
USA 

ERVAAR HET WILDE WESTEN 



PROGRAMMA 

Dag 1 
Vlucht naar San Francisco 
 
Heenvlucht naar San Francisco. Aankomst en 
verwelkoming door onze Nederlandstalige gids. 
 
Transfer per autocar naar ons hotel.   
 
Vrije tijd & overnachting. 
 
 
Dag 2 
San Francisco 
 
Ontbijt. Geniet tijdens een halve dag (4 uur) van 
een begeleide tour door het bruisende hart van 
San Francisco. De gids neemt ons mee naar 
bekende trekpleisters zoals het Civic Center, Japan 
Town, St. Mary’s Cathedral, Haight-Ashbury Street, 
het hoogste uitkijkpunt van de stad on Twin Peaks, 
de Golden Gate Bridge, Sausalito, een charmant 
dorp van meer dan 100 jaar oud. Vrije tijd in 
Sausalito. Terugkeer naar San Francisco. 
 
De rest van de dag bent u vrij. Overnachting. 



Dag 4 
Chowchilla/Merced – Yosemite NP – Tulare (457km) 
 
Na het ontbijt vertrekken we naar het Yosemite National 
Park. Onderweg, in Oakhurst stoppen we aan een 
supermarkt waar u een picknick kunt kopen voor onze luch 
in de parchtige  setting van het nationaal park. 
 
Yosemite is het bekendste nationaal park van de VS en 
herbergt ontelbaar veel diersoorten en plantensoorten.  
 
We verkennen Yosemite Valley met de wondermooie 
watervallen en de spectaculaire monolieten El Capitan en 
Half Dome.  
 
We voorzien vrije tijd voor een korte wandeling. Nadien 
bezoeken we Mariposa Grove.  
 
Aan boord van onze autocar rijden we naar Tulare voor de 
nacht. 

Dag 3 
San Francisco - Monterey - Merced (395 km) 
 
Ontbijt in ons hotel. In de ochtend vertrekken 
we naar Monterey voor een bezoek aan deze 
artistieke stad. Deze plaats geniet onder andere  
faam om haar rijke fauna en flora die in de baai 
aanwezig zijn.  
 
Na zoveel natuurpracht zetten we onze reis 
verder langs de beroemde 17-Mile Drive. De 
panoramische route kronkelt door het 
prestigieuze Pebble Beach en Carmel-by-the-Sea 
langs verschillende golfterreinen, idyllische 
baaien en adembenemend mooie stranden. 
Daarna bezoeken we Carmel, dat meermaals 
verkozen werd tot één van de mooiste steden 
van Californië.  
In de namiddag rijden we door naar Chowchilla/
Merced.  
Overnachting. 



Dag 5 
Tulare – Death Valley – Las Vegas (590km) 
 
Ontbijt in ons hotel. Vandaag trekken we door Death Valley naar Las Vegas. Voor we aankomen in 
Death Valley stoppen we in Pahrump om een picknick aan te kopen. 
 
Death Valley is een woestijn van zandduinen, besneeuwde bergtoppen en felgekleurde rotslagen. 
Dit is eveneens één van de heetste en droogste plekken van het land met temperaturen die in de 
zomer boven 55°C kunnen uitsteken.  
 
Op onze route, maken we haltes langs Father Crawley en Zabriskie Point voor prachtige 
panoramische uitzichten over de Panamint Mountains en de zandduinen. We rijden verder naar Las 
Vegas, één van de meest spectaculaire steden ter wereld.   
 
Overnachting. 
 
Indien de temperatuur boven de 38°C of 100° Fahrenheit piekt, mogen autocars om 
veiligheidsredenen niet door Death Valley rijden. In dat geval nemen we een alternatieve route. 
 



Dag 6 
Las Vegas 
 
Ontbijt in ons hotel. In de voormiddag brengen we 
een bezoek aan de iconische Hoover Dam. Op een 
half uur rijden buiten Las Vegas prijkt deze betonnen 
constructie met een duizelingwekkende hoogte van 
725 feet (221 m). We zien ook de gewelfde Memorial 
Bridge die de staat Nevada met Arizona verbindt.  
Retour naar downtown Las Vegas waar u vrije tijd 
heeft en naar hartenlust kunt shoppen.  

Dag 7 
Las Vegas -  Bryce  Canyon NP - Bryce City (469km) 
 
Na het ontbijt laten we de glans en glitter van Las 
Vegas achter ons en trekken we naar de Red Canyon, 
met een stop aan de supermarkt om onze picknick 
aan te kopen.  
We rijden verder naar Bryce Canyon, bekend om zijn 
‘hoodoos’, door erosie gevormde pijlers tot 60 meter 
hoog. Te voet dalen we een van de valleien af en 
bewonderen de prachtige kleurschakeringen en 
opzienbare vormen van dichtbij. Overnachting. 

