellum-architectuur met plantages en
landhuizen, zijn zuidelijke charmes en gastvrijheid. De binnenstad is vanwege het
historische belang tot National Historic Landmark gekroond en bestaat uit meer
dan twintig oude pleinen met allemaal een eigen rustieke sfeer. Verhalen over
geesten, spookhuizen en behekste begraafplaatsen maken van Savannah ‘America’s
Most Haunted City’. Bijna elk gebouw in het historische stadsdeel heeft wel een
spookverhaal.

Dag 13 : Savannah Jekyll Island

Aan het randje van de Blue Ridge Mountains ligt het Tablerock State Park. Het
park omvat de grootste berg van South Carolina : Pinnacle Mountain. Verder naar
Greenville, aan de voet van de Appalachen. De stad heeft zeven historische wijken,
waaronder Pettigru Street. In dit district staan meer dan tachtig huizen uit het begin
van de twintigste eeuw. De stad telt ook 39 stadparken.

Jekyll Island, voor de kust van Georgia, is het zuidelijkste eiland van de Golden Isles of
Georgia, waartoe ook St. Simons Island, Little St. Simons Island en Historic Brunswick
behoren. Het eiland biedt de perfecte mix tussen rust en ontdekking. Je vindt er
mooie wandel- en fietspaden die je langs de 16 km lange kustlijn voeren. Ook de
stranden - waaronder plekjes met prachtige namen als Driftwood Beach of Glory
Beach – zijn een bezoek meer dan waard.

Dag 6 : Greenville Myrtle Beach

Dag 14 : Jekyll Island

Via Columbia, de hoofdstad en grootste stad van South Carolina, en het Congaree
National Park, waar je de hoogste bomen van Oost-Amerika kan bewonderen naar
Myrtle Beach. Deze badplaats wordt geroemd voor zijn stranden en golfbanen.

Dag 7 : Myrtle Beach

Breng zeker een bezoek aan het centrum. Op de boulevard vind je het SkyWheel, een
60 meter hoog reuzenrad dat een prachtig uitzicht biedt op de Atlantische Oceaan
en de bossen die deze pittoreske stad omringen. Myrtle Beach biedt voor elk wat wils
met de vele schitterende stranden en uitdagende golfbanen.

Dag 8 : Myrtle Beach Charleston

Vandaag volg je de kust naar Charleston, de oudste stad in South Carolina. Charleston
is een stad vol natuurlijke schoonheid, architectonische wonderen, geschiedenis
en cultuur. Het is een stad waar kerktorens de skyline bepalen. Van de tuinen van
Magnolia Plantation tot de pastelkleurige, vooroorlogse huizen van Rainbow Row, je
vindt een verrassing achter elke hoek van deze charmante zuidelijke stad.

Dag 9 : Charleston

Om alles wat Charleston te bieden heeft te waarderen, moet je de geschiedenis ervan
verkennen. Tochten met paard en kar, boottochten en spooktochten zijn allemaal
geweldige manieren om de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad te
ontdekken. Van de kasseien onder je voeten tot oude plantages en oude zuidelijke
recepten, overal in Charleston vind je overblijfselen uit het verleden.

Rond de eeuwwisseling was Jekyll Island een populaire overwinteringsplaats voor
de superrijken. Beroemde families zoals de Rockefellers, Vanderbilt, Goodyears en
Pulitzers behoorden tot de leden van de exclusieve Jekyll Island Club. Het noordelijke
gedeelte van het eiland bestaat voor een groot gedeelte uit golfbanen. Breng ook
zeker een bezoek aan het Sea Turtle Center. Dit opvangcentrum is een kuuroord voor
gewonde zeeschildpadden maar zet zich ook in voor het behoud van het maritieme
leven.

Dag 15 : Jekyll Island Atlanta

Breng vandaag nog wat tijd door in de Golden Isles alvorens terug te reizen naar
Atlanta. Deze ‘gouden’ eilanden maken deel uit van het Barrier Reef dat voor de
kust van Georgia ligt. Alle eilanden hebben een aparte identiteit met hun eigen
geschiedenis, uitgestrekte stranden en mooie vuurtorens. Terugkeer naar Atlanta.

Dag 16 : Atlanta Brussel

Drop je huurwagen aan de luchthaven en retourvlucht naar België.

Dag 17 : Brussel

Aankomst te Brussel.
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Colorado

The ultimate Rockies
Ontdekkingsreis door de staat Colorado met de adembenemende natuur van
de Rocky Mountains, de hippe steden en charmante dorpen, het rijke cultureel
erfgoed, de vele brouwerijen en wijngaarden en een waaier aan buitenactiviteiten.
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Rondreis
Dag 1  : Brussel Denver

Heenvlucht naar Denver. Bij aankomst, oppikken van je huurwagen. Denver staat
bekend om zijn relaxte sfeer, ambachtelijk bier en culinaire scènes, prachtige
landschappen en attracties voor alle leeftijden.

Dag 2 : Denver

Dag 9 : Grand Junction Ouray

Het pittoreske oude mijnstadje Ouray, prachtig gelegen aan de San Juan Skyway,
één van de meest spectaculaire bergtochten in Colorado, staat bekend als het ‘Little
Switzerland of America’. Het biedt het hele jaar door een schat aan unieke ervaringen.
Bezoek zeker Box Canyon Falls Park, waar een waterval door een nauwe kloof stroomt.

Maak een wandeling door downtown met zijn gezellige straten en historische
gebouwen, ontdek de oude saloons en Victoriaanse huizen op Larimer Square en
neem een foto op de “mile high step” van het State Capitol. Sluit uw bezoek af bij
Red Rocks Park, een legendarische muzieklocatie die ook bekend staat om zijn
fascinerende geologische formaties.

Dag 10 : Ouray Durango

Dag 3 : Denver Fort Collins

Dag 11 : Durango (Mesa Verde)

Dag 4 : Fort Collins Estes Park

Dag 12 : Durango Alamosa

Fort Collins, iets ten noorden van Denver, is een levendige stad vol met gerestaureerde
historische gebouwen. Breng ook zeker een bezoek aan de New Belgium Brewing
Company, de grootste microbrouwerij van Colorado en de thuisbasis van het
beroemde Fat Tire-bier.
Met majestueuze toppen, wilde dieren die door de valleien zwerven en enkele van
de meest ongelooflijke buitenactiviteiten, is Estes Park de perfecte uitvalsbasis voor
het verkennen van het Rocky Mountain National Park. Neem de Aerial Tramway naar
Prospect Mountain, vanwaar je een prachtig uitzicht hebt over deze adembenemende
omgeving.

Dag 5 : Rocky Mountain National Park

Het Rocky Mountain National Park is ronduit spectaculair. De oostkant wordt
gekenmerkt door besneeuwde spitse pieken en door gletsjers uitgesleten dalen;
de westkant bestaat uit groene wouden en weidse graslanden. Vanop de Trail Ridge
Road, één van de hoogst gelegen wegen in de USA, geniet je van fantastische
uitzichten.

Dag 6 : Este Park Glenwood Springs

Glenwood Springs, in het hart van de Rocky Mountains, is beroemd om zijn
warmwaterbronnen. Glenwood Hot Springs Resort wordt beschouwd als ‘s werelds
grootste minerale warmwaterbronbad. Iets meer stroomafwaarts ligt Iron Mountain
Hot Springs met 16 kleinere natuurlijke bronnen, allemaal variërend in vorm en
temperatuur.

Dag 7 : Glenwood Springs (Aspen)

Aspen staat bekend als een skibestemming. Maar ook in de andere seizoenen is het
een bezoek meer dan waard. In de lente staan er duizenden wilde bloemen in bloei; in
de zomer geniet je van prachtige uitzichten over de Maroon Bells; één van de meest
gefotografeerde plekken in Colorado; en in de herfst kleuren de bomen goudgeel.

Dag 8 : Glenwood Springs Grand Junction

Grand Junction is de bestemming voor de liefhebber van het buitenleven. In het
Colorado National Monument ontdek je langs de schilderachtige Rim Rock Drive
diepe kloven, fascinerende rotsformaties en adembenemende uitzichten. En
degenen die het rustig aan willen doen, genieten van de vele wijngaarden en het
historische en levendige centrum.

Klim aan boord van de historische “Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad”
voor een ontspannen tocht door de canyons van het San Juan National Forest. Deze
spoorlijn tussen Durango en de historische mijnstad Silverton behoort tot de mooiste
treinroutes van Amerika.
In Mesa Verde, dat sinds 1978 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat, komen
eeuwenoude cultuur en spectaculaire natuur samen. Hier kan je de mysterieuze en
indrukwekkende rotswoningen van de Anasazi bezoeken. De meest bekende ruïnes
zijn Spruce Tree House, Cliff Palace en Balcony House.
Maak een stop aan Chimney Rock, een archeologische site die een 200-tal huizen
van de Ancestral Puebloans beschermt, alvorens door te rijden naar Pagosa Springs.
Dompel jezelf onder in één van de 23 warmwaterbronnen of ontdek de ‘Mother
Spring’, gelegen in The Springs Resort & Spa. Verder naar Alamosa.

Dag 13 : Alamosa Salida Colorado Springs

Begin je dag bij het Great Sand Dunes National Park. In dit park vind je de grootste
zandduinen van Noord-Amerika. Nadien verder naar Salida. Het prachtige centrum
met zijn mooie historische gebouwen staat in het nationaal register van historische
plaatsen. Aankomst in Colorado Springs, de op één na grootste stad van de staat.

Dag 14 : Colorado Springs

Ontdek vandaag Colorado Springs, op een hoogte van 1840 m en de thuisbasis
van Pikes Peak, Garden of the Gods en de US Air Force Academy. Geniet van de
onberispelijke service, de warme oprechte gastvrijheid en luxueuze voorzieningen
van het hotel of neem deel aan één van de vele buitenactiviteiten.

