
 

R O A D T R I P  2 019  

B E S T  O F  T H E  
W E S T



R O U T E   

10 juli: Brussel - Atlanta - San Francisco 23 juli: Monument Valley - Grand Canyon 

11 juli: San Francisco - Yosemite 24 juli: Grand Canyon - Kingman 

12 juli: Yosemite 25 juli: Kingman - Anaheim 

13 juli: Yosemite 26 juli: Anaheim 

14 juli: Yosemite - Mammoth Lakes 27 juli: Anaheim - Los Angeles

15 juli: Mammoth Lakes - Death Valley 28 juli: Los Angeles

16 juli: Death Valley - Las Vegas 29 juli: Los Angeles

17 juli: Las Vegas 30 juli: Los Angeles - Morro Bay 

18 juli: Las Vegas - Zion National Park 31 juli: Morro Bay - Monterey 

19 juli: Zion National Park 1 augustus: Monterey - San Francisco 

20 juli: Zion National Park - Bryce Canyon 2 augustus: San Francisco 

21 juli: Bryce Canyon - Page 3 augustus: San Francisco 

22 juli: Page - Monument Valley 4 augustus: San Francisco - Amsterdam - Brussel 



V L I E G T I C K E T S  H E E N R E I S   

 



H U U R A U T O   

Where is Avis at the San Francisco Airport? 

From any terminal, follow the signs to the AirTrain. 
Board the Blue Line train and get off at the Rental 
Car Center. Proceed to the Avis counter, unless you 
are a Preferred member. Avis Preferred members can 
bypass the counter and continue to the third level 
where the cars are parked. 

SFO Rental Car Return 

The return lot for Avis rental cars at SFO Airport is 
located at 780 N. McDonnell Road, San Francisco. 
As you enter the airport campus, follow the overhead 
signs to Car Rental Return. After returning your 
vehicle, the AirTrain will take you to the terminal. 



            O M R E K E N T A B E L L E N   

 
Miles Kilometer 

1 1,61

5 8,05

10 16,09

15 24,14

20 32,19

25 40,23

30 48,28

35 56,32

40 64,37

45 72,42

50 80,47

55 88,51

60 96,56

65 104,61

70 112,65

75 120,70

Feet Meter

1 0,30

5 1,52

10 3,05

15 4,57

20 6,10

25 7,62

30 9,14

35 10,67

40 12,19

45 13,72

50 15,24

55 16,76

60 18,28

65 19,81

70 21,33

75 22,86

1 ounce (oz) 28,34 gram

1 pound (Ib) 0,453 kg

1 gram 0,035 ounces

1 kilogram 2,204 pounds 

1 Gallon 3,785 Liter. 

Farenheit Celcius

30 -1,1

35 1,6

40 4,4

45 7,2

50 10

55 12,7

60 15,5

65 18,3

70 21,1

75 23,8

80 26,6

85 29,4

90 32,2

95 35

100 37,7

105 40,5

110 43,3

115 46,1

Maten Ragnay 

US kledingmaat numeriek EU 

4 S (34)

6 S (36)

8 M (38)

6,5 
7  

7,5

Schoenmaat 37 
Schoenmaat 37,5 
Schoenmaat 38 

34” 75 cup 

Maten Dave 

US kledingmaat numeriek EU 

48 M 

L 32/32

9,5 of 10 Schoenmaat 43



T I J D S V E R S C H I L L E N  
  

Tijdens onze rondreis zullen we verschillende Amerikaanse tijdzones doorkruisen.  
Wanneer we in de staten California en Nevada zijn, lopen we 9 uur achter op België, 

Wanneer we in de staten Utah en Arizona zijn, zullen we 8 uur achterlopen.  
Aan de hand van ons reisschema en de beschrijving dag per dag zul je kunnen lezen 
wanneer we een nieuwe staat zullen aandoen of van tijdzone veranderen.  
Hou steeds rekening met deze uren als je ons contacteert. Ook hebben we niet altijd 
verbinding of internet (bv. natuurparken) en zullen we dus niet steeds kunnen antwoorden.  

België PACIFIC TIME ZONE (-9u) 
(California en Nevada) 

MOUNTAIN TIME ZONE (-8u) 
 (Utah en Arizona) 

08.00 uur 03.00 uur 04.00 uur 

12.00 uur 23.00 uur 24.00 uur 

16.00 uur 07.00 uur 08.00 uur 

20.00 uur 11.00 uur 12.00 uur 



Z O N S O P K O M S T  E N  Z O N S O N D E R G A N G   
Datum Locatie Licht Sunrise Locatie Sunset Donker 

11 juli San Mateo 5:26 5:57 Yosemite Valley 20:21 20:52

12 juli Yosemite Valley 5:16 5:46 Yosemite Valley 20:21 20:51

13 juli Yosemite Valley 5:16 5:47 Yosemite Valley 20:20 20:50

14 juli Yosemite Valley 5:18 5:47 Mammoth Lakes 20:18 20:50

15 juli Mammoth Lakes 5:02 5:33 Furnace Creek 20:05 20:35 

16 juli Furnace Creek 5:12 5:41 Las Vegas 19:57 20:26

17 juli Las Vegas 5:07 5:36 Las Vegas 19:56 20:26

18 juli Las Vegas 5:07 5:37 Zion 20:55 21:26

19 juli Zion 5:40 6:11 Zion 20:55 21:26

20 juli Zion 5:40 6:11 Bryce 20:53 21:24

21 juli Bryce 5:36 6:07 Page 19:48 20:19

22 juli Page 4:36 5:06 Monument Valley 20:42 21:13

23 juli Monument Valley 5:30 6:01 Grand Canyon 19:08 19:35

24 juli Grand Canyon 5:27 5:53 Kingman 19:54 20:24

25 juli Kingman 4:53 5:23 Anaheim 20:06 20:35

26 juli Anaheim 5:13 5:42 Anaheim 20:06 20:35

27 juli Anaheim 5:13 5:42 Los Angeles 20:22 20:51

28 juli Los Angeles 5:41 6:10 Los Angeles 20:21 20:50

29 juli Los Angeles 5:42 6:11 Los Angeles 20:20 20:49

30 juli Los Angeles 5:42 6:11 Morro Bay 20:08 20:36

31 juli Morro Bay 5:43 6:12 Monterey 20:14 20:43

1 aug Monterey 5:45 6:13 San Francisco 20:18 20:47

2 aug San Francisco 5:43 6:13 San Francisco 20:17 20:46

3 aug San Francisco 5:44 6:14 San Francisco 20:16 20:45

4 aug San Francisco 5:45 6:15



1 0  J U L I :  B R U S S E L  -  A T L A N T A  -  S A N  F R A N C I S C O   
De start van ons grote avontuur: er staat een lange reisdag voor ons te wachten.  

We vertrekken om 11:05 in Brussel en landen in Atlanta om 14:52 plaatselijke tijd. 
We landen in Terminal I waar we door Immigrations zullen gaan, onze bagage van de band 
halen en doorlopen naar de Douane waar wij en de bagage opnieuw worden gecontroleerd. 
De bagage gaat dan op de band richting San Francisco.  
Daarna wordt je opnieuw gecontroleerd door de Security. Hierna volg je de bordjes richting 

de gates en ga je met een treintje naar de juiste terminal.  
Om 19:20 vertrekt onze vlucht richting San Francisco waar we zullen aankomen om 21:37 en 
maar door een korte controle moeten omdat we een binnenlandse vlucht hebben.  

Op de luchthaven in San Francisco nemen we de Blue Line Train richting het Rental Car 
Center. We halen onze auto op bij Avis en rijden richting ons eerste hotel in San Mateo.  

 

Best Western Coyote Point Inn  
480 N Bayshore Blvd, San Mateo, CA 94401, Verenigde Staten 

 7,6 mijl  



1 1  J U L I :  S A N  F R A N C I S C O  -  Y O S E M I T E   
Vandaag onze eerste echte reisdag. We rijden vandaag naar Yosemite National Park waar we 3 dagen zullen verblijven. 
Onderweg doen we eerst de algemene boodschappen in Tracey in een Walmart of DollarTree om de komende weken door 
te komen. Ons avontuur kan beginnen! 

Mariposa Grove  
De Mariposa Grove is een bos van reuzesequoia’s bij Wawona, in het uiterste zuiden van Yosemite National Park, in 
de Amerikaanse staat Californië. Het is de grootste verzameling reuzensequoia's in het park en een van de 68 sequoia 
grovesin de Sierra Nevada, hun natuurlijke verspreidingsgebied.   
 
Via de CA-41 kan je het zuiden van Yosemite National Park binnenrijden. Binnen het park wordt de weg de Wawona Road 
genoemd. Kort voorbij de ingang kan je rechtsaf, via de Mariposa Grove Road. Deze weg eindigt 1,5 mijl verder bij de 
parkeerplaats van Mariposa Grove, de grootste van de drie sequoaidendron-bossen in het park. Mariposa is het Spaanse 
woord voor vlinder, vooral in de lente komen in dit gebied veel vlinders voor. Als de parkeerplaats vol raakt, en dat gebeurt 
tijdens het hoogseizoen heel vaak, dan wordt de Mariposa Grove Road tijdelijk voor personenauto's afgesloten. Je kan dan 
ook het beste de afslag voorbijrijden, en parkeren bij het iets verder gelegen Wawona. Daar kan je in een van de gratis 
shuttlebussen stappen, die ook naar Mariposa Grove rijden 

Vanaf de parkeerplaats Big Trees kun je wandelen. De meest bekende bomen zijn:  

- Grizzly Giant  
Deze boom is 2700 jaar oud en is waarschijnlijk de oudste levende sequoia ter 
wereld. De boom is 63,8 meter hoog. Grizzly Giant heeft aan de voet een 
doorsnede van 9,2 meter, op 38 meter hoogte is de doorsnede nog 4 meter. 
De boom staat op 1300 meter afstand van de parkeerplaats.  

- Fallen Monarch  
Dit is een boom die 300 jaar geleden omgevallen is. Je kan nog goed zien dat 
de wortels niet diep genoeg waren om de boom bij stormwind voldoende 
steun te geven.  

- Wawona Tunnel Tree (ook wel de Fallen Tunnel Tree genoemd)  
In het jaar 1881 werd een tunnel door deze boom gehakt, die in eerste instantie werd gebruikt voor paard-met-wagen 
en later ook door auto's. Door de tunnel, en door het verkeer over het wortelstelsel, verzwakte de boom. In 1969 
bezweek de boom dan ook onder het gewicht van de sneeuw op de takken. De 
boom ligt op 4 kilometer vanaf de parkeerplaats.  

- California Tunnel Tree  
Ook dit is een boom waar een tunnel doorheen is gehakt, en waar paard-met-
wagen gebruik van maakten. Deze boom is wel blijven staan, je kan er nu 
doorheen wandelen. Je vindt de California Tunnel Tree op 1200 meter van de 
parkeerplaats, in de buurt van Grizzly Giant.  

- Columbia Tree 
Dit is, met een hoogte van 88,3 meter, de hoogste boom in Mariposa Grove.  

- Faithful Couple 
Deze boom heeft aan de voet een doorsnede van 12,2 meter, en is daarmee de dikste boom in dit gebied. Als je 
omhoog kijkt zie je dat het eigenlijk twee bomen zijn die in elkaar zijn gegroeid. Vanaf een hoogte van ongeveer 15 
meter splitst Faithful Couple zich in tweeën.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wawona
https://nl.wikipedia.org/wiki/Yosemite_National_Park
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Californi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_(Verenigde_Staten)


- Telescope Tree  
Deze boom leeft nog steeds, ondanks dat hij voor het grootste deel hol is. Je kan in de boom gaan staan en naar boven 
kijken, je ziet dan door de boom heen de lucht boven je. 

- Swinging Bridge Trail (30 min vanaf Forest Drve)  
De route volgt de verharde Forest Drive 3 km stroomopwaarts langs de South 
Fork Merced River tot het Seventh Day Adventist camp. Hier neem je links 
een onverharde weg naar de Swinging Bridge, 800 meter verder. Over de 
brug - een plank met een kabel - gaat het pad verder. Je volgt nu de rivier 
stroomafwaarts. Het pad gaat over in een onverharde weg en later in een 
verharde weg; de Chilnualna Falls Road. Via deze weg kom je weer terug bij 
het beginpunt. Omdat het water van de rivier hier warmer is dan dat van de 
Merced River in Yosemite Valley is het hier al in juli aangenaam om te 
zwemmen in de zogenaamde “swimming holes”. Aan het eind steek je de 
rivier over via de covered bridge bij het Pioneer History Center. Het is ook mogelijk om met de auto naar het eind van 
de Forest Drive te rijden en vandaar de 800 meter naar de brug te lopen. 

 



Onderweg naar Yosemite Valley  

Bridalveil Fall (800m/30 min)  
De wandeling kan het beste gemaakt worden als je het park binnenrijdt; vanuit het zuiden (Highway 41, 
oftewel de Wawona Road) of vanaf de CA 120 of 140. Neem vanaf de 120 en de 140 bij de splitsing 
naar de Southside Drive richting Yosemite Valley, de afslag rechts naar Hwy 41. De wandeling naar de 
waterval gaat over een verhard pad. Terug volg je hetzelfde pad. 

Tunnel View 
Tunnel View, een bekend uitzicht in Yosemite op Route 140, herken je misschien wel vanop foto. Dit 
uitzichtpunt ligt naast de Wawona Tunnel onderweg naar Yosemite Valley als je vanuit het zuiden komt, 
en biedt adembenemende panorama-uitzichten over de vallei met El Capitan, Half Dome en Bridalveil 
Fall. Een verplichte fotostop, al zal je hier niet alleen zijn. 

Artist Point (3km/ 1,5u)  
De wandeling naar Artist Point begint bij de 
bovenste parkeerplaats bij Tunnel View. Het eerste 
- steile - deel volgt de Pohono Trail. Halverwege 
kruist het pad de oude weg naar Yosemite Valley. 
De Pohono Trail (via Inspiration Point) gaat hier 
rechtdoor. Voor Artist Point volg je de oude weg 
naar links, richting Bridalveil Fall. Op enkele 
plaatsen is de weg nog geasfalteerd. Op meerdere 
plaatsen zul je onder omgevallen bomen door 
moeten, of eroverheen klimmen. Op een gegeven 
moment komt er een open stuk zodat je een vrij 
uitzicht hebt. Het uitzicht is te vergelijken met dat 
bij Tunnel view, maar hier zul je vrijwel alleen zijn. 
Omdat je iets verder naar het oosten staat, en 
hoger bent, verschilt het uitzicht wel met dat bij 
Tunnel View.Het is mogelijk om vanaf Artist Point door te lopen. Je steekt dan Artist Creek over, een klein stroompje, en je 

eindigt op highway 41, een paar honder meter voorbij Bridalveil Falls.  