Dag 8 
Bryce – Dead Horse Point – Moab (434km) 
 
Ontbijt in ons hotel. We verlaten Bryce, via de 
spectaculaire Hell’s Back Bone Scenic Byway 
richting Moab en maken onderweg een leuke 
picknick (inbegrepen). 
We rijden verder richting Dead Horse Point waar 
we een adembenemend zicht over Canyonlands 
genieten.  
 
Hier beleven we van een avontuurlijke rit op de 
Shafer Trail in een 4x4 voertuig.  
 
Retour naar Moab en overnachting. 

Dag 9 
Moab – Silverton – Durango (355km) 
 
Ontbijt in ons hotel.  Vandaag vertrekken we vroeg 
naar het mijnstadje Silverton Colorado. Onderweg 
bewonderen we de prachtige San Juan Mountains. 
Silverton Colorado is een oud mijnstadje uit het 
Wilde Westen en tegelijk een modern ski resort. 
We zetten onze tocht verder naar het historische 
Durango. Hier kunnen we de trein het station zien 
binnenrijden. Overnachting. 
 



Dag 10: 
Durango – Monument Valley – Page (463km) 
 
Na het ontbijt staat het bezoek aan Monument Valley 
op het programma. De vallei herbergt misschien wel 
de meest iconische beelden van het Wilde Westen.  
De eenzame rode “mesa’s” heeft u zeker en vast al in 
een Western zien verschijnen. We stappen over in 
kleinere 4x4 bussen waarmee we diep het park 
inrijden. Via de zandwegen bereiken we de meest 
spectaculaire oorden. Houd uw fototoestel bij de 
hand en schiet er gerust op los. Overnachting.  

Dag 11 
Page – Grand Canyon NP – Williams  (310km) 
 
Ontbijt. We verlaten Page en rijden in zuidelijke 
richting naar een ander spectaculair natuurwonder: 
de Grand Canyon. Bereid u voor op prachtige 
vergezichten, diepe canyons en ontelbare 
kleurschakeringen.  
Deze absolute must is een hoogtepunt van elke reis 
in het westen van de USA. Overnachting.  

Dag 12 
Williams - Sedona  - Oak Creek - Phoenix (280km) 
 
Ontbijt in ons hotel. De reis gaat verder naar de mooie 
Oak Creek Canyon. In deze 16 mijl lange kloof leveren 
rivieren en watervallen dartelend in het landschap van 
rode steen prachtige panorama’s op. Het kleurenpalet 
van de rode steen en de helderblauwe rivier is uniek. 
We bezoeken ook het Bearizona Wildlife Park. 
Nadiengaat de reis verder naar Sedona met een stop 
aan Oak Creek Canyon.  
 

Dag 13 
Phoenix –  Joshua Tree  NP—Palm Springs (600km) 
 
Ontbijt. Vandaag rijden we westwaarts richting Joshua 
Tree National Park. In deze uitgestrekte woestijn 
vinden we indrukwekkende rotsformaties en bijna 
buitenaards aandoende landschappen. We 
overnachten in het exclusieve Palm Springs. Deze 
residentiële woestijnstad staat bekend voor de vele 
parken en hippe hotels waar talrijke Hollywoodsterren 
een vaste stek bezitten. Overnachting. 
 
 



 

Dag 14:  Palm Springs - Los Angeles 
 
Na het ontbijt rijden we naar de City of Angels. 
Vandaag verkennen we alle hoogtepunten van 
Los Angeles:  Hollywood, the Walk of Fame, 
Grumman’s Chinese Theatre, Beverly Hills. In de 
namiddag staan dan weer de beroemde stranden 
van Californië op het programma. We bezoeken 
het bekende Venice beach, spot de glitter & 
glamour op Santa Monica beach. Overnachting 
vlakbij de luchthaven. 

Dag 15: Los Angeles—Brussel 
 
‘s Ochtends vroeg begeven we ons met de 
hotelshuttle naar de luchthaven voor onze 
terugvlucht. 
Op die dag is er geen ontbijt voorzien.  
 
Vluchturen zijn onder voorbehoud en onderhevig 
aan wijzigingen. 
 
Dag 16: Brussel 
 
Aankomst in Brussel. 