Dag 15 : Colorado Springs Denver

Geniet nog van de schilderachtige vergezichten vanop de Pikes Peak Highway
alvorens Colorado Springs te verlaten. Deze weg slingert zich naar de top op 4267
meter. Van hier heb een 360° zicht over de omgeving en de omringende bergen van
Pike National Forest. Op een heldere dag kan je Colorado Springs en zelfs Denver zien.

Dag 16 : Denver Brussel

Transfer naar de luchthaven, waar je de huurwagen aflevert en je de terugvlucht met
als bestemming België neemt.

Dag 17 : Brussel

Aankomst in Brussel

www.usatravel.be
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Colorado, Utah & Nevada

Great Journey to the Red Rocks
Tijdens deze rondreis combineer je een rit met de iconische Rocky Mountaineer
trein en een reis per huurwagen langs buitengewone landschappen met
uitgestrekte canyons, inspirerende woestijnen, rode grillige rotsen,
natuurlijke bogen en betoverende hoodoos.

Denver
253 km

Glenwood
Springs
311 km

Moab

Bluff

165 km

Canyon Point
420 km

Zion NP
175 km

Las Vegas
270 km

16 dagen 14 nachten
vanuit Denver tot Las Vegas

Glenwood
Springs

Denver
Zion NP

Canyon
Point

Moab
Bluff

vanaf €3.750

in tweepersoonskamer

Las Vegas

meer info op www.usatravel.be
18

Rondreis
Dag 1  : Brussel Denver

Aankomst in Denver, onthaal op de luchthaven en transfer naar je hotel.
Welkom in Denver, the Mile High City, een levendige, actieve stad met 300 dagen zon,
stralend blauwe lucht en adembenemende landschappen van de Rocky Mountains.

Dag 2 : Denver

Wandel door LoDo met zijn gezellige straten en historische gebouwen, ontdek de
oude saloons en Victoriaanse Huizen op Larimer Square, neem een foto op de “mile
high step”, de trede van het State Capitol die precies op één mijl hoogte ligt en drink
een lokaal gebrouwen biertje in één van de vele ambachtelijke bierbrouwerijen.

Dag 3 : Denver

Red Rocks Park & Amphitheatre, op slechts 24 km ten westen van Denver, is het enige
natuurlijk voorkomende, akoestisch perfecte amfitheater ter wereld. Het tijdschrift
Rolling Stone noemt Red Rock Amphitheatre het beste amfitheater van Amerika.
Muzikale legendes waaronder de Beatles, Jimi Hendrix, The Grateful Dead en U2
hebben er opgetreden. Terug naar Denver. Breng een bezoek aan één van de vele
musea of wandel door één van de stadsparken.

Dag 4 : Denver Glenwood Springs

Je reis met de Rocky Mountaineer begint in Denver. Terwijl je het fluitsignaal hoort, stap
je aan boord van de trein, ga je zitten en maak je je klaar om je reis langs de Coloradorivier door een reeks canyons en ruige landschappen te beginnen. Hou je ogen open
voor dieren in het wild, want deze canyons zijn de perfecte plek om dikhoornschapen,
beren, poema’s, herten en marmotten te spotten. Aan het einde van de dag bereik je
Glenwood Springs, waar je van de trein stapt. Overnachting in het hotel.

Dag 5 : Glenwood Springs Moab

Vroeg in de ochtend stap je weer aan boord van de trein voor nog een dag vol
ongelooflijke landschappen. Terwijl je naar het zuidwesten rijdt, kom je langs prachtige
uitzichten over bergen, woestijnkliffen en verbazingwekkende rotsformaties. De trein
blijft de Colorado-rivier volgen. Geniet van de prachtige rode rotsformaties langs de
kliffen in Ruby Canyon, die alleen per trein of vanaf de rivier bereikbaar is. In Moab
krijg je een eerste glimp van het iconische Arches National Park; een wonderland vol
geologische formaties.

Dag 6 : Moab

Hoewel er zich meer dan 2.000 bogen bevinden in het enorme Arches National
Park, bevat het park ook een verbazingwekkende verscheidenheid aan andere
geologische formaties. Kolossale zandstenen vinnen, massieve uitgebalanceerde
rotsen, torenhoge pinakels en torenspitsen zullen je verwonderen terwijl je de
uitkijkpunten en wandelpaden van het park verkent.

Dag 7 : Moab

Canyonlands is het grootste nationale park in Utah en zijn diversiteit spreekt tot
de verbeelding. De gemakkelijkste manier om het park te zien is een bezoek aan
het Island in the Sky. Dit gebied ligt bovenop een enorme mesa van 500 meter,
letterlijk een eiland in de lucht. Vanop de vele uitzichtpunten kan je vaak meer dan
160 kilometer ver kijken, wat resulteert in panoramische uitzichten over duizenden
vierkante kilometer Canyonlands.

Dag 8 : Moab Bluff

Het Needles District vormt het zuidoostelijke deel van Canyonlands National Park.
Honderden kleurrijke zandstenen torenspitsen steken uit de woestijnbodem. Er zijn
ook canyons, natuurlijke bogen en steile kliffen in dit uitgestrekte, ruige landschap.
Verder naar Blanding waar je het Dinosaurusmuseum, met een verzameling
levensgrote dinosaurusmodellen kan bezoeken.

Dag 9 : Bluff Canyon Point

Monument Valley is het meest iconische symbool van het Amerikaanse Westen. De
vallei herbergt torenhoge zandstenen rotsformaties die in de loop van de tijd zijn
gebeeldhouwd en tot 300 meter boven de valleibodem zweven. In combinatie
met de omringende mesa’s, buttes en woestijnomgeving is het echt één van de
natuurlijke wonderen van de wereld.

Dag 10 : Amangiri

Oker in het ochtendlicht, abrikoos tegen de middag, oogverblindend roze in de
schemering, de geologie van de Grand Staircase-Escalante kan niet dramatischer
zijn. Amangiri blendt zich perfect in dit ongerepte gebied van rood gesteente. Het
resort ligt middenin een duizelingwekkend landschap van canyons, mesa’s, bergen,
kloven, stroomversnellingen en woestijn, met sporen van menselijke leven die meer
dan 10.000 jaar teruggaan.

Dag 11 : Amangiri Zion National Park

Zion National Park is ontzagwekkend. Enorme klifmuren torenen 800 meter boven de
groene vallei uit. Het park bestaat uit twee delen, de meest bezochte is Zion zelf, de
tweede is Kolob Canyon. De enige verbinding tussen de twee delen is de Narrows,
een lang pad door een steile kloof. Zions uniek gamma van planten en dieren zal je
betoveren terwijl je haar rijke geschiedenis en geologische wonderen als het ware
absorbeert.

Dag 12 : Zion

Zion National Park is een prachtige plek om te wandelen en te hiken. De wandeling
doorheen The Narrows is puur plezier. Je volgt de kronkelende Virgin River door deze
majestueuze slotcanyon. De kloof is op sommige plaatsen zo smal dat je enkel door
de rivier kan waden om je weg te kunnen vervolgen… Dus nat word je zeker !

Dag 13 : Zion Las Vegas

Je verlaat de grootse natuur van het Zion park en rijdt naar de glitter en glamour
van Las Vegas, the City that never sleeps. Deze glamoureuze en blitse stad moet je
minstens één keer in je leven hebben bezocht. Las Vegas is uniek, een klasse apart!

Dag 14 : Las Vegas

Laatste dag om te genieten van alles wat Las Vegas te bieden heeft. Slenter ’s avonds
zeker langs de Strip, een paradijs voor neonfreaks. Kijk naar de dansende fonteinen
van het Bellagio Hotel of de uitbarsting van de vulkaan aan het Mirage; bewonder
de Eifeltoren en het Vrijheidsstandbeeld; of woon een show van Cirque du Soleil bij.

Dag 15 : Las Vegas Brussel

Drop je huurwagen aan de luchthaven en retourvlucht naar België.

Dag 16 : Brussel

Aankomst te Brussel.

Rocky Mountaineer

Vanaf het moment dat je aan boord gaat, wordt alles gedaan om je reis zo
comfortabel als onvergetelijk te maken. Met de Rocky Mountaineer krijg je het beste
van twee werelden : maximaal uitzicht en maximaal comfort. Geen slaapwagons,
je overnacht op elke bestemming in luxueuze hotels. Extra grote ramen met een
glazen koepel laten je genieten van het spectaculaire uitzicht. Laat je verwennen met
de uitstekende service terwijl je van Colorado naar Utah reist. En verzamel mijlen en
mijlen aan onvergetelijke herinneringen!
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Colorado, South Dakota, North Dakota, Montana & Wyoming

Great American West

Ontdek het “echte” Amerika! Het culturele erfgoed van de indianen, de
fascinerende geschiedenis van de pioniers, het wilde westen van de cowboys
samen met de majestueuze schoonheid van de nationale parken met steile
toppen, kleurrijke heetwaterbronnen en de grootste variatie aan wildlife.
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Rondreis
Dag 1  : Brussel Denver

Aankomst in Denver, oppikken van je huurwagen en transfer naar je hotel. Welkom in
de “Mile High City”, een bruisende stad op exact 1 mijl boven zeeniveau.

Dag 2 : Denver

Breng vandaag een bezoek aan Larimer Square met zijn vele historische gebouwen,
slenter langs 16th Street Mall, loop binnen in één van de vele musea, bezoek één
van de vele bierbrouwerijen of ontdek het Red Rocks Park Amphitheater net buiten
de stad.