 

250 mijl  

 

Yosemite National Park  
 Upper Pines Campground Site 172  



1 2  J U L I :  Y O S E M I T E  
Hopelijk goed geslapen voor de allereerste keer in onze tent! Zouden er dieren zijn in de bossen? Ik ben benieuwd. 
Vandaag staat onze eerste hike gepland, meteen een stevige dagtocht. Smeer die beentjes maar in!  

Four mile trail (7,5km) en Panorama Trail (14km) Loop 
Parkeerplaats bij de Four Mile Trailhead aan de South Side drive. Te bereiken met de auto of met de El Capitan Shuttlebus 
(rijdt vanaf 9 uur. Shuttlebushalte E5 (zie de NPS-site of de Yosemite Guide voor de actuele tijden). Als de El Capitan-
shuttle nog niet rijdt kun je met de Valley-shuttle naar de Yosemite Lodge of Camp 4 en vandaar het (fiets)pad via Swinging 
Bridge naar de Trailhead lopen. Dit is ongeveer 1 km. Er zijn toiletten bij Swinging Bridge (geen water) en bij Glacier Point. 
Bij Glacier Point zijn waterfonteinen. Wandelstokken zijn aanbevolen en neem voldoende water en voedsel mee.  
 
De Four Mile Trail is een steile wandeling die loopt van de vallei naar 
Glacier Point. Vroeger was de trail 4 mijl lang, maar na een aanpassing is 
het pad nu 4,6 mijl. Omhooglopen geeft steeds mooiere vergezichten, 
met name op de Yosemite Falls, maar ook op El Capitan, de vallei, 
Cathedral Rocks en op Half Dome. De uitzichten op de Yosemite Falls zijn 
prachtig, maar ook als de waterval drooggevallen is, is de wandeling de 
moeite waard. Het begin is redelijk makkelijk, door het bos, maar al heel 
gauw begint een serie haarspeldbochten. Je stijgt erg snel. Hierna komt 
een minder steil stuk waarna weer een serie haarspeldbochten begint tot 
vlak onder Glacier Point. Hier kom je weer in een bos, met vlakke en zelfs 
licht dalende stukken. Op 4,5 km/3 mijl vanaf de trailhead zie je een bord 
dat verwijst naar Union Point. Het is een paar honderd meter extra om hier het uitzicht te bewonderen.  

Voor het startpunt loop je vanaf Glacier Point in zuidelijk richting. Het pad wijst zich dan 
vanzelf. Zoals de naam al zegt, biedt deze wandeling prachtige uitzichten; zowel op Yosemite 
Valley als op de verschillende watervallen die je onderweg tegenkomt. De eerste waterval is 
Illilouette Fall (na 3 km). De Illilouette Creek is een mooi moment om even te rusten of te 
picknicken. Hierna heb je een stuk van ruim 2 kilometer waar je in totaal 250 meter klimt, tot aan 
de bovenkant van de Nevada Fall. Vlak voor de Nevada Fall is er een splitsing. Hier kun je links 
de John Muir Trail nemen, of rechts de Mist Trail. Als je vermoeid bent is de minder steile John 
Muir Trail aan te raden. Zeker de Mist Trail langs de Nevada Fall is lastig; het is erg steil en loopt 
niet gemakkelijk vanwege de vele rotsblokken. Het deel langs de Vernal Fall is weliswaar ook 
steil, maar er zijn hier betere treden uitgehakt in de rotsen.  

 
Verder staat er op deze dag weinig gepland, het zal een intensieve maar adembenemende wandeling zijn!  
Verder kunnen we wat verkennen rond de camping, het centrum, de winkels en restaurants.  



1 3  J U L I :  Y O S E M I T E  
Een nieuwe dag in het prachtige Yosemite National Park. Vandaag een minder intensieve dag dan gisteren, we kunnen 
bekijken wat we willen doen vandaag.  

Sentinel Dome/ Taft Point (8km/ 4u) 
De parkeerplaats is snel vol in het hoogseizoen en in weekenden. Het is 
ook mogelijk om aan de kant van de weg te parkeren. De dome is goed 
te beklimmen, het is nergens echt steil. Na Half Dome is dit de hoogste 
dome met uitzicht op Yosemite Valley. Bovenop Sentinel Dome heb je 
een 360 graden uitzicht, je ziet onder andere El Capitan, Yosemite Falls, 
Vernal Fall en Nevada Fall, en Half Dome. Bovenop Sentinel Dome stond 
de beroemdste en meest gefotografeerde Jeffrey Pine. Deze boom stierf 
na een lang periode van droogte, en is in 2003 omgevallen.  

De wandeling begint bij 
hetzelfde punt als de 
wandeling naar Sentinel 
Dome, maar voor Taft Point sla je linksaf als je vanaf de parkeerplaats op het pad 
komt.Het eerste stuk loopt tussen bomen en door weilanden met wilde bloemen 
(juni/juli). Daarna kom je op het stuk bij de rotsen waar de bekende Fissures 
(de diepe, nauwe spleten in het graniet) zijn. Bij Taft Point is een korte railing. 
Verderop is een mooi fotopunt, hier is echter geen hek. Net als bij Sentinel 
Dome heb je hier een prachtig uitzicht over onder andere Yosemite Valley en El 
Capitan. 

Mirror Lake Trail/Tenaya Canyon (3km heen en terug of 7km / 1 tot 3u) 
Mirror Lake is eigenlijk een verbreding van Tenaya Creek. Aan het eind van de 
zomer is het waterpeil erg laag of staat het meer zelfs helemaal droog, maar in 
het voorjaar en het in begin van de zomer is er voldoende water om de 
omringende rotsen in het meer te laten weerspiegelen. Vanaf de 
shuttlebushalte loopt er een verharde weg naar Mirror Lake. Tegenwoordig 
mogen daar geen auto's meer rijden en wordt de weg voornamelijk gebruikt 
door fietsers. Het is ook mogelijk om vanaf de shuttlebushalte het wandelpad 
te nemen. Dit begint ten oosten van Tenaya Creek en is veel rustiger dan de 
weg. Dit pad loopt verder dan Mirror Lake, maar je kunt op verschillende 
plaatsen het meer doorwaden (als er nog water staat) om aan de andere kant 
van het meer weer terug te lopen. In plaats van terug te lopen naar busstop 17 is het ook mogelijk om via het (ruiter)pad 
richting Awahnee of naar de stallen of North Pines te lopen en daar de bus te nemen. Voor Tenaya Canyon loop je door 
totdat je via een brug Tenaya Creek kunt oversteken. De route langs Tenaya Creek is een makkelijke en rustige route die zo 
nu en dan over een rotsachtige ondergrond voert, en deels over een bospad. De rivier is op een beperkt aantal plaatsen te 
zien. 

Cook’s Meadow loop (1,6km / 30 min) 
Tijdens deze prettige en makkelijke wandeling heb je prachtige uitzichten op Half 
Dome, Glacier Point, and Royal Arches. Je volgt vanaf het visitor center het fietspad 
richting Lower Yosemite Fall. Bij shuttlebusstop nr 6 steek je de weg over en volg je 
het fietspad. Neem bij de splitsing het linker pad. Vanaf de Sentinel Bridge heb je een 
schitterend uitzicht op Half Dome met de weerspiegeling in de Merced River. Ook 
mooi bij zonsondergang. Deze wandeling is slechts een van de vele mogelijkheden in 
de vallei, en naar wens uit te breiden met bijvoorbeeld de wandeling naar Mirror Lake. 
Op veel punten kun je de shuttlebus pakken om weer naar het beginpunt te gaan.  



1 4  J U L I :   
Y O S E M I T E  -  M A M M O T H  L A K E S   

Vandaag verlaten we Yosemite Valley en rijden we verder naar Mammoth Lakes via 
de bekende route Tioga Pass. Hij is maar enkele maanden op het jaar open 
omwille van hevige sneeuwval. De Tioga Road in Yosemite National Park is één 
van de mooiste wegen van de VS. Van granieten rotsen tot verstilde bergmeren, 
uitgestrekte weides en groeves vol sequoiabomen: achter elke bocht van de 
Tioga Road wacht een nieuwe verrassing op je.  

Tuolumne Grove 
Tuolumne Grove is een kleiner en rustiger bos van Sequoia´s. U kunt hier 
ongeveer 25 volwassen bomen vinden. In tegenstelling tot het drukke en grotere Mariposa Grove kunt u hier in meer rust 
en stilte deze prachtige oude bomen bekijken. U kunt Tuolumne Grove vinden in het westen van het park bij de Tioga 
Road. Vanaf de parkeerplaats wandelt u ongeveer 1700 meter om de bomen te bereiken, waarbij u ook door een dode 
tunnelboom genaamd Dead Giant wandelt. Let erop dat het hoogteverschil tijdens de wandeling ongeveer 120 meter 
bedraagt. 

May Lake Trail (4km/2u) 
De wandeling gaat voor een deel door een coniferenbos en deels over rotsen, tot 
aan May Lake. May Lake is een van de High Sierra Camps. Er zijn hier toiletten. 
Onderweg kun je genieten van het uitzicht op Half Dome en andere bergen.Het is 
een prachtige, korte wandeling met als beloning een fotogeniek meer. Door de 
grote hoogte kan het iets lastiger zijn voor mensen die nog niet aan de hoogte 
gewend zijn. 

Olmsted Point 
één van de mooiste uitzichtpunten van deze route vanwaar u Tenaya Creek en Half 
Dome kunt zien. Vlak daarbij in de buurt is Tenaya Lake, één van de grootste en 
mooiste meren van Yosemite National Park, omrand door prachtige rotsformaties. De 
Tioga Road volgt het meer gedurende meerdere kilometers waarbij u op een paar 
plekken kunt uitstappen om een picknick te houden of een korte wandeling te 
maken. 

Tenaya Lake + Tenaya Lake Trail (4km/ 1à 2u) 
Tenaya Lake is een zeer leuke locatie om te picknicken. U hebt redelijke ruimte om 
te parkeren en kunt zelfs uw voeten in het water steken terwijl u van het uitzicht 
geniet. Dit is een van de makkelijkste wandelingen langs de Tioga Road, met 
mooie vergezichten. Het beginpunt ligt bij de parkeerplaats langs de Tioga Road, 
aan de oostelijke kant van het meer. Er ligt hier een picknickplaats en een prachtig 
strand, en als je het koude water geen probleem vindt is het heerlijk zwemmen 
hier. Bij het begin van de wandeling steek je eerst de Tenaya Creek over. Daarna 
vervolg je de route over een pad dat langs het meer loopt.Langs de zuidkant van het meer blijft het pad dicht bij het water. 
Aan de overkant zul je over rotsen moeten klimmen om geen natte voeten te krijgen. Aan de westkant komt het pad uit op 
de Tioga Road. Voor de terugweg kun je de Tioga Road volgen, of via dezelfde route teruglopen als je de weg wilt 

vermijden.Omdat je hier ver van de vallei af zit is het hier veel rustiger dan in andere 
delen van het park. Je zult echter het meer niet voor je zelf hebben. 

Tuolumne Meadows 
Een kilometerslang uitgestrekte weide midden tussen de bergen. Hier kunt u tanken, 
eten, kamperen en verscheidene wandelingen starten 



Soda Springs (2,4km/1u) 
Deze wandeling begint vanaf het Visitor Center bij Tuolumme Meadows. Loop vanaf het visitor center 300 meter naar het 
oosten langs de Tioga Road. Sla dan linksaf het pad op. Het is een breed en goed begaanbaar pad – onderdeel van de 
oude Tioga Road - tot aan Soda Springs en de Parsons Lodge. De rivier slingert hier door de vlakke Tuolumne Meadows, 
op afstand omgeven door verschillende pieken, zoals Cathedral Peak en Unicorn Peak in het zuiden.Soda Springs is een 
natuurlijke bron, drinken wordt afgeraden. 

Bodie State Historic Park 
Bodie is een verlaten goudzoekersstad in Californië, een zogenaamde ghost town. Van de oorspronkelijke bebouwing is 
nog ongeveer 5% in tact. Het stadje is in 1962 uitgeroepen tot State Historic Park, en het wordt nu beschermd tegen 
verder verval. Er staan nog ongeveer 200 gebouwen en Bodie is daarmee een van de best bewaarde spookstadjes van de 
Verenigde Staten. De Bodie Road is 13 mijl lang; de eerste 10 mijl daarvan zijn verhard. De laatste 3 mijl bestaat uit een 
breed, onverhard pad dat op sommige plaatsen behoorlijk washboarded (hobbelig) kan zijn. Tijdens de zomermaanden is 
het park open van 08.00 uur tot 18.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 8 dollar per persoon.  

Lee Vining 
Dorp op de Tioga Road 

Mono Lake 
Mono Lake is meer dan 1 miljoen jaar geleden ontstaan, het is een van 
oudste meren van heel Noord-Amerika. Het heeft een oppervlakte van 
ruim 150 km². Een van de meest opvallende kenmerken is de 
aanwezigheid van vreemd gevormde kalksteentorens in het water en op 
de oever. Deze torens worden tufa’s genoemd. 

- Mono Basin Scenic Area Visitor Center  
Direct ten noorden van de plaats Lee Vining ligt het bezoekerscentrum, 
een logisch startpunt voor je bezoek aan Mono Lake. In het Visitor 
Center draait de 20-minuten durende film Of Ice and Fire: A Portrait of 
the Mono Basin. Aan de hand van interactieve displays krijg je meer informatie over de geschiedenis van het meer, het 
ontstaan van de tufatorens en het ecosysteem. Bovendien zijn er twee galerijen met kunst- en fotocollecties over Mono 
Lake. 

- Old Marina 
Vanaf het bezoekerscentrum loopt een 2,4 kilometer lange trail naar Old Marina, waar zich verschillende grote tufa’s 
bevinden en je een goed uitzicht hebt op de eilanden in Mono Lake, waaronder het grote Paoho Island. Er loopt een 
kort wandelpad naar de rand van het meer. 

- County Park 
Als je vanaf Old Marina met de klok mee de rand van het meer volgt, kom je uit bij County Park. Een gemakkelijk te 
bewandelen route leidt je door de wilgen, wilde bloemen en moerassen van een deel van het Mono Lake Tufa State 
Natural Reserve naar het meer. Hier heb je een goed zicht op tufa’s en vogels die zich voeden met de garnalen en 
vliegen in het meer. County Park is een geliefde locatie om te 
picknicken. In de zomerperiode worden twee keer per week vogeltours 
aangeboden. Meer informatie over deze tours vind je bij het 
bezoekerscentrum. 

- South Tufa Area  
Aan de andere kant van het bezoekerscentrum ligt de South Tufa Area. 
Dit gebied is erg populair onder bezoekers, omdat zich hier de grootste 
verzameling tufa's bevindt. Er is een self-guided tour, waarmee je op 
eigen gelegenheid de tufa’s kunt bekijken. Tijdens de zomer worden er 



tours onder leiding van een natuurgids verzorgd. Er is ook een tour waarbij je de zonsopgang boven Mono Lake kunt 
bewonderen. Breng overigens voor je bezoek aan South Tufa voldoende drinkwater en hoofdbedekking mee; er is 
namelijk geen schaduw aanwezig. 