Reisdocumenten 
Een geldig internationaal paspoort (ook voor kinderen en baby’s) is verplicht. Alle reizigers die 
naar en/of via (transit) de Verenigde Staten reizen zijn bovendien verplicht om minimum 72 uur 
vóór vertrek een elektronische reisauthorisatie aan te vragen. Voor de ESTA procedure (Electronic 
System for Travel Authorisation) moet u naar de officiële website: https://esta.cbp.dhs.gov. Voor 
uitgebreide informatie over de verplichte reisformaliteiten kunt u terecht op http://
diplomatie.belgium.be/nl/. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit en/of met een buitenlands 
paspoort  dienen contact op te nemen met hun respectievelijke ambassade(s) of consulaat(aten) 
voor het verkrijgen van actuele informatie inzake de vereiste reisdocumenten.   

 
Accommodatie: 
De voorgestelde hotels kunnen wijzigen in het geval dat het programma gewijzigd moet worden 
omwille van onvoorziene omstandigheden, zoals renovatiewerken of andere. Alternatief is steeds  
een gelijkwaardig hotel. De foto’s zijn informatief. Uw kamer kan anders zijn dan die op de foto’s. 
Het kwaliteit van ontbijt kan echt verschillen van hotel tot hotel. 
 
Gezondheid  
Geen verplichte inentingen. De meest up-to-date informatie vindt u op www.itg.be. 

https://esta.cbp.dhs.gov/
http://diplomatie.belgium.be/nl/
http://diplomatie.belgium.be/nl/
http://www.itg.be/


HOTELS 

LOCATIE HOTEL AANTAL NACHTEN 

SAN FRANCISCO PARK CENTRAL 2 

HOLIDAY INN EXPRESS CHOWCHILLA 1 

TULARE LA QUINTA 1 

LAS VEGAS HARRAH’S 2 

BRYCE CITY RUBY’S INN 1 

MOAB MOAB DOWNTOWN 1 

DURANGO DURANGO DOWNTOWN 1 

PAGE COURTYARD MARRIOTT 1 

WILLIAMS LA QUINTA 1 

SCOTTSDALE HILTON 1 

PALM SPRINGS PALM MOUNTAIN RESORT 1 

LOS ANGELES HILTON LAX AIRPORT 1 

Deze hotels werden voor u gereserveerd. Omwille van onvoorzienbare omstandigheden kan het uitzonder-

lijk voorkomen dat een hotel tijdens uw reis vervangen wordt door een gelijkwaardig alternatief.  

Het ontbijt verschilt van hotel tot hotel en kan op sommige plaatsen beperkt zijn. 



Deze rondreis biedt een heel volledig programma inclusief alle hoogteputen van het westen van de USA.  
Wie wenst kan ter plaatse nog extra activiteiten bij de gids reserveren. Deze excursies zijn de kers op de taart 
voor een onvergetelijke reis. Ze worden aangeboden tegen de vermelde prijzen en zijn inclusief het vervoer 
per autocar, de chauffeur en de reisleiding. 
 
Uiteraard willen wij u alle mogelijke excursies aanbieden. Echter, door weers– en andere niet voorziene 
omstandigheden kan het voorkomen dat een excursie niet plaatsvindt.   
 

 

SAN FRANCISCO 
 

Diner/Chinatown en Avondtour 
De avond begint met een diner. Na de maaltijd maken we een korte 
wandeling door Chinatown en dan steken we de Oakland Bay Bridge over 
naar Treasure Island voor een stop voor een prachtig avonduitzicht over 
San Francisco. 
Richtprijs Prijs:  $65.00 Volwassene / $54.00 Kind 
 
Bay cruise San Francisco 

Als hoogtepunt van San Francisco kunt u een boottocht maken langs de 
adembenemende kustlijn, onder de Golden Gate Bridge door en langs het 
beruchte Alcatraz. Op deze cruise leert u de kleurrijke geschiedenis van de 
stad kennen en observeert u de meest markante gebouwen. Verschillende 
dieren zoals meeuwen, pelikanen en zeeleeuwen kunnen onze vaarroute 
kruisen, maar wees niet verrast om ook dolfijnen en walvissen te zien: 
wees alert. 
Richtprijs: $33.00 Volwassene / $22.00 Kind 

OPTIONELE EXCURSIES 



MONTEREY 
  

Whale Watching Cruise 
Uw gids biedt u een excursie aan om walvissen te zien in Monterey. De cruise duurt 2 ½ uur en geeft ook 
gelegenheid om zeeleeuwen, zeeotters, dolfijnen en ander zeeleven te ontdekken. Uw gids gaat met u mee en 
zal – waar nodig – vertalen. Iedere reis is weer anders en de hoeveelheid dieren die u zult zien, verschilt per 
dag. 
Richtprijs Prijs:  $67.00 Volwassene  / $62.00 Kind 

 