Dag 3 : Denver Rocky Mountain National Park

Op een kleine 2uur rijden van Denver, vind je het Rocky Mountain National Park.
Dit prachtig berggebied met meer dan 100 bergtoppen boven de 3.000 meter en
diep uitgesneden dalen biedt je prachtige vergezichten. Volg de Trail Ridge Road en
ontdek de vele uitzichtpunten.

Dag 4 : Estes Park Cheyenne

Via Fort Collins, een levendige stad met mooi gerestaureerde historische gebouwen
naar Cheyenne. Deze cowboystad heeft haar authentieke charme van weleer niet
verloren. Het station, de mooie Victoriaanse gebouwen, het indrukwekkende Capitol
Building en de verschillende musea nemen je mee naar de gloriedagen van het Wilde
Westen.

Dag 5 : Cheyenne Custer State Park Rapid City

Het Custer State Park, in de Black Hills van South Dakota, herbergt een verscheidenheid
aan dieren in het wild. Langs de Wildlife Loop Road zwerven bijna 1.300 bizons door
de prairies en heuvels. Verder naar Rapid City. Breng zeker een bezoek aan de “City of
Presidents”, waar je levensgrote bronzen beelden van voormalige presidenten kan
bewonderen.

Dag 6 : Rapid City (Mount Rushmore, Crazy Horse Memorial)

Rapid City ligt centraal tussen de iconische monumenten van Mount Rushmore
National Memorial en Crazy Horse Memorial. In Mount Rushmore kan je de 18 meter
hoge gezichten van George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt en
Abraham Lincoln bewonderen. Stop nadien ook aan het Crazy Horse Memorial. Dit
enorme beeldhouwwerk ter ere van de 19de eeuwse Lakotaleider is ver van afgewerkt.

Dag 7 : Rapid City Badlands National Park

Verder naar Badlands. Dit nationale park biedt een opvallend landschap, een waar
doolhof van buttes, canyons, pinakels en torenspitsen. Skeletten van drietenige
paarden en sabeltandtijgers behoren tot de vele fossielen die hier gevonden zijn. Het
is ook de ideale plek om te genieten van een prachtige heldere sterrenhemel.

Dag 8 : Badlands Bismarck

We verlaten South Dakota en rijden Noord Dakota binnen. Bismarck is de hoofdstad
van deze staat. Deze stad, midden in de Great Plains, is ook bekend door de beroemde
expeditie van Lewis & Clark. Breng zeker een bezoek aan Heritage Center waar je het
Tyrannosaurus Rex skelet en een schaalmodel van de Hubble ruimtetelescoop kan
bewonderen.

Dag 9 : Bismarck Theodore Roosevelt National Park

Op slechts twee uur rijden van Bismarck ligt het prachtige Theodore Roosevelt
National Park, het enige nationale park in de USA dat naar een persoon is vernoemd.
Volg de scenic loop en maak zeker een stop aan Wind Canyon. Volg hier het
natuurpad langs een door de wind uitgehouwen kloof naar het beste uitzicht op de
Little Missouri River.

Dag 10 : Theodore Roosevelt NP Billings

Billings, de grootste stad van de staat, ligt langs de Yellowstone River en zijn
beroemde Rimrocks - torenhoge zandstenen formaties. Slenter door het historische
stadscentrum, breng een bezoek aan Moss Mansion of volg de brewery tour in het
brouwerijdistrict.

Dag 11 : Billings Cody

Maak vandaag een ommetje langs Bighorn Canyon National Recreation Area, waar
je een landschap van prairies, diepe canyons, brede valleien en wetlands ontdekt.
Verder naar Cody, vernoemt naar Kolonel William Cody, beter bekend als Buffalo Bill.
Breng zeker een bezoek aan het Buffalo Bill Historic Center, het belangrijkste Western
museum in Amerika of ontdek de historische gebouwen in Old Trail Town.

Dag 12 : Cody Yellowstone National Park

Vandaag naar Yellowstone National Park, het oudste nationale park. Dit park is uniek
in zijn soort, de natuur is overweldigend mooi. Overal waar je kijkt, zie je pruttelende
poelen, gekleurde meren, borrelende heetwaterbronnen, metershoge geisers,
dampende stoomgaten, klaterende watervallen….

Dag 13 & 14 : Yellowstone NP

Volg de Yellowstone National Park Grand Loop Road, die in 8-vorm door het hele park
loopt. Langs deze weg bereik je alle bezienswaardigheden. Bewonder Mammoth Hot
Springs, een thermaal gebied met prachtige heetwaterbronnen die travertin naar
boven brengen en zo kalkstenen terrassen doen ontstaan. Tel de geisers in het Upper
Geyser Basin, je vindt er hier maar liefst 150. Old Faithful is zonder twijfel de bekendste
geiser van het park. Elk anderhalf uur spuit hij een krachtige stroom water en stoom
de lucht in. Ontdek het gebied rond Yellowstone Lake, het grootste bergmeer in
Noord-Amerika op een hoogte van 2.357 meter. Dit unieke landschap is ook één van
de beste plekken om dieren in het wild te zien zoals beren, elanden, herten, bizons,
marmotten, roofvogels, poema’s en wolven.

Dag 15 : Yellowstone NP Grand Teton NP

Onmiddellijk ten zuiden van Yellowstone ligt Grand Teton National Park. Dit park
bestaat uit twee totaal verschillende delen. In het oosten ligt een breed dal met de
slingerende Snake River; in het westen vind je de steile, met sneeuw bedekte Teton
Range die oprijst uit het dal. Vol de Scenic Loop Drive langs reusachtige meren,
gletsjers en uitgestrekte naaldbossen.

Dag 16 & 17 : Goosewing Ranch

Goosewing Ranch ligt diep in de Gros Ventre-vallei nabij Jackson Hole. Dit afgelegen
toevluchtsoord markeert de toegang tot een beschermde, ongerepte wildernis.
In deze vallei vind je enkele van de meest spectaculaire wildsoorten van NoordAmerika : herten, elanden, antilopen, bizons en adelaars. En met een béétje geluk spot
je hier zelfs zwarte beren of een grizzly. Tijdens je verblijf kan je deelnemen aan tal van
activiteiten : dagelijkse tochten per paard in de National Forest, vliegvissen, wandelen,
boogschieten, mountainbiken, quad rijden, zwemmen of gewoon nietsdoen en
genieten van de prachtige landschappen.

Dag 18 : Grand Teton Salt Lake City

Verder naar het zuiden naar Salt Lake City, dat in 1847 gesticht werd door de
Mormonen. Vandaag is het een moderne metropool, waar het geloof nog steeds
diep geworteld is. Temple Square is het hart van de stad. Hier liggen de belangrijkste
gebouwen van de mormoonse kerk.

Dag 19 : Salt Lake City

De stad wordt aan de oostzijde omgeven door de Wasatch Mountains, een prachtig
skioord waar in 2002 de Olympische Winterspelen plaatsvonden. Ten noordwesten
van Salt Lake City ligt het immense Great Salt Lake, het grootste zoutmeer op het
westelijk halfrond met veel recreatiemogelijkheden. Maar in de stad zijn er ook tal
interessante musea.

Dag 20 : Salt Lake City Brussel

Drop je huurwagen aan de luchthaven en retourvlucht naar België.

Dag 21 : Brussel

Aankomst te Brussel.
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Arizona

Canyons, Deserts, Saguaros & Indians
Arizona, de Grand Canyon State, biedt een enorme verscheidenheid
aan spectaculaire landschappen en indrukwekkende geologische
bezienswaardigheden. Maar het is ook de staat van Indianen & Cowboys, de
befaamde Route 66, eindeloze buitenactiviteiten en veel meer!

Scottsdale
224 km

Petrified
Forest

Tucson
430 km

Canyon
de Chelly
230 km

Monument
Valley
148 km

Lake Powell

Lake
Powell
225 km

Phoenix

204 km

Monument Valley

Grand Canyon
Flagstaff
Sedona

Grand
Canyon

Canyon de Chelly
Petrified Forest

Scottsdale

Flagstaff
180 km

Phoenix

Sedona
48 km

154 km

16 dagen 14 nachten
vanuit Phoenix tot Phoenix

vanaf €4.310

in tweepersoonskamer

Tucson

meer info op www.usatravel.be
22

Rondreis
Dag 1  : Brussel Phoenix Scottsdale

Dag 8 : Monument Valley Page / Lake Powell

Dag 2 : Scottsdale

Dag 9 : Page / Lake Powell

Aankomst in Phoenix, oppikken van je huurwagen en transfer naar je hotel in
Scottsdale. Deze authentieke bestemming is de thuisbasis van cowboys, cactussen
en een prachtig woestijnlandschap. De stad biedt ook een scala aan winkels en
restaurants.
Scottsdale wordt vaak omschreven als een hippe stad met een vleugje authentieke
westernstijl. Old Town Scottsdale, met zijn landelijke winkeltjes en houten trottoirs,
is geheel in stijl van het ‘Oude Westen’. De stad is ook bekend om zijn prachtige
woestijnlandschap, kunstgalerijen, diverse musea en geweldige restaurants.

Dag 3 : Scottsdale Saguaro National Park Tucson

De gigantische Saguaro-cactus is het universele symbool van de staat Arizona.
Deze majestueuze planten worden beschermd in het Saguaro National Park. Verder
naar Tucson. Het culturele erfgoed van de stad wordt gekenmerkt door Spaanse,
Mexicaanse en westerse invloeden - en dat proef je in de typische keuken en ervaar
je in de rijke cultuur. Maar ook de natuur is hier op zijn best.

Dag 4 : Tucson

Tucson heeft een unieke sfeer. De huizen in Adobe-stijl typeren het uitzicht, maar ook
de koloniale tijd heeft zijn stempel op de stad gedrukt. Proef de Spaanse sfeer van de
stad door een wandeling te maken langs de historische gebouwen.