- Navy Beach 
Een korte wandelroute verbindt South Tufa met Navy Beach. Dit is een populaire locatie om te zwemmen of je kano- of 
kajaktocht over Mono Lake te beginnen.Tijdens de zomermaanden kun je meegaan met een begeleide kanotour. 
Aangezien er slechts beperkte parkeergelegenheid is bij Navy Beach, is het aan te raden om je voertuig bij South Tufa te 
parkeren. 

- Panum Crater & Mono Craters  
Even ten zuiden van South Tufa vind je de Panum Crater en Mono Craters, ‘jonge’ vulkanen die in leeftijd variëren van 
600 tot 40.000 jaar. De meest toegankelijke krater is Panum Crater, de meest noordelijk gelegen en jongste vulkaan. Je 
kunt de krater goed bekijken door de zanderige Rim Trail te volgen. Via een korte route naar de top heb je een prachtig 
uitzicht op de Sierra Nevada en het gehele Mono Basin. Ook hier is weinig schaduw, dus breng voldoende drinkwater 
mee. Tijdens de zomermaanden zijn tours onder leiding van gidsen mogelijk. 

 

 182 miles 

 

Mammoth Mountain RV Park  
2667 Main St, Mammoth Lakes, CA 93546, Verenigde Staten  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Vandaag rijden we vanuit onze camping in Mammoth Lakes door naar Death Valley. Onderweg is er heel wat te zien! 
Belangrijk is dat we voor het vertrek naar Death Valley nog tanken en voldoende water ingeslagen hebben 

Bishop 
Het is een echt wildwesten dorp in Californië dat onder het bestuur van Inyo Country valt. Het ligt in de Owens Valley. Er is 
een bekende bakker genaamd Erick Schat’s Bakkery op 763 North Main Street, Bishop, CA 93514  

Alabama Hills en Mt. Whitney Portal 
Het wonderlijke rotslandschap Alabama Hills, ten westen van het plaatsje Lone Pine in Californië. Je vindt hier een 
opeenstapeling van gladde, ronde rotsen die miljoenen jaren oud zijn. Water- en winderosie hebben in combinatie met de 
schurende werking van zand gezorgd voor de vreemde vormen van de rotsen; soms wordt dit omschreven als ‘potatoe-
shaped’. De kartelige, hoge pieken van de Sierra Nevada op de achtergrond vormen een scherp contrast met de Alabama 
Hills.  

- Movie Flat 
Via de Whitney Portal Road bereik je, na 2,8 mijl, de afslag naar de Movie 
Road. Dit is een onverharde weg. De weg, die enkele mijlen lang is, loopt door 
het gebied dat Movie Flat wordt genoemd. Via veel smalle, onverharde 
zijpaden kan je diep doordringen in het rotslandschap, je wordt dan helemaal 
omringd door de gladde rotsen in allerlei vormen en groottes.  

- Tuttle Creek Road 
De Tuttle Creek Road is een smalle, verharde weg die door het zuidelijke 
gedeelte van de Alabama Hills loopt. Veel van de rotsformaties die je onderweg ziet, hebben namen gekregen, zoals 
Hannibal the Cannibal, Eagle, Viking en Polar Bear. Onderweg kom je nog langs een kleine woonwijk, waar onder 
andere een adobe-woning te zien is. Via de Lubken Canyon Road en de Horsshoe Meadow Road ga je terug naar de 
Whitney Portal Road. De totale route, heen en terug vanuit Lone Pine, bedraagt ongeveer 14 mijl. 

- Mobius Arch en Lathe Arch  
Die je kan bereiken na een heel eenvoudige trail van ongeveer 400 meter 
(enkele afstand). De trailhead ligt aan de Movie Road: rijd deze weg op, en ga 
bij de Y-splitsing die je na 1,5 mijl bereikt rechtsaf. Parkeer direct daarna op de 
ruime parkeerplaats aan de linkerkant. Vanaf de parkeerplaats loop je in 
noordwestelijke richting, het pad wordt heel duidelijk door stenen 
gemarkeerd. Het pad buigt al snel af naar rechts, je gaat nu omlaag een 
droogstaande wash in. Ga aan de andere zijde de wash weer uit, blijf het pad 
volgen tot je om een groep rotsen heenloopt. De beide arches bevinden zich 
rechts van je in deze groep rotsen.  

Mobius Arch is het makkelijkst te vinden, als je er voorbij loopt kan je de arch 
over het hoofd zien, maar als je er voorbij loopt en vervolgens omkijkt is 
Mobius veel duidelijker te zien. Lathe Arch heeft twee natuurlijke 
rotsopeningen, een daarvan zit heel laag in de rots en is moeilijk te 
fotograferen, de andere opening zit hoog in de rots en is wel erg fotogeniek. 
Als je bij Mobius Arch staat, kan je Lathe Arch niet zien. Loop – met Mobius 
links van je – ongeveer 10 meter richting de Sierra Nevada Mountains. Je ziet 
Lathe Arch dan links van je, een beetje verborgen tussen de rotsen. 



 

 



Death Valley  
Het woestijnlandschap dat vandaag de dag in Death Valley de boventoon voert is ontstaan uit de meren, die opdroogden 
doordat de Sierra Nevada ze niet langer van smeltwater voorzag. Hierdoor concentreerden zout en mineralen zich en werd 
Death Valley de droge, hete plek die het nu is. Het gebied is één van de droogste, heetste plaatsen in de VS en zelfs op 
aarde met een gemiddelde dagtemperatuur in de zomer van 45 graden.  

- Mesquite Flat Sand Dunes  
Zandduinen zijn redelijk ongewoon in woestijnen en veel bezoekers van Death Valley zijn dan 
ook verbaasd dat ze niet overal zandduinen zien. Echter, slechts één procent van de woestijn 
bestaat ook daadwerkelijk uit zandduinen en de Mesquite Flat sand dunes zijn de meest 
toegankelijke. Er zijn geen officiële wandelpaden, maar u mag het gebied gewoon inlopen. 
De zandduinen zijn het mooist bij zonsopkomst of zonsondergang 

- Salt Creek 
U kunt hier een korte, 800 meter lange makkelijke wandeling doen naar het kleine stroompje 
Salt Creek, waar zich een unieke vissoort bevindt, de 'pupfish', die alleen in dit kleine stroompje 
voorkomt. Deze visjes hebben zich aangepast aan de omstandigheden nadat het grote meer 
waarin zij zwommen langzaam opdroogde en verziltte en nu uitsluitend nog een klein, zout 
stroompje is. In de zomer is het stroompje opgedroogd, in de winter zijn de visjes niet actief.  

- Furnace Creek  
Het Visitor Center van Death Valley. Hier dien je een entreeticket te kopen, tenzij je beschikt 
over de America the Beautiful Pass. Ook kun je in het Visitor Center water en snacks kopen. 
Het is een fijne verkoeling na alle warme stops.  

- Devil’s Golf Course 
een grote, door wind en regen geërodeerde zoutvlakte vol met zoutholtes en zoutpilaren. De 
vlakte is zo kriegelig van opzet dat alleen de duivel hier zou kunnen golfen. Deze weg wordt na 
een regenbui vaak gesloten. 

- Badwater Basin 
het laagste punt van Noord-Amerika. Je bevindt je hier maar liefst 85,5 meter onder 
zeeniveau. Badwater Basin is een grote zoutvlakte. Afhankelijk van de tijd van het jaar 
vind je hier ook een klein meer. Het is heel bijzonder om over de zoutvlakte te lopen, 
maar zoals je wel kunt verwachten is het bij dit punt echt enorm warm. Neem dus 
voldoende water mee, zelfs als je maar een klein stukje gaat lopen.  

- Artist’s Palette 
Gedurende uw rit op Artist's Drive zult u rotsen in vele verschillende unieke kleuren zien, 
bijvoorbeeld rood, geel, roze, groen en paars. Deze kleuren zijn afkomstig van het 
oxidatieproces van verschillende soorten metalen en geven het landschap een bijzondere 
aanblik.U kunt op verschillende plaatsen stoppen om foto's te nemen of korte wandelingen 
te maken. De uitzichten zijn volgens verschillende leden het mooist tijdens de 
zonsondergang. 

- Zabrinskie Point (ZONSOPGANG kijken)  
Vanaf Zabriskie Point heeft u een groots uitzicht over de "Badlands", een door erosie 
gevormd landschap van geulen die door het berglandschap heen kronkelen. Het is een 
korte wandeling vanaf de parkeerplaats naar het uitzichtpunt, waar de meeste toeristen 
weer omkeren - maar u kunt er ook voor kiezen om door te lopen naar andere 
heuveltoppen voor een nog beter uitzicht.  



- Dante’s View (ZONSONDERGANG kijken)  
Gedurende bijna 21 kilometer gaat de weg behoorlijk steil omhoog tot u op 
ongeveer 1670 meter hoogte bent en bij het uitzichtpunt aankomt. Bij Dante's 
View kunt u een groot deel van het zuiden van Death Valley overzien en genieten 
van temperaturen die een stuk lager liggen dan in het lager gelegen deel van 
het Nationale Park. Bovendien heeft u een prachtig uitzicht over grote delen van 
Death Valley, inclusief het laaggelegen Badwater en Telescope Peak, het hoogste 
punt in het park. 

- Ubehebe Crater 
Deze krater ontstond zo'n 6000 jaar geleden, toen een vulkaan explodeerde en een gat 
sloeg van ongeveer 800 meter breed en 150 meter diep.  

- Scotty’s Castle  
Dit Spaanse stijl huis (met het formaat van een klein kasteel) werd in de jaren '20 
van de vorige eeuw gebouwd door Albert Johnson, een rijke miljonair die het als 
vakantiehuis wilde gebruiken.Zijn goede vriend Walter Scott claimde echter het 
huis gefinancierd te hebben met zijn mysterieuze (onbestaande) mijnen in het 
gebied. Scotty was een entertainer en een dief die vele investeerders geld 
afhandig maakte met verhalen over grote goudmijnen in Death Valley - die echter 
nooit gevonden werden. Gesloten tot 2020. 

 

Longstreet Inn & Casino  
4400 Nv-373, Amargosa Valley, NV 89020-1501 

 
320 mijl  
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We kunnen de dag starten met een zonsopkomst bij Zabrinski Point dat ongeveer een halfuurtje rijden is vanaf het hotel. 
Nadien gaan we onze bagage ophalen en kunnen we uitchecken in het hotel. Vandaag rijden we door naar de city van 
glitter and glamour Las Vegas! Ondertussen maken we nog enkele stops.  

Mercury 
We gaan hier Area 51 Alien Travel Center bezoeken op 2711 E Highway 
95, Amargosa Valley, NV 89020-1521. Alles staat in teken van Area 51 en 
aliens. Er is een souvenirwinkeltje, een goedkoop tankstation en je kunt er ook 
goed en betaalbaar eten. Als je vraagt naar area 51, kun je leuke verhalen te 
horen krijgen van de eigenaars.  

Red Rock Canyon National Park 
Red Rock Canyon ligt in een gebied waar zich zo’n 180 miljoen jaar geleden 
een gigantisch duinenveld bevond. In het zand werden, door sterke wind, veel 
lijnen gevormd. Het enorme gewicht van het zand zorgde ervoor dat de 
onderste lagen versteenden, de harde zandsteenlaag die hier ontstond staat 
bekend als Aztec Sandstone. Na verloop van tijd kwam deze zandsteenlaag 

aan de oppervlakte; de ijzerhoudende mineralen kwamen in aanraking met de lucht en begonnen te oxideren. Hierdoor 
hebben de rotsen hun rode, oranje en geelbruine kleuren gekregen. Een van de belangrijkste geologische kenmerken van 
het park is de aanwezigheid van de Keystone Thrust Fault; dat is een breuklijn waar ongeveer 65 miljoen jaar geleden twee 
aardplaten op elkaar zijn gebotst. Daarbij is een oude laag, die bestaat uit grijs kalksteen, over de jongere zandsteenlaag 
geschoven. In het park kan je deze lagen nu nog duidelijk onderscheiden 

- Visitor Center 
Het bezoekerscentrum van Red Rock Canyon National Conservation 
Area ligt aan het begin van het park en is dagelijks geopend van 
08:00 tot 16:30. Je kunt er terecht voor informatie over 
wandelroutes, georganiseerde programma's en activiteiten. 
Daarnaast is er een winkeltje met souvenirs (geen eten en drinken, 
neem dit zelf mee!). Ook kun je in het Visitor Center een kijkje 
nemen bij woestijnschildpad Mojave Max en zijn vriendjes. De 
woestijnschildpad is een bedreigde diersoort. 

- Scenic Drive  
Door het park loopt een 13 mijl lange Scenic Drive. De weg is 
dagelijks geopend van 6.00 uur tot 20.00 uur; er geldt eenrichtingsverkeer. De route begint bij het Visitor Center, op 
een hoogte van 1.127 meter. Het hoogste punt van de weg, High Point Overlook, ligt op een hoogte van 1.445 meter. 
Er zijn diverse stopplaatsen vanwaar je de rode rotsformaties kan bekijken. Een korte zijweg, die na 7½ mijl begint, gaat 
naar een van de meest populaire plaatsen van het park. Bij de picknickplaats Willow Springs beginnen diverse trails 
voor beginnende én voor ervaren hikers, je kan in deze omgeving rotstekeningen zien, en je hebt hier ook het meeste 
kans om dieren te spotten. 

Hoover Dam 
De Hoover Dam werd gebouwd tussen 1931 en 1936 en dam reguleert de waterstroom van de eens onstuimige Colorado 
River. De aanleg van de dam had als voornaamste doel een betrouwbare watertoevoer en goedkope elektriciteit te leveren 
voor het omringende woestijngebied. Daarin was voornamelijk de stad Las Vegas, Nevada , 48 kilometer westelijker, 
belangrijk. De Hoover Dam wekt tegenwoordig energie op voor de staten Nevada, Arizona en Californië. Door de aanleg 
van de dam is Lake Mead ontstaan, dat jaarlijks veel toeristen trekt vanwege de vele recreatiemogelijkheden. Vanaf het 
bezoekerscentrum heb je een mooi uitzicht op het bouwwerk en de woestijnachtige, rotsrijke omgeving.   
Elke dag open van 9u tot 17u. 

https://tiogatours.be/voorpret/bezienswaardigheden/amerika/nevada/las-vegas


 

Daarna rijden we door naar Viva Las Vegas! 
Midden in de woestijn tref je het grootste gokparadijs van Amerika aan: Las Vegas. Het centrum van de stad strekt zich uit 
over één straat, de Strip. Aan deze weg liggen de grote hotels, met casino’s en andere attracties. ’s Avonds baadt de straat 
in een oase van licht. Las Vegas staat naast de casino's bekend om de trouwkapelletjes. Alles is mogelijk, van een huwelijk 
in een drive-in-kapel tot een sfeervolle middeleeuwse bruiloft. Las Vegas biedt een keur aan musical- en muzieksensaties. 
Alle grote artiesten en beroemde voorstellingen staan vroeg of laat in Vegas op het programma. Voor informatie en tickets 
kun je terecht in de hotels. 