Monterey Bay Aquarium 
Verken de mysterieuze wereld van het maritieme leven tijdens uw bezoek aan het Monterey Bay Aquarium. 
Deze plek geeft een goed idee welke dieren in de baai van Monterey en in deze oceaan voorkomen. In het 
aquarium leven ongeveer 6.000 dieren. Uiteraard zijn dat voornamelijk vissen, en ook diverse soorten haaien 
waaronder de white shark. Een aparte tentoonstelling toont een variëteit aan prachtige zeepaardjes. 
Richtprijs: $50.00 p.p. Volwassene / $30.00 Kind 
 

LAS VEGAS 
 

Las Vegas – THE SHOW 
VEGAS! THE SHOW vertelt het verhaal van Las Vegas sinds de eerste casino gebouwd werd en doet dit op de 
enige manier die Las Vegas kent: met veel spektakel en muziek. De show vertelt hoe Las Vegas van een 
onbenullig woestijndorp groeide tot de toeristische hoogvlieger die het vandaag is.  
Er is heel veel vertrouwde muziek van prominenten zoals the Rat Pack en Elvis die voor u nog een keertje 
optreden in pure vintage stijl. Dansers en show girls nemen het over terwijl de band u trakteert op een medley 
van bekende deuntjes. Dit is de grootste productie die in de laatste 20 jaar op de Strip vertoond werd. De 
show schetst een heel overzichtelijk beeld van Vegas en zal nog lang in uw hoofd nazinderen. 
Richtprijs Prijs:  $ 120.00 Volwassene 



DURANGO 
 

Train 
Ga aan boord van de historische Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad van Silverton naar 
Durango. De trein is ononderbroken in gebruik sinds 1882, en vervoert zijn passagiers met een 
authentieke stoomlocomotief en bijbehorend rollend materieel. U komt in gebieden die alleen per trein 
begaanbaar zijn en u zult de tijd van weleer herleven. 
Richtprijs Prijs:  $ 97.00 Volwassene / $ 61.00 Kind 
 

PAGE/LAKE POWELL 
  

Lower Antelope Canyon Tour 
Tijdens deze 1 ½ uur durende optionele tour wordt u door een Navajo gids door de spectaculaire 
Antelope Canyon heen geleid. Deze vaak gefotografeerde ‘Slot Canyons’ zijn gevormd over een periode 
van ontelbare Millennia. Het zonlicht speelt het spel van licht en schaduw in deze 40 meter hoge 
doorgang. De zandstenen wanden binnenin glooien in korte, uiterst sierlijk afgeronde bochten en zijn 
zo goed als glad. Smalle bundels zonlicht schijnen hier en daar door de openingen bovenaan tot op de 
zanderige bodem en hullen de canyon in een feeërieke rode en oranje gloed. 

Richtprijs Prijs:  $ 79.00 Volwassene / $ 59.00 Kind 

 

GRAND CANYON  
 
Helicopter vlucht 
U heeft de mogelijkheid om een adembenemende vlucht te maken over de Noord Canyon. De 
Helicopter glijdt over de wouden van het Kaibab Plateau en dan, plotseling, zweeft u boven een 
immense opening, een kunstwerk, uitgehouwen door de Colorado rivier en andere krachten van de 
natuur over een periode van miljoenen jaren. U kunt een groot verschil zien tussen de Noord- en 
Zuidkant van de Canyon. Geniet van de steeds wisselende kleuren in de rotsformaties en het 
adembenemende zicht op dit immense landschap, wanneer u boven het wijdste gedeelte van deze 
kloof vliegt. Deze onvergetelijke ervaring duur 25 -30 minuten. 
Richtprijs Prijs:  $ 222.00 Volwassene / $ 202.00 Kind (2 – 11 Jaar) 
 
 

South Rim rondvlucht  
Deze rondvlucht over de bekendste en mooiste stukken van de Grand Canyon is een van de beste 
manieren dit wonder van de natuur te verkennen. 
U vertrekt vanaf de zuidoostelijke kant van de Canyon, over Zuni Point en richting Zuni Corridor. In 
toevoeging tot de helikopter tour ziet u Desert View Watchtower, de Painted Desert, en het Navajo 
Indian Reservaat in het oosten, gelegen naast de machtige Colorado Rivier. 
Daarna zal het vliegtuig draaien, over Temple Butte richting de North Rim om het schitterende Kaibab 
Plateau en Kaibab National Forest te laten zien. Imperial Point, het hoogste punt van de Canyon, kunt u 
duidelijk zien als de vlucht in westelijke richting verder gaat richting Dragon Corridor, het breedste punt 
van de Canyon. Deze geweldige ervaring duurt ongeveer 45–50 minuten. 
Richtprijs: $ 159.00 Volwassene / $ 109.00 Kind (2 – 11 Jaar) 