OPTIE : Verblijf in een ranch

Geniet van de persoonlijke service en gastvrijheid van een traditionele “dude”-ranch.
Of je nu de woestijn of de bergen wilt verkennen, je wilt ontspannen of wat energie wilt
verbranden met een uitdagende activiteit, er zijn tal van mogelijkheden. Maak een rit
per paard door de ongerepte woestijn, ruige bergen en cactussen die al meer dan 70 jaar
Hollywood-filmmakers naar deze streek hebben gebracht. Of neem deel aan één van
de vele andere activiteiten zoals mountainbiken, vissen, rotsklimmen... Na een dag vol
avontuur, kan je achterover leunen en ontspannen in de luxe van de ranch, die perfect de
geest van het Oude Westen met de moderne voorzieningen van vandaag combineert.

Dag 5 : Tucson Petrified Forest

Via Show Low, omringd door 3 meren ga je naar Petrified Forest. Ervaar één van ‘s werelds
grootste en meest bontgekleurde verzamelingen van versteend hout, historische
bouwwerken en archeologische vindplaatsen. 200 miljoen jaar oude fossielen vertellen
het verhaal van de prehistorie en haar bewoners in deze Painted Desert.

Dag 6 : Petrified Forest Canyon de Chelly

Het indrukwekkende Navajo National Monument ligt net voorbij Kayenta. Deze
ruïnes zijn de laatste overblijfselen van de Pueblo-indianen die het gebied in een
ver verleden thuis noemden. Verder naar Lake Powell. Het helderblauwe water
contrasteert fel met de okerbruine rotswanden eromheen.
Breng vandaag zeker een bezoek aan Antelope Canyon, één van de meest magische
plekken ter wereld. Tegen het middaguur, als de zon schijnt, snijden lichtstralen in de
smalle kloof en verlichten ze de oranje en gouden zandstenen muren. Het effect is
bijna surrealistisch en fotografen van over heel de wereld komen deze schoonheid
vastleggen. Maar Lake Powell is ook een paradijs voor watersportliefhebbers.

Dag 10 : Page Grand Canyon

Verder naar één van de bekendste natuurwonderen. De Grand Canyon heeft
roestbruine rotsen die reiken tot aan de horizon en de diepe ravijnen worden
gespleten door een kolkend rivier. Het is een landschap vol extremen. Aan de rand van
de Grand Canyon liggen verschillende uitkijkpunten, waar je prachtige vergezichten
over dit fascinerend gebied geniet. Schuifel naar de rand en laat je verbluffen door
het spektakel!

Dag 11 : Grand Canyon Williams Flagstaff

Williams, een klein cowboystadje, was de laatste stopplaats van de beroemde Route
66. In het centrum zie je vele historische gebouwen en winkeltjes die barsten van
de memorabilia. Ook het levendige Flagstaff is geliefd vanwege zijn ligging aan
de iconische Route 66. In het historische centrum werden oude gebouwen mooi
gerestaureerd en vind je tal van gezellige restaurants en traditionele brouwerijen.

Dag 12 : Flagstaff Sedona

Sedona is een schitterend stadje met een gezellige stadskern. De omliggende
torenhoge roestbruine rotsen zijn vanuit het hele stadje te zien. Deze omgeving
werd in menig westernfilm opgenomen. Van cowboys tot indianen, met een beetje
fantasie zie je ze in de verte over de rode vlaktes razen.

Dag 13 : Sedona

Een van de meest bijzondere plekken in Sedona is de Chapel of the Holy Cross.
Deze kapel is een moderne toevoeging aan het spectaculaire decor van roodbruine
rotsen en het samenspel van rechte lijnen en glas vormt een groot contrast met de
natuurpracht. Desondanks past het bouwwerk verrassend goed in de omgeving.
Sedona is ook een uitstekende bestemming voor liefhebbers van buitensporten.

De Navajo Nation, het grootste indianengebied middenin het zuidwesten van de USA,
zal al je zintuigen prikkelen. De historische plekjes en de prachtige landschappen zijn
een mekka voor buitenactiviteiten en een ware droom voor elke fotograaf. Verder naar
Canyon de Chelly National Monument, een perfecte combinatie van prehistorische
cultuurschatten en een indrukwekkende natuur.

Dag 14 : Sedona Montezuma Castle Phoenix

Dag 7 : Canyon de Chelly Monument Valley

Dag 15 : Phoenix Brussel

Monument Valley, met haar uitgestrekte woestijnlandschap en piekerige roestbruine
rotsen, behoort tot de meest iconische plaatjes van heel Amerika. Het silhouet van de
eenzame rode rotsen, omgeven door een lege, weidse vlakte, heeft als decor gediend
bij tientallen films en vele reclamespotjes. Het is het ultieme decor van de verhalen
uit het Wilde Westen.

Breng onderweg naar Phoenix nog een bezoek aan Montezuma Castle, een
achthonderd jaar oud wooncomplex, genesteld tegen een klifwand van de Beaver
Creek Canyon.
Terugkeer naar Phoenix, de hoofdstad van Arizona.
Drop je huurwagen aan de luchthaven en retourvlucht naar België.

Dag 16 : Brussel

Aankomst te Brussel.

www.usatravel.be

23

Nevada, Utah & Arizona

Where the magic happens!
Geniet van het magische landschap met majestueuze canyons, grillige
rotsformaties, groene bossen, uitgestrekte plateaus en diepe dalen. Logeer in
exclusieve stijlvolle accommodaties; proef van een heerlijke authentieke keuken
met streekgerechten en vul je longen met de zuiverste lucht!
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Rondreis
Dag 1  : Brussel Las Vegas

Vlucht naar Las Vegas, bekend voor zijn knipperende neonlichten, enorme casino’s en
vele trouwkapelletjes. Je pikt je huurwagen op en rijdt naar je hotel.

Dag 2 : Las Vegas Zion

Vandaag verlaat je de stad en begin je aan je tocht door de grandioze natuur. De
eerste stop is Zion National Park. De prachtige Canyon Scenic Drive brengt je langs
de mooiste plekjes van het park en onderweg word je na elke bocht getrakteerd op
geweldige uitzichten. Waad door smalle riviertjes, vergaap je aan enorme rotswanden
en klim op eigen kracht naar de allermooiste uitzichtpunten.

Dag 9 : Moab Canyonlands Bluff

Deze ochtend kan je eerst nog een bezoek brengen aan The Needles. Dit deel van
Canyonlands, ten zuiden van Moab, is ruiger qua natuur maar redelijk toegankelijk.
Het gebied wordt gedomineerd door de kleurrijke rotspilaren van Cedar Mesa
zandsteen, die The Needles worden genoemd.
Nadien verder naar Bluff. Hoge steile zandstenen rotsen, ook wel bluffs genoemd,
vormen de achtergrond van het kleine dorp.

Dag 10 : Bluff Canyon Point

Vandaag heb je de hele dag om dit indrukwekkende park te ontdekken. The Narrows
is het smalste deel van de Zion Canyon en één van de populairste stukken van het
park. Hier kun je een prachtige wandeling maken door de smalle kloof die slechts een
paar meter breed is.

Monument Valley, met haar uitgestrekte woestijnlandschap en grote rode
zandsteenformaties, behoort tot de meest magische plaatsen van het Zuidwesten
van de USA. De vallei is gevuld met tientallen zandstenen mesas en buttes. De meest
in het oog springende formaties zijn West Mitten, East Mitten en Merrick Butte, die
alledrie maar liefst 300 meter hoog zijn. Deze spectaculaire rotsformaties schitteren
ook in vele films en reclames. Nadien vervolg je je weg naar Canyon Point en Amangiri
Resort, op 20 minuutjes rijden van Lake Powell.

Dag 4 : Zion Bryce

Dag 11 : Canyon Point

Dag 3 : Zion

Verder naar Bryce Canyon. Deze hoefijzervormige kloof staat vol muren en torens in
uiteenlopende kleurschakeringen. Eens in het park volg je Highway 63, die helemaal
door het park loopt. Onderweg kom je voorbij tal van uitzichtpunten die elk zeker
een stop waard zijn.

Dag 5 : Bryce Boulder

Bryce Point staat bekend om zijn mooie zonsopgang. ‘s Morgens worden de toppen
van de hoodoos mooi verlicht door de eerste zonnestralen. Dus sta zeker vroeg op
om te genieten van dit spektakel.
Bryce Canyon is zonder meer adembenemend vanop de uitkijkpunten, maar je krijgt
een nog mooier beeld als je zelf tussen de hoodoos loopt. Nadien verder Boulder.

Dag 6 : Boulder Capitol Reef

Vandaag reis je verder naar Capitol Reef, een vaak vergeten parel, een park vol
verrassingen en contrasten; vol zandstenen formaties, diepe ravijnen, koepels en
hoge kliffen in vele kleuren. Volg de Scenic Drive langs felrode rotswanden en stop
aan de verschillende uitkijkpunten.

Dag 7 : Capitol Reef Moab

Verder richting Moab, de ideale uitvalsbasis om 2 van de mooiste parken in Utah te
ontdekken. Canyonlands is een ruige wildernis met een wirwar aan rivieren, kloven en
rotsformaties. Het park bestaat uit 3 delen : Islands in the Sky, the Needles en the Maze.
Islands in the Sky, het meest toegankelijke gedeelte en dichtst bij Moab gelegen, is
een 300 meter hoge mesa tussen de Colorado en Green rivier. Vanop Grand View
Point Overlook heb je grandioze vergezichten over diepe ravijnen en kleurrijke
rotsformaties.

Dag 8 : Moab (Arches)

Arches National park staat vol bogen in alle soorten en maten. Er zijn er maar liefst
2000. Delicate Arch is het symbool van het park geworden. Deze natuurlijke boog
staat eenzaam op een heuvel in een weids decor. Volg één van de vele wandelpaden
in het park en ontdek ook de andere bogen met prachtige namen als Landscape
Arch, Tunnel Arch, Pine Tree Arch, Partition Arch, Navajo Arch, Black Arch en Private
Arch.