Excalibur Hotel and Casino 
3850 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109, Verenigde Staten 

 

 
280 mijl  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Welcome to Fabulous Vegas Sign 
Het Welcome to Fabulous Las Vegas-teken is een beroemd bord in Googie-stijl in 
de Amerikaanse stad Las Vegas. Het werd door Betty Willis ontworpen op vraag 
van Ted Rogich, een lokale handelaar, en in mei 1959 werden de fondsen voor de 
oprichting ervan opgehaald. Kort daarna werd het bord door Western Neon 
geplaatst. adres: 5200 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89119, Verenigde Staten 

Fremont Street Experience 
Deze straat vormt het oorspronkelijke centrum 

van Las Vegas en wordt tegenwoordig nog 
'Downtown' genoemd. De overdekte Fremont Street is alleen toegankelijk voor 
voetgangers en vormt een bruisende plek met straatartiesten en DJ-optredens. Op het 
enorme videoscherm op het plafond worden 's avonds tussen 20u en 12u  shows 
geprojecteerd. De casino's, restaurants en winkeltjes liggen dicht bij elkaar; in 
tegenstelling tot de Strip kun je hier gemakkelijk van locatie naar locatie wandelen.  
Bereikbaarheid: met het busvervoer “Deuce”  (6 USD voor een volle dag)   

The Strip  

Circus Circus 
Dit is het ultieme familiehotel van Las Vegas. Circus Circus biedt niet enkel onderdak aan 
doorsnee casino’s voor volwassenen, maar heeft ook een heuse kermis, waar kinderen door 
middel van spelletjes als ringwerpen, ballengooien en grijpen leuke prijzen kunnen winnen. 
Tevens is er een kleine circuspiste, waar dagelijks circusartiesten optreden (toegang gratis). 

In het hotel is verder een overdekt attractiepark te vinden: 
The Adventuredome. 

Treasure Island 
Bekijk de grote piratenschepen die aan de zijde van de Strip 
bij het hotel voor anker liggen. In het hotel zelf wordt dagelijks een circusvoorstelling van 
Cirque du Soleil op de planken gebracht. 

The Mirage 
Binnen heb je het idee dat je in een tropisch regenwoud bent beland. Het interieur is 
rijkelijk versierd met exotische planten. Achter de receptie bevindt zich een groot 
aquarium. Buiten zie je rotsen en watervallen. Voor het populaire Mirage Hotel ligt de 
Volcano, een show met twee vulkanen die “lava” en vuurballen hoog de lucht in spuwen 
op muziek van Micky Hart, van de Grateful Dead, en de Indiase sensatie Zakir Hussain. De 
show vindt plaats om 20.00 en 21.00 uur. Het beste uitzicht is recht voor de Mirage.  

The Venetian 
The Venetian biedt onderdak aan 4.000 kamers en is volledig in Venetiaanse stijl 
gebouwd. Vanaf de Strip kijk je uit op replica's van het Dogenpaleis, de Companile 
en de Rialtobrug uit Venetië. Door de grachten (buiten én binnen) varen typische 
Venetiaanse gondels. 



Caesars Palace 
En zo sta je plotsklaps in Rome! Er in dit hotel twee grote winkelcentra: Appian Way 
Shops en The Forum Shops, met maar liefst 160 specialiteitenwinkels en restaurants. 
Shoppen met het beeld van Michelangelo's David op de achtergrond, het is weer 
eens wat anders! 

 
 

Bellagio 
Liefhebbers van de film Oceans Eleven zullen het meteen herkennen: in de film 
wordt de kluis van dit zeer luxe hotel annex casino leeggeroofd. Binnen sieren 
tapijten en schilderijen de wanden en kun je botanische tuinen bekijken, buiten zijn 
er de hele dag door fonteinshows met muziek. Vooral 's avonds zorgen de 
verlichte fonteinen voor een mooie aanblik.  
Fountain show is every 30 minutes from 3:00pm to 8:00pm  
Fountain show is every 15 minutes from 8:00pm to 12:00am 

 
 
Paris Hotel 
Compleet met replica’s van de Arc de Triomphe, het Louvre en een 50 meter hoge Eiffeltoren 
waan je je in dit hotel helemaal in Parijs. 
 
 

 
New York, New York  
Via de Brooklyn Bridge beland je bij het Vrijheidsbeeld en het Empire State Building. 
Tussen de grote gebouwen dendert een achtbaan. Het casino is volledig in New 
Yorkse stijl ingericht. 

 
 
MGM Grand Hotel 
Voor het hotel staat een vijftien meter hoog exemplaar van Leo de Leeuw, het 
symbool van de MGM-studio's in Hollywood. MGM is een van 's werelds grootste 
hotels. Het telt bijvoorbeeld bijna 5.700 kamers, maar liefst vijf buitenzwembaden en 
het grootste casino van Nevada.  
 

 
Excalibur 
Excalibur is een kasteel compleet met torens, geïnspireerd op het verhaal van Koning 
Arthur en de ridders van de ronde tafel. Binnen waan je je in de middeleeuwen. De 
muren zijn versierd met wapenuitrustingen en zelfs het casino en de souvenirs zijn 

volledig aangepast aan het thema.  
 
Luxor 
Betreed het oude Egyptische rijk in de bronzen piramide en bekijk een grote sfinx, 
obelisk en sarcofaag. Uit de top van de piramide schijnt ‘s avonds de krachtigste 
lichtstraal ter wereld. 
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N A T I O N A L  P A R K  

’s Ochtends nog een laatste keer genieten van de glitter en glamour in Las Vegas waarna we doorrijden naar onze 
volgende prachtige bestemming: Zion National Park. Onderweg komen we nog heel wat pracht en praal tegen. We 
hebben er bewust voor gekozen om een tragere, scenic drive te volgen en niet de snelweg. We komen op deze manier 
voorbij volgende bezienswaardigheden: 

WE VERANDEREN VAN TIJDZONE IN ZION: een uurtje vooruit! 6u wordt 7u 

  

Lake Mead Recreation Area  
Lake Mead is een van Amerika’s grootste stuwmeren midden in de droge woestijn ten 
Oosten van Las Vegas. Het meer is ontstaan door na de aanleg van de Hoover Dam. 
Vroeger stroomde hier de Colorado-rivier. Je toegang zit inbegrepen in de Annual Pass.  

- Scenic Lakeshore Drive  
Aan het begin van de twintig kilometer lange toeristische route vind je het Alan Bible 
Visitor Center met tentoonstellingen en een 3D-schaalmodel van het gebied. De 
toeristische route loopt verder via Boulder Beach, een kiezelstrand met toegang tot het water.  

- Nevada Scenic State Route 167 (Northshore Road)  
Een 68km lange spectaculaire weg doorheen het prachtige woestijn landschap. De weg stijgt, daalt en kronkelt tussen 
tussen de rotsachtige formaties. Deze weg blijven we volgen tot we aan Valley Of Fire zijn.  

Valley of Fire 
Is het oudste State Park van Nevada op ongeveer 80km ten noordoosten van Las Vegas. Het park staat bekend om zijn 
rode rotsformaties die soms vuurrood lijken. Het landschap is op dezelfde manier gevormd als het Red Rock Canyon State 
Park. Mede door wind en watererosie zijn er allerlei prachtige vormen ontstaan. Er zijn ook drieduizend jaar oude indiaanse  
rotstekeningen en versteend hout te vinden. Ook heeft het park gediend om onderander een Mars-landschap te spelen in 



films. Het park heeft twee ingangen, wij zullen via de oostelijke ingang het park inrijden en 
weer uitrijden via de westelijke. De entree kost 10 dollar per auto ongeacht met hoeveel 
mensen je in de auto zit.  

- Elephant Rock  
De rotsformatie lijkt op een olifant. Je kunt een stukje naar boven lopen en onder de bijna 
vijf meter hoge slurf door wandelen. 

- Cabins 
In de jaren '30 van de vorige eeuw werden in Valley of Fire ook een aantal cabins uit zandsteen gebouwd, en u kunt bij 
"The Cabins" nu picknicken. Een klein zijweggetje leidt u naar The Cabins, en direct aan het begin hiervan kunt u nog 
even linskaf om naar Lone Rock te gaan, een op zichzelf staande rots. 

- Seven Sisters 
Een formatie van zeven rotsen. U kunt vlak bij de rotsen parkeren, maar als u ze 
allemaal tegelijk op de foto wilt hebben kunt u dat beter doen voordat u er met uw 
neus bovenop zit. Overigens is hier ook een toilet en picknickplaats te vinden. 

- Visitor Center (Start van White Domes Road Scenic Drive)  
Op ongeveer de helft van de State Route vind je een afslag in noordelijke richting naar 
het Visitor Center. De acht kilometer lange doodlopende White Domes Road (ook wel 
Mouse's Tank Road genoemd) brengt je via een prachtig landschap naar onder meer 
Mouse's Tank, Rainbow Vista, Fire Canyon, de Fire Wave en White Domes. Het 
bezoekerscentrum verschaft informatie over de geologie, ecologie en geschiedenis van 
het park en de omliggende regio. De White Domes Road is zeer fotogeniek met lage, 
pastelkleurige rotsen. Ondanks dat het mogelijk te warm zal zijn om veel te wandelen, is 
het prachtig om deze weg te rijden en af en toe een klein stukje te wandelen vanaf 
parkeerplaatsen.  

- Mouse’s Tank (Trail) / Petroglyph Canyon  
Mouse, een verbannen Paiute-indiaan, gebruikte de Valley of Fire om zich te verschuilen 
voor zijn achtervolgers. In een spelonk vond hij drinkwater en beschutting. Je bereikt deze 
plek via de Mouse's Tank Trail van nog geen kilometer lang. Op de wanden van de nauwe 
canyon zie je hier en daar petrogliefen. Aan de rechterkant van White Domes Road ligt 
een parkeerplaats, hier vertrekt de trail. Het is 400m lang door een smalle, bochtige 
canyon voornamelijk door los zand. Je loopt dezelfde weg weer terug naar de 
parkeerplaats. Korte maar leuke wandeling, wel opgepast voor de warmte!   

- Rainbow Vista 
Rainbow Vista is voor veel bezoekers de favoriete locatie in het park. Je hebt er een mooi 
uitzicht op lager gelegen versteende zandduinen in uiteenlopende kleuren. Bij de 
parkeerplaats begint een anderhalve kilometer lang wandelpad. Dit pad leidt je langs 
zandduinen en door een brede kloof naar het uitzichtpunt over Fire Canyon met zijn rode 
rotsen. Je ziet bovendien Lake Mead liggen. Vanaf hier neem je dezelfde weg weer terug, 
de totale loopafstand bedraagt dus drie kilometer. 

- Fire Canyon/ Silica Dome uitkijkpunt  
Je kunt dicht bij Rainbow Vista een zijweg naar rechts nemen. Opvallend zijn hier de grote 
kleurverschillen de rotsen: van wit naar vuurrood. De rode kleur wordt veroorzaakt door 
de aanwezigheid van ijzer.  
  



- Fire Wave 
De wandeling naar de Fire Wave begint ook aan de White Domes Road (bij P3). De Fire 
Wave Trail werd jarenlang niet genoemd in de parkinformatie. Toeristen ontdekten deze 
wonderschone locatie, die door aanprijzingen op reisfora steeds populairder werd. 
Tegenwoordig prijkt de Fire Wave prominent op informatieboekjes van het park. Trek 
ongeveer een uur uit voor deze wandeling en neem voldoende water mee. Onderweg is 
namelijk geen beschutting. 

- White Domes Loop Trail  
De White Domes Road eindigt bij een hoge, kleurrijke zandsteenformatie. Er ligt daar een ruime 
parkeerplaats, vanwaar de White Domes Loop Trail begint. De trail is 1,25 mijl lang, in het begin ga je via 
grote rotstreden flink omlaag. Je bereikt de ruïne van een oude movieset, waar ooit een film werd 
opgenomen met Burt Lancaster en Lee Marvin, en gaat daarna verder door een 400 meter lange slot 
canyon. Door een gebied met mooie pastelkleurige zandsteenrotsen loop je terug naar de parkeerplaats, 
je gaat hier heel geleidelijk omhoog.  

- Patrified Logs 
Direct voorbij de afslag naar Atlatl Rock ligt aan de rechterkant van de weg een parkeerplaats. Vandaar kan je een korte 
wandeling maken, je loopt dan voorbij een aantal (inmiddels versteende) boomstammen die 225 miljoen jaar geleden 
tijdens overstromingen in dit gebied terecht zijn gekomen 

- Atlatl Rock 
In het park zijn rotsschilderingen te zien van de Voorouderlijke Pueblo-indianen die hier 
eeuwen geleden leefden. Een voorbeeld is Atlatl Rock, met afbeeldingen van onder andere 
een atlatl, de voorloper van de pijl en boog. Een deel van die petroglyphs zit vrij hoog op 
de rotswand, er is een 12 meter hoge trap geplaatst zodat je daar naar toe kan klimmen. De 
petroglyphs worden door middel van een glazen wand tegen vandalisme beschermd.  

- Arch Rock Loop Drive  
De Arch Rock Loop Drive is een twee mijl lange, onverharde weg die een lus vormt aan 
State Route 169. De weg begint een klein stukje voorbij de West Entrance aan de linkerkant, 
en is eenvoudig begaanbaar voor alle voertuigen. Direct langs Arch Rock Loop Drive liggen 
bijzonder mooie rotsformaties. Er zijn niet veel pull-outs; de weg is wel breed genoeg om 
aan de kant te parkeren zodat je de rotsen niet alleen vanuit de auto hoeft te bekijken. Bij de 
twee meest markante rotsen, Piano Rock en Arch Rock, is wel parkeergelegenheid. Arch 
Rock is een natuurlijke rotsboog met een opening van ongeveer 4 meter breedte. 

- Beehvies 
Diverse roodgekleurde zandsteenformaties waarvan de vorm veel op bijenkorven lijkt; 

vandaar de naam The Beehives.   

 

Watchman Campground Site D20  
UT-9, Springdale, UT 84767, Verenigde Staten 

 

236 mijl  



1 9  J U L I :  Z I O N  N A T I O N A L  P A R K   
Na de glitter and glamour van Las Vegas worden we wakker in onze tent, midden in de natuur! Zion National Park bestaat 
uit een groot ravijn met diverse nevencanyons, die door de Virgin-rivier zijn uitgesleten. De eerste bewoners van Zion 
waren mormonen, daarom komen veel namen van bezienswaardigheden uit de Bijbel. Zion heeft een oppervlakte van 
ongeveer 600 km², en het bestaat uit een aantal hoge plateaus die worden doorsneden door diepe canyons. Het 
belangrijkste gedeelte is Zion Canyon. Dat is een ravijn, 24 kilometer lang en 800 meter diep, met hoog oprijzende 
wanden en hellingen. Het ravijn is uitgeslepen door de Virgin River, en dankzij die rivier heeft Zion Canyon nu rijk 
gevarieerde flora en fauna. Het park heeft heel wat te bieden en het is onmogelijk om alles deze reis te doen:  

Zion Mount-Carmel Highway 
De Zion Mount Carmel Highway loopt naar het oosten, 
richting Pine Creek Canyon. De weg stijgt sterk via een 
aantal scherpe haarspeldbochten, je hebt een prachtig 
uitzicht over Zion Canyon. Na ruim 3 mijl kom je bij de 
eerste van twee in 1930 aangelegde tunnels. Houd er 
rekening mee dat bij de tunnels vaak enig oponthoud 
voorkomt. Direct na de eerste tunnel ligt een parkeerplaats 
aan de oostzijde van de weg. Dit is het beginpunt van de 
populaire Canyon Overlook Trail. Tijdens het hoogseizoen 
zijn de parkeerplaatsen vaak allemaal bezet, even verder ligt 
nog een kleine overflow parking aan de westzijde van de 
weg. Ruim 1 mijl verder kom je door een tweede, kortere 
tunnel. Voorbij deze tunnel kom je in een heel ander 
landschap, met dennenbomen en mooie rotspartijen. Na ongeveer 6 mijl zie je de meest opvallende van die rotsen, de 
Checkerboard. De weg is ideaal geschikt richting Bryce.  

- Canyon Overlook Trail (1 uur en 1,6 km) 
In Zion National Park bevinden zich veel hoog gelegen uitkijkpunten. Van die uitkijkpunten is de Canyon Overlook het 
makkelijkst te bereiken. Via rotsachtige paden, die gedeeltelijk zijn afgezet met hekken, klim je naast een rotswand 
omhoog tot onder een groot overhangend gedeelte van die rots. Beneden je zie je een smal zijravijn, de Pine Creek 
Narrows. Het tweede gedeelte van de trail gaat over meer open rotsachtig terrein. Je bereikt dan de bovenste rand van 
een verticale rots, dit uitkijkpunt ligt ruim 200 meter boven de bodem van de vallei. 

Zion Canyon Visitor Center 
Je eerste halte in Zion National Park is het bezoekerscentrum. Hier vind je brochures en kun je je inschrijven voor 
activiteiten onder leiding van een parkranger. Vanaf hier starten enkele trails en vertrekken de shuttlebussen.   

- Watchman Trail (4,3 km en 2 uur)  
In verband met de hitte wordt het aangeraden om deze trail in de ochtend of in de avond te lopen. Het pad eindigt aan 
de rand van de 1995 meter hoge Watchman Peak, vanwaar je een goed uitzicht hebt op Zion Canyon, Oak Creek 
Canyon en het stadje Springdale.  

- Archeology Trail (600 meter 30 minuten)  
Via een zanderige trail loop je naar de top van een heuvel. Je ziet daar de resten van een historische 
voedselopslagplaats van de Ancestral Pueblon People. Vanaf de trail heb je een mooi zicht over Zion Canyon.  

- Pa'rus Trail (5,6 km en 2 uur)  
Een verhard pad volgt de Virgin River van de South Campground tot aan de tweede busstop, bij Canyon Junction. Op 
deze trail zijn huisdieren en fietsers toegestaan. 



Court of the Patriarchs Viewpoint (3de busstop)  
Bij de stopplaats begint een pad van zo'n 100 meter lengte. Aan het eind van dat pad heb je een mooi uitzicht op The 
Three Patriarchs, dat zijn drie bergtoppen die zijn vernoemd naar de drie bijbelse stamvaders Abraham (2.101 meter), Isaac 
(2.081 meter) en Jacob (2.083 meter). 

Zion Lodge (4de busstop) 

- Grotto Trail Afstand (enkel 800 meter)  
Deze eenvoudige trail loopt parallel aan de oostzijde van de Zion Canyon Scenic Drive, je kan via dit pad van de vierde 
naar de vijfde busstop lopen (van Zion Lodge naar The Grotto). Onderweg zie je Red Arch Mountain (1.807 meter hoog). 
Deze trail kan worden gecombineerd met de Kayenta Trail en de Lower Emerald Pool trail 

- Lower, Middle en Upper Emerald Pools Trail  
Ter hoogte van de Zion Lodge kan je via een brug de Virgin River oversteken. Direct voorbij de brug splitst het pad zich, 
rechtsaf ga je naar de Lower Emerald Pools, en linksaf naar de Middle Emerald Pools.  
Lower (1,9km heen en terug): de wandeling naar de Lower Emerald Pool is heel 
eenvoudig. Het pad is verhard, en loopt door een schaduwrijke omgeving met veel 
planten en bomen. Na iets minder dan 1 kilometer bereik je een kleine waterval; het 
water valt hier van de bovenzijde van een overhangende rots naar beneden. Het komt 
terecht in de kleine waterplas Lower Emerald Pool, iets beneden het pad. Je kan 
achter de waterval doorlopen; het pad is hier door het stuifwater een beetje glad. Als 
je alleen de Lower Emerald Pool wil zien, ga je vanaf hier via hetzelfde pad terug. 
Middle (2,7km): De Middle Emerald Pool ligt 25 meter hoger dan de Lower Emerald 
Pool. Er lopen twee verschillende paden naar deze kleine waterplas. Je kan eerst naar 
de Lower Emerald Pool gaan, en – nadat je onder de waterval bent doorgelopen – via een 400 meter lang rotsachtig 
pad naar boven klimmen. Op verschillende plaatsen zijn treden in de rotsen uitgehouwen. De omgeving is hier veel 

minder groen dan rondom de Lower Emerald Pool Trail.  
Upper: Upper Emerald Pool is de grootste van de drie waterplassen. Het 
bergmeertje ligt ineengeklemd tussen een rotswand en een klein zandstrand met 
veel rotsblokken en planten daar omheen. Tijdens de winter- en lentemaanden is er 
een kleine sluierachtige waterval te zien; het water valt van de bovenzijde van de 
rotswand naar beneden en komt terecht in de Upper Emerald Pool. De Upper 
Emerald Pool Trail is een 800 meter lang pad, dat helemaal is bezaaid met 
rotsblokken. Via die rotsblokken klim je 61 meter naar boven. Je kan alleen via 
hetzelfde pad terug. 

The Grotto (5de busstop)  

- Angels Landing (8,7 km en 4u)  
Een van de spannendste en beroemdste routes van alle nationale 
parken. Je moet flink klimmen over zigzagpaden en klauteren over 
gladde rotsen. De laatste meters tot de top is het wandelpad zeer 
smal en moet je via ijzeren kettingen omhoog klauteren, met 
diepe afgronden onder en naast je. Het eindpunt van deze 
intensieve wandelroute is zeer de moeite waard; je kijkt uit over de 
Zion Canyon en hebt een weids, indrukwekkend uitzicht. Neem 
voldoende water en eten mee en ga vroeg op pad in verband met 
de warmte en de drukte!  



Weeping Rock (6de busstop) 

- Weeping Rock Trail (600m en 30min) 
Uit een overhangende rotspartij sijpelt water naar beneden, en aan de onderkant van de rots groeien mos en allerlei 
mooie planten. Weeping Rock is vooral erg mooi in het voorjaar. 

- Observation Point Trail (12,9km en 6u)  
Het eerste deel van de trail is gelijk aan het begin van de Hidden Canyon Trail. Na een eerste steile klim bereik je een 
splitsing, rechtsaf ga je naar Hidden Canyon, voor het vervolg van de trail naar Observation Point ga je linksaf. Het pad 
stijgt nog verder, en is vrij steil. Pas vanaf het moment dat je Echo Canyon bereikt (je bevindt je dan ongeveer 300 meter 
boven de bodem van de vallei), wordt de trail iets vlakker. Je kan van bovenaf de donkere Echo Canyon in kijken. Er 
volgt opnieuw een gedeelte waar het pad stijgt, vooral het tweede gedeelte is erg steil. De laatste mijl is vrij vlak, je 
loopt naar de rand van de top. Vanaf Observation Point heb je een 270º uitzicht over Zion Canyon. Aan de overkant kan 
je de veel lager gelegen top van Angels Landing zien. 

Big Bend (7de busstop)  
Dit is een uitkijkpunt vanwaar geen trails beginnen. Je hebt hier zicht op de Virgin River, op Angels Landing en op de Great 
White Throne.  

Temple of Sinawava (8ste busstop)  
De bus stopt hier bij de 1.347 meter hoge Temple of Sinawava, en gaat vervolgens via dezelfde weg weer terug naar het 
Visitor Center. Vanaf de parkeerplaats beginnen trails. 

- Riverside Walk (3,5km en 1,5u)  
De wanden van het ravijn komen steeds dichter bij elkaar. Je volgt de Virgin River via een verhard pad stroomopwaarts, 
tot je uitkomt bij de bekende Zion Narrows. Hier is slechts enkele meters ruimte tussen de ruim 600 meter hoge 
bergwanden. Er is hier een klein strandje naast het water, veel mensen gebruiken deze plek als rustpunt, of om even 
pootje te baden of te zwemmen.  

- The Narrows  
Aansluitend aan de hierboven genoemde Riverside Walk, kan je door het smalle ravijn The Narrows verder lopen. De 
lengte van de wandeling kan niet vooraf worden aangegeven, je loopt gewoon zo ver je wilt de kloof in, en je gaat 
daarna via dezelfde weg weer terug. Deze prachtige hike is heel erg populair, vooral tijdens het eerste deel is het 
bijzonder druk. Maar hoe verder je loopt, hoe stiller het wordt. Je mag enkele mijlen diep de kloof ingaan zonder 
permit. De hoogte van het water varieert, op veel plekken komt het water maximaal tot aan je knieën, het kan ook 
voorkomen dat je tot aan je middel door het water moet lopen. De ondergrond bestaat uit glibberige stenen waarover 
je makkelijk uit kunt glijden. De beste tijd voor deze hike is de zomer; het water staat dan minder hoog en is ook minder 
koud. 



2 0  J U L I :  Z I O N  N A T I O N A L  P A R K  -  B R Y C E  C A N Y O N   
Na de twee mooie dagen in Zion National Park rijden we verder naar een nieuwe locatie: Bryce Canyon National Park! De 
hoefijzervormige kloof staat vol muren en torens in uiteenlopende kleurschakeringen. Het meest bijzonder zijn de hoodoos; 
smalle rotspilaren.  

Visitor Center 
Het Bryce Canyon Visitor Center ligt dichtbij de ingang van het park, en is 
dagelijks geopend vanaf 08.00 uur. De sluitingstijd varieert, afhankelijk van het 
seizoen, tussen 16.30 uur en 20.00 uur.  Je vindt hier o.a. een permanente 
tentoonstelling over de geologische en natuurhistorische achtergronden van 
het park. Er worden ook diapresentaties gegeven. En je kan informatie krijgen 
over de activiteiten die worden georganiseerd, zoals rondwandelingen onder 
leiding van natuurkenners.  

Sunrise Nature Center 
Ook hier worden tentoonstellingen gehouden, en kan je terecht voor informatie. Het Sunrise Nature Center is te vinden bij 
de parkeerplaats van Sunrise Point, en is open tijdens de zomermaanden 

Rim Road (Scenic Drive) 
Alle uitkijkpunten liggen aan dezelfde kant van de weg. Het is daarom het handigst als je eerst helemaal doorrijdt tot het 
einde van het park, en pas op de terugweg stopt bij de uitkijkpunten. Je kunt dan steeds aan de rechterkant van de weg 
parkeren. Het mooiste gedeelte van Bryce Canyon ligt helemaal vooraan (het Bryce Amphitheater). 

- Rainbow Point en Yovimpa Point  
Helemaal aan het eind van de Rim Road ligt Rainbow Point, op het hoogste punt van het park. Je hebt er een 
fantastisch uitzicht over zuidelijk Utah en ziet het Kaibab Plateau van de Grand Canyon in Arizona, zo’n 145 kilometer 
verderop. Bij Yovimpa Point Overlook krijg je een goede indruk van de gesteentelagen die de Grand Staircase 
genoemd worden. De verschillende treden in deze 'trap' zijn vernoemd naar de dominante kleur van de rotsen. De 
bovenste laag, waarop je staat, heet de Pink Cliffs. 

- Ponderosa Canyon  
Een goed uitzicht op de veelkleurige hoodoos in de gelijknamige vallei en op het Aquarius Plateau in het noorden 

- Agua Canyon 
Dit is een van de mooiere scenic views, met veel contrasten in licht en kleur. Let op de kleine bomen die boven op een 
hoodoo staan die bekend is als The Hunter. 

- Natural Bridge 
Vlak langs de toeristische route ligt de Natural Bridge; een natuurlijke boog die door 
wind, regen en ijs gevormd is. De rode kleur van de 38 meter hoge boog vormt een 
mooi contrast met het groene bos van de onderliggende canyon. Vergeet hier zeker 
niet te stoppen, het is een van de mooiste bezienswaardigheden van Bryce Canyon 
National Park. 

- Farview Point en Swamp Canyon  
Een weidse uitblik over aangrenzende plateaus en bergen. Het is zelfs mogelijk om in het zuiden het Kaibab Plateau van 
de Grand Canyon te zien liggen. 

- Piracy Point 
Dit punt is alleen bereikbaar via een korte wandeling vanaf de parkeerplaats van Farview Point.  



- Paria View  
Kijkt uit over hoodoos in het Amphitheater, die zijn gevormd door de Yellow Creek. In het zuiden zie je de White Cliffs. 
Je kijkt uit over de Paria River Valley en over het Aquarius Plateau. 

- Bryce Point 
Dit is het hoogste uitkijkpunt langs deze canyon, en het is vooral een goede plek tijdens de zonsopkomst en in de 
vroege ochtend.  

- Inspiration Point 
Een goed uitzicht op het Bryce Amphitheater en op de rotsformatie Silent City. 

- Sunset Point (mooiste zonsopkomst)  
In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, kan je hier de zon niet goed zien ondergaan. Wel heb je hier in de 
namiddag een goed uitzicht over het Bryce Amphitheater. Bij Sunset Point start de indrukwekkende Navajo Loop Trail. 

- Sunrise Point 
Een erg goede plek om het Bryce Amphitheater tijdens de zonsopkomst te zien. De veranderingen in de 
kleurschakeringen zijn dan erg indrukwekkend.  