Het Amangiri Resort is een juweeltje : een fabelachtige ligging, onberispelijke service,
uitzonderlijke faciliteiten en slechts 34 suites. Je kan ook opteren voor Camp Sakira.
Dit “kamp”, vlakbij het hotel, biedt 10 luxueuze canvas paviljoenen met privé terras en
eigen plonsbad, van waar je de prachtige zonsopgang kan bewonderen. Dit resort is
de ideale uitvalsbasis om de omgeving te ontdekken : Lake Powell, Antelope Canyon,
Vermillion Cliffs en het Grand Staircase-Escalante National Monument.

Dag 12 : Canyon Point Grand Canyon

Onderweg naar Grand Canyon kan je ook nog Horseshoe Bend bewonderen. Hier
werd ook de openingsscene van de film Mission Impossible 2 opgenomen. Je weet
wel, de spectaculaire scene waarin Tom Cruise (alias Ethan Hunt) de loodrechte rode
rotswand beklimt. Aankomst in Grand Canyon, één van de grootste natuurwonderen
ter wereld.

Dag 13 : Grand Canyon

De Grand Canyon, een landschap vol extremen en één van ‘s werelds mooiste
natuurverschijnselen, is het resultaat van een indrukwekkend staaltje natuurgeweld.
De enorme kloof is uitgeslepen door de woeste Colorado rivier. Schuifel naar
de rand van deze kloof en laat je verbluffen door één van de meest spectaculaire
natuurverschijnselen op aarde.

Dag 14 : Grand Canyon Las Vegas

Je verlaat de grootse natuur van de Grand Canyon en rijdt richting Williams, een
schilderachtig bergstadje middenin de Kaibab Forest en ook bekend als de laatste
stopplaats op de beroemde Route 66. Tussen Seligman en Kingman kun je dan ook
een stuk van de échte Route 66 rijden.
Aankomst in Las Vegas.

Dag 15 : Las Vegas Brussel

Drop je huurwagen aan de luchthaven en retourvlucht naar België.

Dag 16 : Brussel

Aankomst te Brussel.
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Utah & Nevada

Well-Being in Utah’s Canyons
Het zuidwesten van de USA staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden
en verbluffende kleurenspektakel. Ontdek Utah’s majestueuze natuur en de vijf
spectaculaire nationale parken, de “Mighty 5”, elk met zijn eigen schoonheid en
magie. Laat u door UTAH verrassen!
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Rondreis
Dag 1  : Brussel Las Vegas

Vertrek naar Las Vegas, de hoofdstad van het entertainment. Pik je huurwagen op
en richting de neonlichten naar de wereldberoemde Las Vegas Strip. ’s Avonds kan
je van het ene naar het andere extravagante casino en themahotel hoppen en het
bruisende nachtleven ontdekken.

Dag 2 : Las Vegas Zion (Springdale)

Vandaag verlaat je de stad en duik je in het hart van een grandioze natuur van één van
de mooiste parken van het land : Zion National Park. Dit natuurpark, door de eeuwen
heen gebeeldhouwd door water, bestaat uit diepe canyons, kleurrijke kliffen en biedt
epische uitzichten achter elk hoek.

Dag 3 : Zion

Neem rustig de tijd en ontdek een wereld vol indrukwekkende rotsformaties,
torenhoge kliffen en een adembenemend landschap dat door de Virgin River werd
uitgeslepen. Start met één van de meest spectaculaire wandelingen van Zion :
The Narrows. Wij zorgen voor de juiste uitrusting, je hoeft enkel te genieten! Deze
wandeling brengt je naar de prachtige vallei om een moment van puur geluk te
ervaren : voeten in het water, soms meer, volg je de loop van de Virgin River op je
eigen tempo in een smalle kloof omringd door een prachtig landschap!

Dag 4 : Zion Bryce Canyon

Aankomst in Bryce met zijn unieke aardpiramides. Deze miljoenen jaar oude en
mysterieuze rotsformaties, ook wel hoodoos genaamd, vormen samen kleurrijke
natuurlijke amfitheaters. Adembenemend mooi! Aan het einde van de dag moet je
absoluut de zonsondergang vanaf Sunset Point zien! Vul je longen met de zuivere
lucht en observeer ‘s avonds het adembenemend melkwegstelsel. Zo zag je de
sterrenhemel nog nooit… een must voor elke liefhebber van fotografie.

Dag 5 : Bryce Boulder

Start de dag met een prachtige zonsopgang aan Sunrise Point. Gouden stralen
verlichten er de hoodoos en versterken de rode en oranje tinten van het reeds
spectaculaire landschap. De beste manier om de puntige, ruwe vormen te bekijken, is
tijdens een wandeling. Nadien, koers richting Boulder op de Scenic Byway 12, één van
de mooiste panoramische routes van het Amerikaanse Westen. Deze mooie reisweg
brengt je langs Kodachrome Basin State Park, Escalante Petrified Forest State Park en
Grand Staircase-Escalante National Monument.

Dag 6 : Boulder Capitol Reef

Vandaag richting Torrey, de ideale uitvalsbasis om Capitol Reef National Park te
ontdekken. Hier vind je een verzameling van indrukwekkende koepels, hoge
monolieten en zandstenen rotsen. Dit prachtige park heeft alles om je te bekoren
en wordt vaak ten onrechte overgeslagen. Vanavond kan je in een uitzonderlijke
accommodatie verblijven : kies voor luxehutten, een authentieke indianen tipi of een
traditionele Conestoga wagon, allen op steenworp van het park en zijn fenomenaal
landschap!

Dag 7 : Capitol Reef

Ontdekking van Capitol Reef nationaal park met zijn 3 unieke districten : Fruita,
Cathedral Valley en Waterpocket District. Fruita is eenvoudig te bereiken en biedt
vele indrukwekkende uitzichtpunten en prachtige wandelingen. Geniet van een
gastronomische pauze om een heerlijk stuk zelfgemaakte taart te proeven in het
hart van Capitol Reef. De reisweg leidt je naar verschillende andere locaties zoals
Gooseneck Overlook, Petroglyphs en Hickman Bridge, een prachtige natuurlijke
boog.

Dag 8 : Capitol Reef Moab

Vandaag verlaat je Capitol Reef richting Moab, de perfecte uitvalsbasis voor een
bezoek aan de beroemde parken van Arches en Canyonlands. Het zal je ook niet
verbazen dat deze ruige landschappen gekozen werden om delen van iconische films
zoals Thelma & Louise, Indiana Jones and the Last Crusade en vele westerns met John
Wayne op te nemen. In Moab, bekend als een paradijs voor buitensporten, zullen
actieve reizigers in de wolken zijn : raften, mountainbiken, paardrijden, klimmen,
kajakken, vliegen met een vliegtuig of helikopter… De keuze is groot.

Dag 9 : Moab (Arches)

Arches… de naam kondigt de ontdekking van vandaag al aan. Dit nationale park
biedt meer dan 2000 natuurlijke bogen die zijn gebeeldhouwd door erosie. Ga vroeg
op pad naar Wolfe Ranch, het startpunt van de beroemde wandeling naar Delicate
Arch, het symbool van het park. Bij zonsopgang wordt de boog verlicht en het is alsof
hij begint te gloeien, een moment om stil van te worden. Op het programma staan
ook nog andere parels zoals Devils Garden, Balanced Rock, The Windows, Double
Arch, Landscape Arch en ook nog Sand Dune Arch.

Dag 10 : Moab (Canyonlands)

Deze dag staat in het teken van een bezoek aan het prachtige Canyonlands. Het
park bestaat uit drie delen : Island in the Sky, The Needles en The Maze. Canyonlands
nationaal park, gelegen aan de samenvloeiing van de Colorado rivier en de Green
River, biedt een van de mooiste landschappen van het Amerikaanse Westen. Breng je
dag door in Island in the Sky : daar waar de sublieme kracht van de natuur er als het
ware de aarde verscheurd heeft zo ver het oog rijkt.

Dag 11 : Moab Bluff (Monument Valley)

Voorzie een stop aan Forrest Gump Point op de US-163 aan Mile Marker 13, daar waar
in de film Forrest zijn tocht stopzette en rechtsomkeer maakte. Het is de perfecte
plek om de legendarische US-163-weg te fotograferen met de rotsen van Monument
Valley op de achtergrond. Niet veel later betreed je het land van de Navajo indianen en
bezoek je West Mitten Butte, East Mitten Butte, Merrick Butte. Aanschouw panorama’s
die vereeuwigd zijn op het scherm door de vele westerns.

Dag 12 : Bluff Saint George

Een langere reisweg leidt je naar het bruisende Saint George. Neem juist voor je
toekomt zeker wat tijd om één van Utah ’s verborgen parels te ontdekken : Yant Flat of
Candy Cliffs. Het landschap is er bijzonder mooi en dankzij de hoge ligging geniet je
van wat wel een oneindig uitzicht lijkt. In Saint George vind je tal van activiteiten om
een onvergetelijke dag te beleven. Laat je verwennen in een wellness of bezoek het
Tuacahn Amfitheater. Dit openluchttheater heeft als achtergrond majestueuze rode
rots kliffen. Fabelachtige akoestiek en spektakel gegarandeerd!

Dag 13 : Saint George Las Vegas

Alvorens richting Las Vegas in Nevada te rijden, kan je nog een allerlaatste juweeltje
van Utah ontdekken : Snow Canyon State Park. Het biedt een prachtige combinatie
aan kleuren en rotssoorten met zwarte sporen van lavastromen, versteende
zandduinen en lavatunnels! De avontuurlijke wandelroute Lava Flow Overlook Trail,
doorheen 3 lavatunnels, is een aanrader, alsook de Petrified Dunes Trail, volgens de
lokale bevolking de kleine lokale ‘The Wave’. Nadien verlaat je de natuur verlaten en
zet koers naar Las Vegas!