- Fairyland Point  
Net voorbij de parkgrens (en zelfs nog vóór het Park Entrance Station) begint de één mijl lange Fairyland Road, die leidt 
naar het Fairyland Point. Een sprookjesachtig mooi amphitheater, Fairyland Canyon genaamd, met uitzicht op de Pink 
Cliffs. De rotsformatie Boat Mesa heeft de vorm van een boot. In de verte ligt de 2.257 meter hoge rotsformatie Sinking 
Ship. De Fairyland Road is in de winter en na zonsondergang gesloten. 

Navajo Loop Trail (2,2 km en 2u)  
Je krijgt pas echt een goed beeld van het indrukwekkende Bryce Canyon National Park als je een afdaling in de kloof 
maakt. De route is 2,2 kilometer lang en redelijk steil, maar de wandeling in de doolhof van hoodoos zul je (in positief 
opzicht) niet snel vergeten.  

Queen’s Garden Trail (2,9km heen en terug en 2u)  
Dit is de gemakkelijkste afdaling in de canyon. Het pad eindigt in de Queens Garden, waar hoodoo Queen Victoria 
neerkijkt op haar tuin vol rotsformaties. De wandeling is in totaal drie kilometer lang en je stijgt (en daalt) 98 meter. 

Peekaboo Loop Trail (8,8km en 4u) 
Een steile maar wel spectaculaire wandeling, via Wall of Windows en Three Wisemen. Van 
dit pad maken ook ruiters gebruik, wandelaars moeten plaats maken voor de paarden. 

Gecombineerde trails 
De Navajo / Queen's Combination: 4,6 kilometer - 2 à 3 uur  
De Peekaboo / Navajo Combination: 7,8 kilometer - 3 à 4 uur  
De Peekaboo / Navajo / Queen's Combination: 10,9 kilometer - 3 à 4 uur 

 

Ruby’s Inn RV Park and Campground 
300 S Main St, Bryce Canyon City, UT 84764, Verenigde Staten 

122 mijl 



2 1  J U L I :  B R Y C E  C A N Y O N  -  P A G E   
Deze keer zetten we koers richting Page. Het is een korte reisdag dus vandaag is het zeker nog mogelijk om uitzichtpunten 
of een wandeling te doen in Bryce Canyon. We hebben twee mogelijkheden om richting Page te gaan. 

WE GAAN TERUG EVEN EEN UURTJE ACHTERUIT IN PAGE 7U WORDT 6U  

Cottonwood Canyon Road 
De Cottonwood Canyon Road is een grotendeels onverharde weg van 47 mijl lang, 
die van noord naar zuid door het Grand Staircase Escalante National Monument 
heenloopt. De weg is aangelegd tijdens de jaren ’60 van de vorige eeuw, tegelijk 
met de stroomvoorziening voor de in Bryce Canyon gelegen plaatsen. De toestand 
van de weg kan sterk variëren. Soms wordt de weg gedurende langere tijd niet 
goed onderhouden, de algemene conditie van de weg kan daarom in het ene jaar 
slechter zijn dan het andere jaar. Bovendien hebben ook de weersomstandigheden 
veel invloed, na regen of sneeuw kan de weg onbegaanbaar worden.Je kan bij het 
Paria Ranger Station (aan Highway 89) of in het Cannonville Visitor Center 
informeren naar de actuele toestand van de weg. Houd er rekening mee dat de 
Cottonwood Canyon Road in een zogenaamde ‘open range’ ligt; dat betekent dat 
koeien hier vrij rond kunnen lopen en dus ook op de weg kunnen komen 

Horseshoe Bend 
Binnen de grenzen van de Glen Canyon National Recreation Area maakt de Colorado-
rivier een hoefijzervormige bocht. Je loopt vanaf de parkeerplaats ongeveer een 
kilometer lang omhoog naar de Horseshoe Bend Overlook. De parkeerplaats ligt aan 
Highway 89 South, ten zuiden van het centrum van Page. Tussen 12.00 en 14.00 uur 
staat de bocht helemaal in de zon, en heb je tijdens het fotograferen geen last van 
schaduwen in de canyon. 

Lake Powell 
Lake Powell is het op één na grootste stuwmeer van de Verenigde Staten. Het dankt zijn bestaan aan de aanleg van de 
Glen Canyon Dam, waardoor de Glen Canyon vol liep met water. Het meer maakt deel uit van de Glen Canyon National 
Recreation Area en is een geliefde locatie onder watersporters. Op de oever kun je mooi 
wandelen en fietsen.  

- Kayakken 
Op Lake Powell is het ideaal om te kajakken. Je kunt kajaks huren die ze vastmaken op 
het dak van je auto zodat je naar de Antelope Point Launch Ramp kunt rijden. Er is een 
mooie route om te kajakken: deze wordt steeds smaller en op een gegeven punt ga je je 
kajak op het droge trekken en kun je een kleine hik doen tussen de canyon. 

Scenic Drive Wahweap 
Wanneer we naar onze kampeerplaats rijden komen we  via de Scenic Drive van Wahweap te rijden over de Lake Shore 
Drive. Je hebt hier een prachtig uitzicht over de Wahweap Bay. Bezoek ook zeker het uitzichtpunt met de naam Wahweap 
Overlook. 

Wahweap RV & Campground  
Lake Shore Dr, Page, AZ 86040, Verenigde Staten 

165 mijl (of 105 mijl via Cottonwood)  



2 2  J U L I :  P A G E  -  M O N U M E N T  V A L L E Y  
Vroeg opstaan vandaag! We starten de dag met een van de eerste tours door Antelope Canyon. Nadien kunnen we een 
kajaktocht doen op Lake Powell. Tegen de namiddag/avond rijden we verder richting Monument Valley. 

Lower Antelope Canyon 
Deze kloof is wat moeilijker begaanbaar: de doorgangen zijn smal en onderweg daal je via diverse 
ladders dieper af in de canyon. Er valt minder zonlicht naar binnen, maar de wanden zijn 
gevarieerder.  

Reservatie: 

WE GAAN TERUG EEN UURTJE VOORUIT IN MONUMENT VALLEY: 6U WORDT 7U 

Monument Valley 
Dat is misschien wel het meest aansprekende voorbeeld van de overweldigende schoonheid van het woestijnlandschap in 
het zuidwesten van Amerika. Het silhouet van de eenzame rode rotsen, omgeven door een lege, weidse vlakte, heeft als 
decor gediend bij tientallen films en vele commercials.  

- Visitor Center 
Behalve een souvenirshop en een cafetaria vind je hier ook een expositie over de geologische geschiedenis van 
Monument Valley en geschiedenis van haar bewoners, de Navajo Indianen. Op dit punt heb je bovendien al een 
ontzettend mooi uitzicht over de vallei. 

- Valley Drive 
De scenic route start bij het Visitor Center. Deze onverharde weg kronkelt 
door het desolate landschap en over een lengte van 17 mijl krijg je een 
goede indruk van dit bijzondere gebied. Onderweg wordt je regelmatig 
getrakteerd op fenomenaal mooie uitzichten, dus houd je camera in de 
aanslag. Aan het begin van de route kom je bij een stopplaats vanwaar je 
een spectaculair mooi zicht hebt op drie van de meest bekende Buttes: 
West Mitten, East Mitten en Merrick Butte. Deze drie rotsen zijn ongeveer 
300 meter hoog. Voorbij de 235 meter hoge Elephant Butte zie je drie 

dicht bij elkaar staande Spires, 
die samen The Three Sisters 
worden genoemd. Je komt bij een splitsing waar je alleen rechtsaf mag, vanaf 
dit punt geldt eenrichtingsverkeer. De weg loopt nu tussen diverse andere 
schitterende rotsen door, zoals de Thunderbird Mesa, de immens grote Rain 
God Mesa en Totem Pole. Ook kom je bij uitkijkpunten vanwaar je de verder 
weg gelegen rotsen kunt zien. Een van de meest indrukwekkende uitkijkpunten 
is Artist Point, vanwaar je een weids uitzicht hebt over de vallei. De weg komt 
uit bij de eerder genoemde splitsing, vanwaar je weer terugrijdt naar het Visitor 
Center 

- Wildcat Trail (5km en 2 uur)  
Het is niet toegestaan om op eigen houtje door Monument Valley te dwalen, maar er is één wandelpad dat je zonder 
gids mag bewandelen. De Wildcat Trail is een rondje van 3,2 mijl en leidt je in twee uur langs de West Mitten 
rotsformatie. Het is een vrij makkelijke route, maar goede schoenen en genoeg water zijn wel van belang. Je kan deze 
tocht het best ’s ochtends vroeg of in de namiddag maken. In de ochtend heb je de plek voor jezelf, maar aan het eind 
van de middag is de omgeving in het licht van de ondergaande zon nog veel mooier. De Wildcat Trail begint bij de 
picknickplaats ten noorden van het bezoekerscentrum. 



Forrest Gump Point  
Om het bekende uitzicht vanuit Forrest Gump op foto te krijgen moet je 
ongeveer 20 minuten verder rijden richting Mexican Hat. Er is voldoende 
parking naast de weg om stil te staan. Wel oppassen want het blijft een 
snelweg. De plek missen doe je bijna niet, want er zullen heel wat toeristen 
zitten, liggen, staan, springen, dansen op de weg om de geschikte foto te 
schieten.  

 

Monument Valley, Indn Route 42,  
Oljato-Monument Valley, AZ 84536, Verenigde Staten 

 

170 mijl  



2 3  J U L I :  M O N U M E N T  V A L L E Y  -  G R A N D  C A N Y O N  
In de voormiddag kunnen we de wandeling of de scenic route nog rijden, afhankelijk waar we zin in hebben en nog niet 
gedaan hebben. Endan op naar één van de zeven wereldwonderen: de Grand Canyon! De Grand Canyon is het resultaat 
van een indrukwekkend staaltje natuurgeweld. De enorme kloof is uitgeslepen door de woeste Colorado rivier. Doordat de 
bron van de rivier erg hoog ligt, stroomt het water sneller dan andere rivieren. In miljoenen jaren tijd heeft dat geresulteerd 
in een scheur in de aardkorst van ongeveer 1600 meter diep en 350 kilometer lang. Op het breedste punt liggen de 
noordelijke en zuidelijke rand maar liefst 29 kilometer uit elkaar. 

WE GAAN TERUG EVEN EEN UURTJE ACHTERUIT IN DE GRAND CANYON: 7U WORDT 6U 

Dessert View Drive (East Rim Drive) 
De Desert View Drive is een prachtige route die van het 
oosten van Grand Canyon Village tot de Desert View 
uitkijktoren – zo'n 40 kilometer verderop – loopt. De weg 
komt langs zes uitzichtpunten en een aantal picknickplaatsen. 
Onderweg kun je genieten van indrukwekkende panorama's 
en prachtige uitkijkjes op de roodbruine rotsen en de 
kronkelende rivier. Aan het begin van de Desert View Drive, 
tussen het Yavapai Point and Geology Museum, het 
bezoekerscentrum en Yaki Point, rijden gratis shuttlebussen. 
Met het eigen vervoer bereik je Grandview Point, met 2.256 
meter een van de hoogste uitzichtpunten van Grand Canyon. 
Dit is een goede plek om de zonsondergang te zien. Een 
alternatief is Yaki Point. Verderop langs Desert View Drive ligt 
het Tusayan Museum, een museum met de restanten van een indiaanse nederzetting. Weer een aantal kilometer verder 
kom je bij Lipan Point, waar je de rivier ziet met enkele stroomversnellingen. Desert View is het laatste punt voordat je het 
park uitrijdt.  

Grand Canyon Village 
Het centrale deel van de South Rim is Grand Canyon Village. Hier zijn voorzieningen zoals hotels en restaurants. Vlakbij 
Grand Canyon Village ligt het bezoekerscentrum, waar je terecht kunt voor informatie over wandelingen en ranger-
activiteiten. Ook draait er een interessante film over de Grand Canyon. Naast het bezoekerscentrum ligt Mather Point; voor 
velen de eerste echte kennismaking met de immense Grand Canyon. 

Hermit Road (West Rime Drive) en Rim Trail 
Je kunt vanaf Grand Canyon Village via de Hermit Road (13 km) rijden naar het 
meest westelijke punt van de South Rim: Hermits Rest. Het eerste uitzichtpunt 
aan de Hermit Road is Trailview Overlook, vanwaar je uitkijkt over de weidse 
Grand Canyon en de Bright Angel Trail. Vanaf Hopi Point zie je een deel van 
de Colorado-rivier; het is een van de beste plaatsen langs de Hermit Road om 
de zonsondergang te bekijken. Een minder drukke plek waar de 
zonsondergang ook mooi is, is Pima Point. In de zomer neem je de rode 
shuttlebus, die hier zeer frequent rijdt. Je kan de uitkijkpunten ook te voet 
bereiken, via de Rim Trail. Veel mensen combineren beide mogelijkheden. 
Voor de meest rustige beleving kun je helemaal tot de laatste halte rijden en 
dan terug te voet gaan. Op de heenweg stopt de bus bij elk van de punten, 

op de terugweg alleen bij Pima Point, Mohave Point en Powell Point. Je kan zo vaak in- en uitstappen als je wilt.  
Het pad is verhard tot aan Maricopa Point. Bij Hopi Point zijn toiletten aanwezig. De trail ligt gedeeltelijk in de schaduw, en 
het is hier over het algemeen veel minder druk dan bij de uitkijkpunten bij de Village.  



Bright Angel Trail (9,6m heen en terug Three-Mile Resthouse) 
De trail begint aan de South Rim in Grand Canyon Village, net ten westen van de Bright Angel Lodge. Het pad is goed 
onderhouden, en onderweg is er (afhankelijk van het tijdstip van de dag) veel schaduw. Onderweg passeer je twee 
'resthouses', vooral tijdens het hier tussen gelegen gedeelte zijn de uitzichten erg mooi. Na het Mile-and-a-half Resthouse 
wordt het pad smaller, en na het Three-Mile Resthouse ook steiler 

South Kaibab Trail 
De trail begint dicht bij Yaki Point, net ten oosten van Market Plaza. De uitzichten onderweg zijn nog mooier dan vanaf de 
Bright Angel Trail, omdat deze trail door een meer open gedeelte van de canyon loopt. De trail is echter ook zwaarder, 
omdat er vrijwel geen schaduw is, en omdat onderweg geen water verkrijgbaar is. Je zou er dan ook voor kunnen kiezen 
om via de South Kaibab Trail naar beneden te gaan, en via de Bright Angel Trail naar 
boven 

Sterren kijken 
Dankzij de donkere en schone lucht is de Grand Canyon een van de beste plekken in 
de VS om sterren te kijken. Genieten! 

 

 

Mather Campground Pine Loop Site 292  
Havasupai St, Grand Canyon Village, AZ 86023, Verenigde Staten 

 

185 mijl 



2 4  J U L I :  G R A N D  C A N Y O N  -  K I N G M A N   
In de ochtend kunnen we nog genieten van de Grand Canyon: een wandeling, enkele uitzichtpunten, … we zien wel waar 
we zin in hebben. Vandaag is het een rustigere dag. Hierna rijden we door over een stuk Route 66 en stoppen in Kingman. 

Williams 
Aan de voet van de hoge Bill Williams Mountain ligt het voormalige cowboystadje Williams. Het staat vooral bekend als de 
toegangsweg tot de Grand Canyon en gold tot de jaren 1980 als de laatste stopplaats aan de beroemde Route 66. Bij 
Williams ligt een deel van de 'Historic Route 66', met prachtige uitzichten. 

- Historic Downtown 
In het historische centrum van Williams, dat in 1984 een nationaal monument werd, zijn 
veel historische gebouwen en winkeltjes te bekijken. Je kunt er allerlei souvenirs kopen 
met het beroemde logo van Route 66.  

- Grand Canyon Railway  
In 1989 en 1990 werden twee authentieke stoomlocomotieven uit 1906 en 1910 volledig 
gerestaureerd voor ritten tussen Williams en de Grand Canyon. 

Selingman 
Met historische motels, een karakteristiek tankstation en kleine winkeltjes is Seligman op en top een Route 66-stadje. Het 
kleine Seligman werd vermoedelijk in 1895 opgericht en werd in de jaren twintig een belangrijke stopplaats voor reizigers 
die de Mother Road afreden van Chicago in het oosten naar Santa Monica in het westen. In Seligman ga je even terug naar 
die tijd: stil je honger met een hamburger of scoor leuke Route 66-souvenirtjes in het winkeltje. Seligman strekt zich 
grotendeels uit over één straat, die je gemakkelijk te voet kunt verkennen.    

Hackberry General Store 
Een icoon op de Route 66 met allerlei oude auto’s en oude tankstations. 
Must see!  

Kingman 
In Kingman, ook wel 'the Heart of Route 66' genoemd, zijn nog steeds 
authentieke Route 66-elementen te zien. Je kunt in Kingman onder 
andere een bezoek brengen aan de Old Town, het Locomotive Park en 
het Historic Route 66 Museum. In de omgeving liggen enkele spookstadjes. 

- Old Town 
Kingman heeft een oud centrum met circa zestig historische gebouwen, waaronder de St. Mary’s Catholic Church, de 
Little Red School House en Hotel Beale. Een leuke manier om het historische centrum te ontdekken is door een 
stadswandeling te maken. Je kunt de routegids ophalen bij het Mohave Museum of History and Arts of bij het 
Powerhouse Visitors Center aan 120 W Andy Devine Ave. In het museum kom je aan de hand van verschillende 
kunstvoorwerpen veel te weten over de geschiedenis van het noordwesten van Arizona. 

- Locomotive Park 
De topattractie is de stoomlocomotief nummer 3759, die vanaf 1928 meer 
dan twintig jaar lang passagiers tussen Los Angeles en Kansas vervoerde. In 
1957 werd de locomotief door de Santa Fe Railroad aan de stad Kingman 
geschonken. Naast de locomotief zijn er andere herinneringen aan het 
spoorwegverleden van Kingman.  
Adres: Metcalf Park, 315 West Beale Street 

https://tiogatours.be/voorpret/bezienswaardigheden/amerika/illinois/chicago/
https://tiogatours.be/voorpret/bezienswaardigheden/amerika/californie/santa-monica/


- Route 66 Museum  
Dé publiekstrekker in Kingman is de Route 66. Bezoek het Route 66-museum, dat is ondergebracht in een pand dat nog 
steeds aan de historische Route 66 ligt. Hier zie je onder andere foto’s van mensen die de 'Mother Road' hebben 
bereisd. Dit museum vind je, net als het bezoekerscentrum, aan 120 West Andy Devine Avenue. 

- Monolith Garden Trail  
Op de Monolith Garden Trail is een padenstelsel voor wandelaars, hardlopers, 
paardrijders en mountainbikers. De paden voeren je door de Mojave-woestijn, langs 
woestijnplanten en vulkanische rotsformaties. Je kunt de Trail op meerdere manieren 
bereiken, het gemakkelijkst is via de Coyote Pass Trailhead, twee mijl ten noorden van 
Kingman, aan Highway 93 South. 

- Mr. D’z Route 66 Diner  
Een typische, op en top Amerikaanse diner met Route-66 sfeer.  

 

 

Best Western Plus A Wayfarer's Inn and Suites,  
2815 E Andy Devine Ave, Kingman, AZ 86401, Verenigde Staten 

 

190 mijl 



2 5  J U L I :  K I N G M A N  -  A N A H E I M   
Vandaag is het de langste rijdag uit de hele reis. Er staat heel wat leuks op het programma. We zullen over een van de 
leukste en mooiste stukken van Route 66 rijden richting Los Angeles. Ondertussen kunnen we een stop maken bij het 
Joshua Tree National Park. De afstanden in Los Angeles zijn enorm en daarom kiezen we ervoor om in Anaheim te 
verblijven omdat dit het dichtste bij Disneyland is dat we morgen gaan bezoeken.  

Cool Spring Station 
Op de Route 66 van Kingman naar Oatman kom je voorbij Cool Springs Station dat 
als benzinestation niet meer in gebruik is. Stop hier voor een foto of een bezoek aan 
het winkeltje of het museum. 

Sitgreaves Pass on Route 66 
De Sitgreaves Pass is een bergpas die deel uit maakt van de historic route 66 net 
boven Oatman. Vele mensen vinden dit het mooiste stukje van de route 66 

Oatman 
Dit is een Ghosttown die weer in ere hersteld is. Het ziet eruit als een oud cowboy 
dorpje, met een oud postkantoor, restaurant, saloon en verschillende stores. Ook de 
lijkkist van een Town Marshal staat gewoon in de straat opgesteld. Verder lopen er ezels 
los rond in de straat.  

Needles 
Needles ligt aan de Colorado Rivier op de grens van Californie en Arizona. Aan de ene kant ligt de Mojave Woestijn en aan 
de andere kant wacht het Kingman.  

Roy’s Motel and Cafe ROUTE 66 SIGN 
Roy's Motel and Café is een motel, café, benzinestation en autoreparatiewerkplaats, die al vele jaren ter ziele is, maar nu 
grotendeels wordt gerestaureerd, op de National Trails Highway van de Amerikaanse Route 66 in de Mojave-woestijnstad 
Amboy. Het is een ideale stopplek om even uit te rusten, iets te eten, wat foto’s te maken.  
Adres: 87520 National Trails Hwy, Amboy, CA 92304, Verenigde Staten  
 
Joshua Tree National Park 
In Joshua Tree National Park komen drie ecosystemen bij elkaar. De oostelijke helft van het park ligt in de Colorado Desert, 
een laaggelegen gebied waarin de overvloedig aanwezige creosotestruik het dorre landschap overheerst. De westelijke 
helft ligt in de hoger gelegen Mohave Desert, waar het enigszins koeler en vochtiger is. Weinig gebieden illustreren 
duidelijker het contrast tussen hoog en laag gelegen woestijn. Het derde ecosysteem wordt gevormd door de vijf oases 
van waaierpalmen, die in het park verspreid liggen. Zij geven daarmee de weinige plaatsen aan waar water dicht aan de 
oppervlakte komt.  

- Oasis Visitor Center  
buiten het park, ten noorden van de North Entrance Dagelijks geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur  
Water, flush toilets, telefoon, boekwinkel, frisdranken, expositie 

- Skull Rock (400m) 
Deze korte wandeling begint op de camping, en gaat naar Skull Rock. Zoals de naam al aangeeft, kan je met een klein 
beetje fantasie in de vorm van deze rots een doodshoofd zien. 

- Hidden Valley Nature Trail (1,6km loop) 
Hidden Valley is een gebied dat compleet omsloten wordt door opeengestapelde granieten rotsblokken. De plek was 
vermaard als schuilplaats van veedieven. Tussen de keien ligt een pad met een lengte van 1 mijl, waarlangs veel 



cactussen, Joshua Trees en andere planten groeien en waar ook veel dieren leven. De trail is eenvoudig begaanbaar, het 
hoogteverschil bedraagt ongeveer 30 meter. Hidden Valley is een van de drukst bezochte plaatsen van het park. Ook bij 
rotsbeklimmers is de vallei erg populair. 

Na Joshua Tree National Park is het nog ongeveer 2,5u verder rijden tot het hotel. Onderweg is er niet echt meer iets te 
zien en is het vooral kilometers maken tot we in Anaheim zijn. 

 

Dixie Orange County Hotel  
11632 Beach Blvd, Stanton, CA 90680, Verenigde Staten 

 

 
330 Miles 



2 6  J U L I :  A N A H E I M  
Vandaag de hele dag een bezoek aan Disneyland Park en Disneyland Adventure Park in Anaheim!  
Disneyland in Californië werd door Walt Disney zelf in 1955 geopend als een land waar hele families zich konden en 
mochten vermaken. Het resort is inmiddels flink uitgebreid. Je vindt er nu ook een winkel- en uitgaanscomplex, meerdere 
hotels en nóg een pretpark – Disney’s California Adventure. Disney’s California Adventure is het tweede park van het 
Disneyland Resort in Anaheim, Californië. Men heeft hier de sfeer van een enorme kermis proberen neer te zetten. 
Spannende en technologisch zeer geavanceerde attracties worden verspreid over zes gebieden die allemaal iets te maken 
hebben met de cultuur van Californië.  

  

 

Disneyland Park (8u - 24u) 

- Main Street USA  
Main Street USA is de hoofdstraat die je tegenkomt zodra je het park 

binnenkomt. Deze straat heeft geen Disneyland attracties en is 

gemodelleerd naar een oude winkelstraat uit de Amerikaanse 

geschiedenis. Je hebt hiervandaan een prima uitzicht op het kasteel 
van Doornroosje – Sleeping Beauty Castle. 

- New Orleans Square 
New Orleans Square is een uniek parkdeel. Dit themagebied vind je 

namelijk niet in alle andere Disney-parken. New Orleans Square is 

volledig gethematiseerd aan de hand van het New Orleans uit de negentiende eeuw. Eye catchers zijn het 
familievriendelijke spookhuis The Haunted Mansion en de klassieke Disneyland attractie Pirates Of The 

Caribbean. Je maakt, tijdens laatstgenoemde attractie, een bootrit door de wereld uit de gelijknamige film – 

inclusief Johnny Depp als Captain Jack Sparrow.  

- Fantasyland 
Fantasyland is wellicht het meest bekende parkdeel van Disneyland. 
Alles staat hier in het teken van de bekende Disney-sprookjes en vind 

je voornamelijk kindvriendelijke attracties. Voorbeelden zijn de vlucht 

Peter Pan’s Flight, het klassieke It’s A Small World en de darkride 

Pinocchio’s Daring Journey. 

https://www.amerikaonly.nl/californie-bestemmingen-californie-bezienswaardigheden/


- Mickey’s Toontown  
Mickey’s Toontown grenst aan Fantasyland en is voor veel kinderen het hoogtepunt van de dag. Je ontmoet 

hier namelijk Mickey, Minnie en alle andere Disney-karakters. 

- Frontierland  
Frontierland is weer compleet anders en gethematiseerd aan de hand van het Wilde Westen. Je vindt hier de 
klassieke Disneyland attractie Big Thunder Mountain Railroad – een milde achtbaan door canyons en langs 

cactussen. De geweldige show Fantasmic! vindt hier in de avond vindt hier plaats. 

- Critter County  
Critter County is nog zo’n themagebied dat je alleen in 

Disneyland, Californië. De grootste Disneyland attracties hier zijn 
The Many Adventures Of Winnie The Pooh en Splash Mountain. 

The Many Adventures Of Winnie The Pooh is een gezinsattractie 

door de wereld van de bekende beer. Splash Mountain staat in 

het teken van de film Song Of The South en is een 

boomstamattractie vol animatronics en – op het einde – een flinke 
splash. 

- Adventureland 
Adventureland heeft een junglethema met bijbehorende Disneyland attracties. Blikvangers zijn de boottocht 

Jungle Cruise en de darkride Indiana Jones Adventure. Ook 

Enchanted Tiki Room, met tweehonderd zingende vogels en 
bloemen is hier een gekende attractie.  

- Tomorrowland 
Tomorrowland staat in het teken van de toekomst en alles wat 

daarbij komt kijken. Ruimtevaart is bijvoorbeeld een belangrijk 

onderdeel. De populairste attractie is dan ook de indoor 
rollercoaster Space Mountain – hoewel de interactieve darkride 

Buzz Lightyear Laser Blast ook bij de meest geliefde Disneyland 

attracties hoort. 

Disney’s California Adventure (8u - 22u) 

- Buena Vista Street 
Buena Vista Street heeft de sfeer van het Hollywood uit de jaren dertig en heeft een vergelijkbare functie als Main Street 
USA in het Disneyland Park. Geen grote attracties, wel winkels en restaurants die leiden naar andere delen van het park. 
Je bent hiervandaan snel in bijvoorbeeld Grizzly Peak en Pacific Wharf. 

- Hollywood Land 
Hollywood Land borduurt voort op het Hollywood-van-weleer-concept 
en is thuis voor een aantal spraakmakende attracties. Guardians Of The 
Galaxy – Mission: Breakout! is hier de blikvanger. Deze vrije valattractie 
verving in 2017 The Twilight Zone Tower of Terror en is volledig 
gethematiseerd aan de hand van de gelijknamige film. Hollywood Land 
heeft daarnaast vooral shows, waaronder Disney Junior – Live On Stage! 
en Frozen – Live At The Hyperion. 



- A Bug’s Land 
A Bug’s Land heeft de film A Bug’s Life als thema. Het idee is dat 
bezoekers zich hier insecten voelen – vandaar dat alles gigantisch 
is vergroot. De 3D-show It’s Tough To Be A Bug is hier de 
voornaamste attractie. De rest van de Disneyland attracties, 
waaronder de trein Heimlich’s Chew Chew Train en Flik Flyers, zijn 
voornamelijk bedoeld voor de jongste parkbezoekers. 

- Pacific Wharf 
De design van het parkdeel Pacific Wharf is gebaseerd op twee 
bekende havens uit Californië: de Fisherman’s Wharf van San 
Francisco en Monterey’s Cannery Row. Je vindt hier geen 
specifieke attracties, maar voornamelijk winkels en restaurants. 

- Cars Land 
Cars Land staat in het teken van de film Cars en is een verwezenlijking van het fictieve dorpje Radiator Springs. De 
grootste – en tevens populairste attractie is Radiator Spring Racers, waarbij bezoekers een parcours afleggen in een van 
de Cars zelf. 

- Paradise Pier 
De Paradise Pier is thuis voor de twee grootste blikvangers van het 
park. Dat is enerzijds de gigantische houten achtbaan California 
Screamin’ en anderzijds het reuzenrad Mickey’s Fun Wheel. Beiden 
zijn vanaf de snelwegen naast het park al te zien. Een andere, erg 
populaire Disneyland attractie van Paradise Pier is de interactieve 
darkride Toy Story Midway Mania!. 