Dag 14 : Las Vegas Brussel

Maak van deze laatste dag gebruik om nog even te shoppen en souvenirtjes te
kopen. Bezorg je huurwagen terug aar de luchthaven en terugvlucht naar België.

Dag 15 : Brussel

Aankomst te Brussel.

27

Californië & Oregon

Vineyards & Cellars
Neem een «winecation» door Californië en Oregon. Verblijf in luxe
accommodaties; laat je betoveren door de adembenemende landschappen met
ruige kusten, uitgestrekte duinen en glooiende heuvels vol wijnranken. Proef
opmerkelijke en gevarieerde wijnen in één van de vele wijnhuizen!
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Rondreis
Dag 1  : Brussel San Francisco

Vertrek naar San Francisco. Bij aankomst, onthaal en transfer naar het hotel. San
Francisco is een adembenemende stad met een enorme diversiteit aan culturen,
architectuur, bezienswaardigheden en natuur!

Dag 2 : San Francisco

Wandel door Chinatown met zijn grote toegangspoort, de straten met rode
lampionnen en kleurrijke neonverlichting; loop door Lombard Straat, het meest
kronkelige straatje van de wereld met haar 9 haarspeldbochten, bewonder de
“Painted Ladies”, de pastelkleurige huizen in Alamo Square.

Dag 3 : San Francisco

Laat je betoveren door het “magische” Alcatraz Island. Deze federale gevangenis
bracht een duistere mystiek naar “The Rock”, ooit de thuisbasis van enkele van
Amerika’s meest beruchte criminelen, zoals Al “Scarface” Capone en de “Birdman”
Robert Stroud. Maak een rit over de steile hellingen van de stad met de cable car, fiets
over de iconische Golden Gate Bridge of geniet van de restaurants en leuke winkels
van Pier 39.

Dag 4 : San Francisco Napa Valley

Vertrek naar Napa Valley met zijn adembenemende natuurlijke schoonheid van
glooiende heuvels vol met wijnranken, wijnhuizen van wereldklasse en charmante
kleine stadjes. Meer dan 400 wijnmakerijen liggen verspreid over de vruchtbare
grond van Napa Valley, beroemd om zijn gewaardeerde Cabernet Sauvignon.

Dag 5 : Napa Valley

Wandel door de wijngaarden, praat met de wijnmaker of proef van bekroonde wijnen
terwijl je geniet van een spectaculair uitzicht op de vallei. Een andere originele manier
om deze streek te ontdekken is per trein.

Dag 6 : Napa Valley Mendocino

Volg de Silverado Trail langs Calistoga, bekend door de beroemde minerale
warmwaterbronnen. Bezoek de Old Faithful Geyser of California of het
ontzagwekkende Castello di Amorosa. Verder naar Mendocino, hoog op de kliffen
met een prachtig uitzicht over een staalblauwe zee.

Dag 7 : Mendocino Eureka

Volg verder Highway 1 naar het noorden. Bij Redway begint het wereldberoemde
Avenue of the Giants, een rit van 50 mijl door de prachtige Redwood trees, de
hoogste boomsoort ter wereld. Daarna duik je weer naar de kuststad Eureka met zijn
unieke Victoriaanse architectuur, creatieve artistieke cultuur, unieke winkels, …

Dag 8 : Eureka Grants Pass

Je reis voert verder naar het noorden door Redwood National & State Parks, waar je
kilometerslang door de majestueuze reuzen slingert. Steek de grens met Californië
over naar Oregon. Aankomst in Grant Pass aan de Roque River, bekend van de
speelfilm ‘The River Wild’ met Meryl Streep.

Dag 10 : Grants Pass Eugene

Vandaag gaat de tocht door het Umpqua National Forest, op de hellingen van
de Cascade Mountains in het zuidwesten van Oregon. Duizenden jaren geleden
creëerde een intense geologische activiteit de diverse landschappen van dit
juweeltje : alpenmeren, bruisende stroomversnellingen, weelderige vegetatie en
hoge krachtige watervallen.

Dag 11 : Eugene Willamette Valley

Eugene ligt in een bijzonder landschap aan de zuidkant van de Willamette-vallei waar
twee grote rivieren en vele kleinere samenkomen. Maak ook nog een ommetje langs
Marys Peak, het hoogste punt van het Oregon Coast-gebergte. Op een heldere dag
kan je vanuit de uitkijktoren op de top, helemaal van de Cascade Mountains tot aan
de Stille Oceaan turen. In de zomer kan je bovendien nog genieten van een kleurrijk
bloementapijt van wilde bloemen.

Dag 12 : Willamette Valley

Dankzij het koele klimaat, staat Willamette Valley bekend om enkele van ‘s werelds
beste pinot noir wijnen. Met meer dan 500 wijnhuizen om uit te kiezen, is deze vallei
een geweldige bestemming voor wijnliefhebbers. Maak je bezoek compleet met een
speciale proeverij of shop in één van de unieke winkels.

Dag 13 : Willamette Valley Mount Hood

Mount Hood, het hoogste punt van de staat, is een actieve vulkaan die door niet
minder dan elf gletsjers omringd wordt. Maak een stop aan de Timberline Lodge, dat
je ongetwijfeld herkent als het “Overlook Hotel” uit de film The Shining. Verder naar
Hood River, op het kruispunt van de Columbia River Gorge en de Cascade Range.

Dag 14 : Hood River Portland

Hood River is de bestemming bij uitstek voor fijnproevers, historici en
adrenalineverslaafden. Je vindt er tal van schilderachtige wandelroutes, ambachtelijke
brouwerijen en wijnmakers en tal van farm-to-table eetgelegenheden. Op weg naar
de laatste stop van deze reis : Portland. Deze stad heeft vele bijnamen als Rose City,
Beervana of Bridgetown. En net als zijn “koosnaampjes” is Portland behoorlijk uniek.

Dag 15 : Portland

Portland telt meer dan 25 wijnmakerijen in de stad. Deze stedelijke wijnmakerijcultuur
betekent dat je de proeflokalen te voet, met de fiets of met de bus kan bezoeken.
Ontdek je liever de kust van Oregon, rij dan slechts anderhalf uur naar het westen
en ontdek Cannon Beach met het glorieuze Haystack Rock, één van de meest
herkenbare rotsen van Oregon.

Dag 16 : Portland Brussel

Drop off van de huurwagen en terugvlucht.

Dag 17 : Brussel

Aankomst in Brussel.

Dag 9 : Rogue Valley Applegate Valley

Omringd door een enorme bergen, rivieren en groene bossen, heeft Zuid-Oregon een
gevarieerde verzameling “vineyards”. Van Pinot noir en Chardonnay tot Tempranillo en
Viognier is het één van de meest diverse wijnbouwregio’s ter wereld. In het pittoreske
Applegate Valley, vind je vele kleine wijngaarden met grote wijnen.

www.usatravel.be
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Oregon

Ultimate Green Oregon
Oregon blijft je verbazen met zijn adembenemende natuur, ongerepte
schoonheid, heerlijke lokale keuken en vriendelijke bevolking. Ontdekkingsreis
langs de vruchtbare valleien, vulkanische bergen, kristalheldere meren,
uitgestrekte kusten, mooie wijnlandschappen en dynamische steden.
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Rondreis
Dag 1  : Brussel Portland

Vertrek naar Portland. Bij aankomst, onthaal en transfer naar het hotel. Als je van ecologisch,
kleinschalig en ambachtelijk houdt, dan zal je je in Portland zeker thuis voelen.

Dag 2 : Portland

Begin je ontdekking van de stad in het Pearl District. Mis zeker het Powell’s City of
Books niet, een echt labyrint van boeken en de grootste onafhankelijke boekwinkel
ter wereld. De stad zit vol met zoveel karakter dat je bijna vergeet de natuur te
ontdekken. In het uitgestrekte Washington Park, midden in de stad, vind je het Hoyt
Arboretum, een feeërieke plek vol met flora van over de hele wereld; de International
Rose Test Garden, de oudste in de USA en de Portland Japanese Garden.

Dag 3 : Portland

Maak kennis met het culinaire landschap van Portland. Breng een bezoek aan één van
de 75 brouwerijen en degusteer traditioneel gebrouwen bier, stop voor een heerlijke
koffie bij één van de vele koffiebranders, mis de lunch niet aan één van de vele “food
carts”, honderden “kleine” keukentjes verspreid over de stad of proef van de beroemde
Voodoo Donuts.

Dag 4 : Portland Astoria

Pik je huurwagen op en volg de schilderachtige route vanuit het hart van Portland
naar de kust van Oregon. Deze route voert je naar het noorden langs Sauvie Island
en Scappoose Bay langs de Lewis and Clark National Wildlife Refuge om je naar
het charmante stadje Astoria te brengen. Met tientallen huizen uit het Victoriaanse
tijdperk op de steile heuvel boven de baai, is het gemakkelijk te begrijpen waarom
sommigen deze stad ‘Little San Francisco’ noemen.

Dag 5 : Astoria Newport

Net ten zuiden van Astoria ligt het ruige Cannon Beach, met zijn iconische Haystack
Rock die uit het water voor de kust oprijst. Verder naar Tillamook, middenin een
wirwar van rivieren en landbouwgronden en Newport, een schilderachtige stad met
2 vuurtorens en uitgestrekte stranden die ideaal zijn om walvissen en Amerikaanse
zeearenden te spotten.

Dag 6 : Newport

Geen bezoek aan Newport is compleet zonder een stop bij het Oregon Coast
Aquarium met uitzicht op de schilderachtige baai van Yaquina, net ten zuiden van de
iconische art-decobrug van de stad. Je loopt hier door tunnels onder enorme tanks
gevuld met kleurrijke vissen, zeeschildpadden en haaien.

Dag 7 : Newport Bandon

Iets ten noorden van Florence vind je de Sea Lion Caves, spelonkachtige grotten die
door een kudde Steller-zeeleeuwen geadopteerd werden. Het charmante Old Town
van Florence heeft een gezellige waterkant aan de oevers van de mooie Siuslaw-rivier.
Maar Florence is vooral de uitvalsbasis voor een buggyrit door de Oregon Dunes, de
grootste kustduinen van Noord-Amerika. Verder naar het Zuiden kom je in Coos Bay
en Bandon, de “Cranberry-hoofdstad” van Oregon.

Dag 8 : Bandon Grants Pass

Grants Pass, gelegen aan de legendarische Rogue River, is een klassiek rivierstadje met
een overvloed aan activiteiten, natuurschoon en warme gastvrijheid. De historische
binnenstad biedt een scala aan antiekzaken, kunstgalerijen, theaters en musea.

Dag 9 : Grants Pass

Ontdek meer van de kracht en schoonheid van de natuur in het Oregon Caves
National Monument in het Siskiyou-gebergte. Omringd door een enorme bergen,
rivieren en groene bossen, heeft Zuid-Oregon ook een gevarieerde verzameling
wijngaarden. In het pittoreske Applegate Valley, vind je vele kleine wijngaarden met
grote wijnen.

Dag 10 : Grants Pass Crater Lake Bend

De eerste indruk van Crater Lake is onvergetelijk : intens blauwe water, omringd door
een haast perfecte cirkel van steile bergwanden waarop de laatste sneeuw schittert.
De Rim Drive voert je langs de kraterrand en biedt toegang tot uitkijkpunten en
wandelroutes. Verder naar Bend, aan de Deschutes River.

Dag 11 : Bend

In het Newberry National Volcanic Monument zie je de (lava)sporen van de vulkaan
waarop Bend ligt. Met titels als BeerTown en DogTown USA staat Bend op vele ‘musttravel’-lijsten. Het stadje biedt een indrukwekkend uitzicht op de Cascade Range,
meer dan 30 ambachtelijke brouwerijen, 100 kilometer aan stadspaden waaronder
de Deschutes River Trail en meer dan 80 parken.

Dag 12 : Bend Hood River

De altijd besneeuwde top van Hood - omringd door elf gletsjers is van kilometers ver te
zien. De epische rit tussen de berg Mount Hood en de stad Hood River wordt de Fruit
Loop genoemd. Deze schilderachtige vallei met duizenden hectares boomgaarden
biedt geweldige fotomomenten, evenals fruit en wijnen, ciders, lavendel en alpaca’s
en talrijke gezinsactiviteiten.
Mogelijkheid om voor de ranch-extensie te kiezen in het Wilson Ranch Retreat.

Dag 13 : Hood River Portland

Columbia River Gorge is een schitterend natuurgebied dat zich uitstrekt langs
de Columbia-rivier op de grens tussen Washington en Oregon. De regio wordt
gekenmerkt door watervallen, basalten rotspartijen en fruitboomgaarden. Op weg
naar Portland kan je een stop maken bij de Multnomah watervallen. Dit zijn de
bekendste watervallen van Oregon.

Dag 14 : Portland

Een laatste dag in het unieke Portland, beroemd om zijn gezegde : “Keep Portland
Weird”. In een stad die zo bekend staat om zijn eten als Portland, is er natuurlijk
een breed scala aan culinaire tours om je te helpen proeven waar het allemaal om
draait. Of breng een bezoek aan Tualatin Valley, waar ze het concept “farm-to-table”
als een manier van leven zien. Stop bij één van de vele wijnmakerijen, kwekerijen
of boerderijen, proef van al die heerlijke streekproducten aan één van de vele
kraampjes langs de weg of ga wandelen, fietsen, vissen, vogels en dieren spotten in
dit ongerepte gebied.

Dag 15 : Portland Brussel

Drop off van de huurwagen en terugvlucht.

Dag 16 : Brussel

Aankomst in Brussel.

www.usatravel.be
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Washington & Oregon

Vineyards & Volcanoes
Verken de wijnregio en vulkanen van de Pacific Northwest. Deze weelderige
regio staat bekend om zijn dramatische kustlijn, met sneeuw bedekte bergen,
weelderige bossen, unieke dorpen en steden met een lokale bevolking die
buitenavontuur en lokale keuken hoog in het vaandel draagt.
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Rondreis
Dag 1  : Brussel Seattle

Dag 8 : Walla Walla Hood River

Dag 2 : Seattle

Dag 9 : Hood River Portland

Aankomst op Seattle en transfer naar je hotel in het centrum van Seattle. Emerald
City, zoals Seattle ook wordt genoemd, is omringd door rivieren, bossen en meren.
De stad werd in de jaren negentig wereldwijd bekend door de grunge rock bands
Nirvana, Pearl Jam en Alice in Chains. Maar ze vormde ook het decor voor de bekende
TV-series als Fraiser en Grey’s Anatomy.
Breng een bezoek aan Pike Place Market, één van de oudste boerenmarkten in Amerika.
Je zal gefascineerd zijn door de levendige menigte, de kleurrijke bloemenkraampjes,
de roepende fruitverkopers en de vele eettentjes. Ontdek de ‘oudste’ Starbucks
koffieshop, de Gum Wall, een bakstenen muur bedekt met kauwgom en het bronzen
beeld van Rachel the Pig.

Dag 3 : Seattle

Vandaag staat Pioneer Square, het historische centrum van de stad, op het
programma. Je vindt er kunstgalerijen, cafés, boekwinkels en een gedeelte van het
Klondike Gold Rush National Historical Park. Het park herdenkt de belangrijke rol die
Seattle speelde in de negentiende-eeuwse goudkoorts.
Na de middag, geniet je van een “Bon Vivant Wine Tour” naar Woodinville Wine
County. Hier vind je maar liefst 118 wijnmakerijen en proeflokalen, 30 restaurants en
14 microbrouwerijen, distilleerderijen en ciderijen.

Dag 4 : Seattle Yakima

Je haalt je huurauto op en begint je roadtrip door de staat Washington. Maak
onderweg naar Yakima, een stop aan het beroemde Twede’s Café uit Twin Peaks en
geniet van een heerlijk stukje kersentaart en “a damn fine cup o’coffee”. Nadien verder
naar Yakima, de thuisbasis van meer dan 120 wijnmakerijen. Breng je middag door
met het bezoeken van verschillende populaire wijnhuizen als Treveri Cellars, Owen
Roe Winery en Wilridge Winery.

Vandaag reis je door de prachtige Columbia River Gorge. Dit gebied werd niet voor
niets uitgeroepen tot National Scenic Area. Je zal moeilijk vergezichten vinden die zo
verbluffend zijn als deze.
Stop bij Maryhill Winery, hoog boven de rivier. Geniet van een lunch in hun bistro,
aangevuld met hun bekroonde wijnen terwijl je de prachtige uitzichten bewondert.
Als je Hood River verlaat, rijd je door het prachtige Columbia River Gorge National
Scenic Area. Aan het westelijke uiteinde van de kloof geniet je van een spectaculaire
uitzicht vanaf Crown Point over de machtige Columbiarivier die zich een weg klieft
door Cascade-bergen. Van daaruit stromen tientallen ontzagwekkende watervallen
langs de basaltkliffen. Stop en bewonder de Multnomah Falls, met zijn 189 meter de
hoogste waterval van Oregon. Aankomst in Portland. Breng zeker een bezoek aan de
International Rose Test Garden in het iconische Washington Park waar je meer dan
10.000 rozenstruiken en 650 soorten te zien krijgt.

Dag 10 : Portland

De Eyrie Vineyards in de Dundee Hills is vandaag het epicentrum van de wijnindustrie
in Oregon. In 1970 brachten zij de eerste Pinot Noir van de staat uit. Vandaag zijn
er meer dan 500 wijngaarden en wijnmakerijen in de Willamette-vallei, en in meer
dan 65% van deze worden Pinot Noir wijnen gemaakt. Neem deel aan de Willamette
Valley Wine Tour en proef de meest decadente wijnen die deze weelderige regio te
bieden heeft!

Dag 11 : Portland Kelso

Vertrek naar Mount St. Helens. Mount St. Helens en de omgeving van deze nog
steeds actieve vulkaan behoren tot het zogeheten Mount St. Helens National Volcanic
Monument : een zeer indrukwekkende nagedachtenis aan de verwoestende eruptie
van 1980.

Dag 5 : Yakima Tri-Cities Area

Dag 12 : Kelso Mount Rainier National Park

Dag 6 : Tri-Cities area Walla Walla

Dag 13 : Mount Rainier NP Seattle

Vandaag verder naar Posser. Maak een stop bij het hoofdkantoor van Chukar Cherries
en proef van hun verschillende producten gemaakt met lokaal geteelde kersen en
bessen. In de namiddag verken je één van de vele wijnmakerijen in het Tri-Citiesgebied, dat het ‘hart van Washington’s Wine Country’ met meer dan 200 wijnmakerijen
wordt genoemd.
In Walla Walla kan je een bezoek brengen aan de historische Whitman Mission en de
iconische Main Street USA in het centrum. Op je tocht door het centrum, kan je een
stop maken aan de een ambachtelijke, gastronomische winkel Salumiere Cesario en
de D’Olivo Tasting Bar waar je een breed scala aan balsamico-azijnen kan proeven.

Dag 7 : Walla Walla

Het charmante stadje Walla Walla ligt middenin een landschap van glooiende heuvels
en duizenden wijnranken. Dankzij de unieke combinatie van klimaat, karakter, charme
en cultuur, is de Walla Walla-vallei de thuisbasis geworden van één van de beste
wijnregio’s van het land. 120 wijnmakerijen en proeflokalen zijn verdeeld over vijf
hoofddistricten; elk met zijn eigen karakter en geschiedenis.

Vandaag bezoek je Mount Rainier, met 4392 meter de hoogste vulkaan van het
vasteland van Amerika. Het park bestaat uit kabbelende beekjes, daverende
watervallen, uitgestrekte meren én maar liefst 27 indrukwekkende gletsjers. Rijd naar
de prachtige Narada-watervallen en volg zeker het pad naar Reflection Lake, waar het
water een prachtige weerspiegeling van Mount Rainier geeft.
Maak een gemakkelijke ochtendwandeling via de Hot Springs en de Ohanapecosh
River met zijn imposante Silver Falls naar het ontzagwekkende Grove of the Patriarchs.
In de Grove, die alleen over een hangbrug te bereiken is, loop je op een boardwalk
door een eeuwenoud oerbos met metersdikke woudreuzen. Sommige van deze
oude bomen zijn meer dan duizend jaar. Neem nog even de tijd om de 82m hoge
watervallen van Snoqualmie Falls te bezoeken alvorens terug te rijden naar Seattle.

Dag 14 : Seattle Brussel

Drop off van de huurwagen aan de luchthaven van Seattle en terugvlucht.

Dag 15 : Brussel

Aankomst in Brussel.
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Alaska

Great Alaska
Alaska is een gigantische gebied waar hoge bergen, valleien, toendra, bossen, gletsjers
en ijsvelden het landschap bepalen. In deze rondreis krijg je ruim de tijd om van de
ruige, uitgestrekte natuur te genieten. Ontdek meerdere nationale parken en ga in het
spoor van de goudzoekers in Fairbanks.

Anchorage

Homer

360 km

Seward
272 km

Palmer
272 km

Valdez
432 km

Fairbanks
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Denali NP
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Glennallen

Seward

Denali
200 km

Anchorage
379 km

16 dagen 14 nachten
vanuit Anchorage tot Anchorage

vanaf €2.784

in tweepersoonskamer
meer info op www.usatravel.be

Rondreis
Dag 1 : Aankomst Anchorage

Heenvlucht met als bestemming Anchorage, de grootste stad van Alaska, genesteld
tussen de adembenemende Chugach Mountains en Cook Inlet. Pik je huurwagen
op en begeef je naar je eerste hotel. Maak van de resterende tijd gebruik om de stad
te verkennen of boek een optionele sightseeing tour met een vliegtuig.

Dag 2: Anchorage

Een hele dag om Anchorage te ontdekken. Winkel in de unieke boetieks, bezoek
het Alaska Native Heritage Center om meer te leren over de inheemse volkeren. Stap
in één van de trolleybusjes en ontdek Anchorage tijdens een leerrijke sightseeing
tour van één uur. Bezoek het Anchorage museum, het Log Cabin Visitor Center, de
Alaska Zoo, de plaatselijke brouwerijen en de prachtige Coastal Rail route langs de
kust. Ook kan je een optionele gletsjercruise, een sightseeing tour of een excursie
naar Brooks in het nationaal park Katmai of naar Redoubt Bay boeken om de wilde
beren te observeren.

Dag 3: Anchorage Homer

Vandaag reis je zuidwaarts langs de panoramische Seward en Sterling Highway
snelwegen richting het schiereiland Kenai Peninsula en Homer. De Sterling Highway
snelweg leidt je langs het nationaal Wildlife natuurreservaat Kenai en biedt je talrijke
kansen om prachtige wandeltochten te maken.

Dag 4: Homer

Homer wordt ook wel de heilbot-hoofdstad van Alaska genoemd. Vanuit het
Oriëntatiepunt Homer Spit kan je een water taxi nemen naar de Kachemak baai,
heilbot vissersboten of een vlucht om van een berensafari te genieten (niet
inbegrepen).

Dag 5: Homer Seward

Vandaag reis je noordwaarts langs de maagdelijke kust van de Cook Inlet golf.
Onderweg krijg je meermaals de kans om prachtige foto’s van dit unieke landschap
vast te leggen, misschien zelfs met een vulkaan en een zeearend op de achtergrond.
Juist voor je de eindbestemming van vandaag bereikt, Seward, krijg je de kans om de
Exit gletsjer te ontdekken, één van Alaska’s meest toegankelijke gletsjers.

Dag 6: Seward

Seward is de toegangspoort tot het spectaculaire nationaal park Kenai Fjords, een
niet-te-missen aards paradijs. Dit unieke park kan enkel bezocht worden aan boord
cruiseschepen (niet inbegrepen). Je geniet er van een onvergetelijke ervaring dankzij
het adembenemende gletsjerlandschap maar ook dankzij het mariene wildlife zoals
de Stellerzeeleeuwen, zeeotters, walvissen en de papegaaiduikers .

Dag 7: Seward Wasilla / Palmer

Reis noordwaarts richting Anchorage langs de Seward Highway snelweg en de
panoramische Turnagain Arm. Wij raden je aan om even te stoppen aan de Portage
gletsjer en het interessante bezoekerscentrum binnen te springen. In het Alyeska
Ski Resort in Girdwood. kan je de kabelbaan nemen die je bovenop de Alyeska berg
vervoert. In het noorden van Anchorage is het historische park Independence Mine
aan de bergpas Hatcher Pass zeker een bezoek waard.

Dag 8: Wasilla/Palmer Valdez

Vandaag reis je eerst oostwaarts langs de prachtige Glenn Highway snelweg en
daarna zuidwaarts op de Richardson Highway. Deze rit biedt je de hele reisweg een

adembenemend panoramisch uitzicht dat lang in je geheugen gegrift zal staan.
Vergeet zeker niet even te stoppen aan de Worthington gletsjer om hem van dichtbij
te bewonderen. Vooraleer je Valdez bereikt zal je tijdens de rit nog kunnen genieten
van de canyons en talrijke watervallen.

Dag 9: Valdez

Valdez is de eindbestemming van de Alyeska oliepijpleiding en de ideale
toegangspoort om de Prince William Sound en zijn gletsjers te ontdekken. Je kan er
tevens genieten van optionele dagexcursie cruise naar Prince William Sound en ook
kajak.

Dag 10: Valdez Fairbanks

Onderweg ontdek je de kleine gemeenschappen Paxson en Delta Junction en geniet
je van het adembenemende ongerepte landschap bossen en bergen. Slechts enkele
kilometers voor je Fairbanks bereikt zal je doorheen de stad North Pole reizen, de
thuisbasis van de Noord-Amerikaanse Kerstman.

Dag 11: Fairbanks

Een hele dag om Fairbanks en de geschiedenis van de goudzoekers te ontdekken.
Bezoek de oude goudbaggermachine en leer meer over het unieke ontbindingsproces
en probeer zelf je geluk met het goudpannen. Ook kan je een optionele excursie
boeken zoals een dag lang het poolgebied van Alaska ontdekken. (niet inbegrepen).

Dag 12: Fairbanks Denali

Deze ochtend kan je Fairbanks verder verkennen of een optionele excursie boeken
zoals een vlucht langs de poolcirkel in Alaska of een riviercruise aan boord een
raderstoomboot (niet inbegrepen). Vervolgens geniet je van een panoramische
reisweg tot aan de ingang van het nationaal park Denali.

Dag 13: Nationaal Park Denali

Vandaag geniet je van een gegidste busrit van ongeveer 6-8 uur en 88 km doorheen
het adembenemende nationaal park Denali (in mei is de rit mogelijk korter door
de weg- en weersomstandigheden). Talrijke diersoorten verschuilen zich in dit
maagdelijke park en met wat geluk zie je misschien wel beren, kariboes, elanden,
schapen, wolven en verschillende vogels en met mooi weer ook de Denali berg. Je
kan de rest van de dag genieten van één van de optionele excursies die worden
aangeboden aan de ingang van het park zoals raften (niet inbegrepen).

Dag 14: Denali Anchorage

De schilderachtige route leidt je terug naar Anchorage. Een niet-te-missen tussenstop
is Talkeetna, gekend voor haar stad-in-de-wildernis charme. Als het weer het
toelaat geniet je in Talkeetna van één van de prachtigste uitzichten over de Denali
en de Alaska bergketen. Hier worden tevens spectaculaire panoramische vluchten
aangeboden (sterk aangeraden). Hierna reis je door naar Anchorage.

Dag 15: Anchorage Brussel

Maak van de tijd die je nog hebt om een laatste keer te winkelen en eventuele
souvenirtjes te kopen of om nog van een laatste excursie te genieten. Begeef je op
eigen houtje naar de luchthaven van Anchorage en neem je terugvlucht met als
bestemming België.

Dag 16: Aankomst Brussel
Aankomst te Brussel Nationaal
.
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ONTDEK ONZE ANDERE BROCHURES

Onze ecologische voetafdruk neutraliseren heeft een positief effect van onschatbare waarde
op onze planeet en haar inwoners. Een verbintenis die we met z’n allen moeten omarmen om
te garanderen dat toekomstige generaties nog lang zullen kunnen genieten van al het moois
op aarde. USA Travel zal daarom samen met onze eco partner, de Belgische NGO Graine de
Vie, de CO2-uitstoot van iedere reis naar de USA neutraliseren door het planten van bomen in
Madagascar. Je reist bij ons dus met een ecologisch neutrale voetafdruk en zo help je mee
om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Je reisagent

Je dromen
zijn verzekerd !

De NV USA TRAVEL (licentie A1752) is verzekerd tegen
financieel onvermogen bij het Garantiefonds Reizen