- Grizzly Peak 
Grizzly Peak is gemodelleerd aan de hand van Cali’s nationale parken. Ben je in Yosemite National Park en Sequoia 
National Park geweest, dan herken je ongetwijfeld parkdelen terug. De Grizzly River Run is de hoofdattractie: een 
grootste, langste én snelste rapid river ter wereld. De vele stroomversnellingen en afdalingen zorgen er waarschijnlijk 
voor dat je Grizzly Peak niet droog verlaat.De attractie Soarin’ Around The World ligt ook in Grizzly Peak. Je maak hier 
een gesimuleerde vlucht over verschillende delen van de wereld. Een van de betere Disneyland attracties! 

https://www.amerikaonly.nl/reisinformatie/fishermans-wharf/
https://www.amerikaonly.nl/reisinformatie/san-francisco/
https://www.amerikaonly.nl/reisinformatie/san-francisco/
https://www.amerikaonly.nl/reisinformatie/yosemite-national-park/
https://www.amerikaonly.nl/reisinformatie/sequoia-kings-canyon-national-park/
https://www.amerikaonly.nl/reisinformatie/sequoia-kings-canyon-national-park/


TIPS:  

- Ga zo vroeg mogelijk. Main Street USA is vaak al een half uur tot een uur eerder open. Zo blijf je de grote meute voor. 

- Veel bezoekers gaan als eerste naar de grote attracties. Als je die aan het eind van de dag bezoekt, dan zul je merken 
dat het daar veel rustiger is. 

- Je kunt wel meerdere fastpassen tegelijk hebben. Als je een fastpass hebt gehaald staat op hierop wanneer je een 
volgende fastpasskunt halen. Dit kan best binnen de tijd van een andere fastpass vallen. Er staat dan op het kaartje 
"Another Fastpass will be available at XX:XX.” De systemen van Disneyland en California Adventure zijn van elkaar 
gescheiden dus je kunt voor beide parken tegelijk fastpasses halen. Ik heb gelezen dat er ook attracties zijn die niet op 
het netwerk zitten, en waar je dus altijd een fastpass voor kunt halen. Of dit waar is weet ik niet maar dit zou in ieder 
geval Roger Rabbit zijn. 

- Pick up a FASTPASS for a show like Fantasmic! or World of Color early and hold onto it until show time. Obtaining a 
show FASTPASS will not affect your ability to acquire a ride FASTPASS as the systems are disconnected from each other. 

- Met de FastPass reserveer je vooraf een plaatsje in de attractie. De FastPass-service is beschikbaar bij:  

- Probeer voor het middaguur te lunchen. Meestal staan er rijen bij de diverse eetgelegenheden als je rond een uur of 
twaalf gaat eten. Ga je ervoor of erna dan ben je een stuk sneller aan de beurt! 

- Neem vervolgens vanaf de officiële opening een FastPass voor een populaire attractie naar keuze in een ander land 
(onze tip: Big Thunder Mountain) en loop daarna naar het achterste gedeelte van het park (Adventureland) voor Indiana 
Jones et le Temple du Peril en Pirates of the Caribbean. Dit gedeelte is in de vroege ochtend vaak rustiger, aangezien de 
massa als eerste naar Fantasyland (Peter Pan's Flight), Discoveryland (Hyperspace Mountain / Buzz Lightyear Laserblast) 
en Frontierland (Big Thunder Mountain) loopt. 

- Een grote groep bezoekers verlaat het park na de (laatste) parade of rond etenstijd (17:00-18:00 uur). Het park wordt 
hierdoor met name in Frontierland en Adventureland rustiger. Fantasyland en Discoveryland blijven de hele dag door 
druk. Zorg ervoor dat je maximaal gebruik maakt van de avonduren in het Disneyland Park en plan je diner in de vroege 
avond (rond 19:00 uur) of reserveer een restaurant in Disney Village op een tijdstip na parksluiting. 

- Op de bovenste, open verdieping van de parkeergarage Mickey & Friends heb je een uniek uitzicht op het vuurwerk in 
het park 

- De hele dag zijn er in Disneyland kleine en grote shows, parades en regelmatig zelfs een spectaculair vuurwerk. Een 
aanrader is de avondshow Fantasmic! Neem bij de ingang een gratis Times Guide mee, met daarin alle shows van die 
dag en de exacte aanvangstijden.  

Disneyland Park Disney California Adventure 

• Big Thunder Mountain Railroad 
• Buzz Lightyear Astro Blasters 
• Fantasmic! 
• Haunted Mansion 
• Haunted Mansion Holiday 
• Indiana Jones™ Adventure 
• “it’s a small world” 
• Matterhorn Bobsleds 
• Roger Rabbit’s Car Toon Spin 
• Space Mountain 
• Star Tours – The Adventures Continue

• Goofy’s Sky School 
• Grizzly River Run 
• Guardians of the Galaxy – Mission: 

BREAKOUT! 
• Guardians of the Galaxy – Monsters After 

Dark 
• Incredicoaster 
• Radiator Springs Racers 
• Soarin’ Around the World 
• Toy Story Midway Mania! 
• World of Color

https://disneyland.disney.go.com/en-ca/attractions/disneyland/big-thunder-mountain-railroad/
https://disneyland.disney.go.com/en-ca/attractions/disneyland/buzz-lightyear-astro-blasters/
https://disneyland.disney.go.com/en-ca/entertainment/disneyland/fantasmic/
https://disneyland.disney.go.com/en-ca/attractions/disneyland/haunted-mansion/
https://disneyland.disney.go.com/en-ca/attractions/disneyland/haunted-mansion-holiday/
https://disneyland.disney.go.com/en-ca/attractions/disneyland/indiana-jones-adventure/
https://disneyland.disney.go.com/en-ca/attractions/disneyland/its-a-small-world/
https://disneyland.disney.go.com/en-ca/attractions/disneyland/matterhorn-bobsleds/
https://disneyland.disney.go.com/en-ca/attractions/disneyland/roger-rabbits-car-toon-spin/
https://disneyland.disney.go.com/en-ca/attractions/disneyland/space-mountain/
https://disneyland.disney.go.com/en-ca/attractions/disneyland/star-tours/
https://disneyland.disney.go.com/en-ca/attractions/disney-california-adventure/goofys-sky-school/
https://disneyland.disney.go.com/en-ca/attractions/disney-california-adventure/grizzly-river-run/
https://disneyland.disney.go.com/en-ca/attractions/disney-california-adventure/guardians-galaxy-mission-breakout/
https://disneyland.disney.go.com/en-ca/attractions/disney-california-adventure/guardians-galaxy-mission-breakout-after-dark/
https://disneyland.disney.go.com/en-ca/attractions/disney-california-adventure/incredicoaster/
https://disneyland.disney.go.com/en-ca/attractions/disney-california-adventure/radiator-springs-racers/
https://disneyland.disney.go.com/en-ca/attractions/disney-california-adventure/soarin/
https://disneyland.disney.go.com/en-ca/attractions/disney-california-adventure/toy-story-mania/
https://disneyland.disney.go.com/en-ca/entertainment/disney-california-adventure/world-of-color/


2 7  J U L I :  A N A H E I M  -  L O S  A N G E L E S  
Vandaag verlaten we Anaheim en rijden richting Los Angeles. Er wordt 
aangeraden om tijdig te vertrekken (rond 6u ’s morgens) om de files te beperken 
We bezoeken vandaag een tweede pretpark: Universal Studios Hollywood.  

TIPS:  

- Door online de tickets te boeken, hebben we early admission. We mogen om 
8:30 al in het park. 

- Hou rekening met een halfuur om te parkeren en door de security te gaan.  

- Zorg ervoor dat je de populairste dingen in de voormiddag doet, dat is het het 
meest rustig:  

- Harry Potter and the Forbidden Journey  

- Transformers: The Ride 3D 

- Revenge of The Mummy: The Ride  

- Studio Tour  

- The Simpsons Ride  

- Doe de dingen uit Harry Potter zo vroeg mogelijk, doe de studio tour, ga vervolgens naar de lower lot (iedereen begint 
meestal vooraan) en werk dan je weg naar voren toe. 

- The lower lot does not open at park opening.  For the first hour, usually 8:00 a.m. to 9:00 a.m. only Harry Potter World is 
open.  At 9:00 the rest of the upper lot opens, then at 10:00 the lower lot 
opens.  So, get there early, hit Harry Potter (twice if your quick), then the studio 
tour.  Then go to the lower lot right at 10:00 and hit Transformers, Jurrassic Park 
(currently closed), then The Mummy.  Head back up and do the Simpsons, 
Waterworld, and Kung Fu Panda.  After that check the app for the short wait 
times and/or hit your favorite attractions again. 

- Je mag je eigen water en kleine snacks meenemen in het park. Max. 2 liter.  

- Koop souvenirs op het einde: zo moet je niet de hele dag met je dingen 
rondlopen en ze hebben toch alles. 

  

AirBnB   

 

41 mijl  

https://www.youtube.com/watch?v=hILymoom7Ng&t=540s
https://www.youtube.com/watch?v=hILymoom7Ng&t=600s
https://www.youtube.com/watch?v=hILymoom7Ng&t=600s


2 8  J U L I :  L O S  A N G E L E S  
Onze eerste echte dag in Los Angeles om te ontdekken en “den tourist” uit te hangen. Heel wat dingen die we kunnen 
bezoeken:  

Hollywood Walk Of Fame 
Op de stoep langs de Hollywood Boulevard vind je over een lengte van 2,1 kilometer 
bijna 2.500 gegraveerde sterren die beroemdheden uit de entertainmentindustrie 
eren. Op elke roze ster, die omlijnd is met een koperen randje, staat de naam van een 
beroemdheid, met daaronder een rond embleem dat de branche aangeeft waarin de 
beroemdheid werkzaam is/was. De vijf verschillende categorieën worden 
gesymboliseerd door een ouderwetse filmcamera, een komedie- en tragediemasker, 
een televisie, een elpee en een radiomicrofoon. 

Hollywood & Highland Center 
Het Hollywood & Highland Center is een groot 
winkelcentrum dat zich uitstrekt tussen Hollywood 
Boulevard en Highland Avenue. In het enorme complex 
bevinden zich het TCL Chinese Theater (dat voorheen ook 
Grauman’s Chinese Theatre en Mann’s Chinese Theatre 
genoemd werd) en het Dolby Theatre (het voormalige 
Kodak Theatre). Ooit stond op deze plek ook het 
glamoureuze Hollywood Hotel. Nog steeds is dit gebied 
langs de Hollywood Walk of Fame in het hart van Hollywood het populairst onder toeristen. Vanaf hier kun je ook de 
magische letters van de Hollywood Sign in de heuvels zien liggen. 

TCL Chinese Theatre 
Op de boulevard bevindt zich ook het TCL Chinese Theatre (voorheen Grauman’s Chinese Theatre). In de stoep voor dit 
beroemde Chinese theater kun je een kleine tweehonderd hand- en voetafdrukken van beroemdheden bekijken. 
Verschillende beroemdheden hebben voor een alternatieve afdruk gekozen. Zo hebben grote westernsterren een afdruk 
van hun pistolen gemaakt en kun je originele hoefijzers van beroemde filmpaarden in het beton bekijken. In het theater zelf 
vinden diverse grote filmpremières en uitreikingen plaats. 

Dolby Theater 
Dit recent gebouwde theater, tot voor kort het Kodak Theatre geheten, is onder andere elk jaar het decor van de Academy 
Awards, waar de bekende gouden Oscars worden uitgereikt. Er kunnen in het theater meer dan 3.000 toeschouwers 
plaatsnemen en het podium behoort tot de grootste podia van de hele Verenigde Staten. Het hele jaar door vinden er 
onder andere grote concerten en prijsuitreikingen plaats. 

Mulholland Drive met het Jerome C. Daniel Overlook above the Hollywood Bowl 
Rijd Mulholland Drive voor uitzichten over de stad en een blik op de huizen van de Rich & Famous.  

Griffith Park en Observatory 
In centraal Hollywood vind je Griffith Park, dat onder andere bekend is 
vanwege de Griffith Obsevatory. Dit prachtige art-decogebouw is gebruikt in 
vele films, zoals Rebel Without a Cause en The Terminator. In het gebouw zijn 
gedurende het hele jaar verschillende tentoonstellingen te bezichtigen.  



Hollywood Sign 
Misschien wel een van de meest bekende symbolen ter wereld. Boven 
op de heuvels van Mount Lee staan negen grote witte letters die de 
naam van de wijk spellen. De letters werden in 1923 als een 
reclamecampagne voor het nieuwe vastgoed op de heuvel geplaatst 
en maken sindsdien deel uit van het landschap. Oorspronkelijk stond er 
overigens ‘Hollywoodland’, maar verregaand verval en een 
aardverschuiving kortten uiteindelijk het beroemde logo in.  
Uitzicht 1: Hollywood Sign view point, 3000 Canyon Lake Dr, Los 
Angeles, CA 90068, Verenigde Staten 

Hollywood Farmer’s Market (zondag 8 AM - 1PM) en The Grove  
The Hollywood Farmers' Market in Los Angeles is an outdoor street market with produce and goods from local farmers, 
ranchers and vendors, who offer a variety of fresh California-grown fruits and vegetables, and other wares such as honey, 
fish, free-range poultry & eggs, meats, cheeses, olives, mushrooms, jams, jellies, fruit juices, sauces, dried fruit and nuts, 
espresso, ethnic foods prepared on premises, hot pancakes, bread, biscuits, clothes, jewelry, gifts and more  
Parking tip: ergens langs N. Fairfax Avenue. 

Beverly Hills  
Voor een overdosis glitter en glamour ben je in Beverly Hills aan het juiste 
adres. Dure villa's, chique winkels, vintage bioscopen en zonnige 
palmboulevards. Het is de thuisbasis van California's miljonairs. 

- Greystone Mansion:  
Een gigantisch herenhuis in Beverly Hills. Het huis is rond 1928 
gebouwd in de heuvels van Los Angeles, met een prachtig aangelegde 
tuin eromheen. Vanuit de tuin heeft u een prachtig uitzicht over de lager 
gelegen stad. De tuinen zijn (bijna) altijd geopend voor publiek en 
gratis toegankelijk. Het huis zelf is niet open voor het publiek. 

- Rodeo Drive 
In de stad bestaat een soort Gouden Driehoek waar je, je helemaal arm kan shoppen. Rodeo Drive is één van de duurste 
straten in dit district. Mensen vergapen zich hier aan de designeroutfits die de etalages sieren. Is een jurk van 4000 
dollar niet aan jou besteed, dan is window-shoppen, ofwel, langs de etalages struinen, een prima alternatief. Hier merk 
je niks van armoede. Of je kan heerlijk mensen kijken. Sterren komen er regelmatig een nieuwe outfit of tas uitzoeken. 
De paparazzi hebben hier een vaste standplaats. Daarnaast is de peperdure straat een visitekaartje voor de plastische 
chirurgie industrie in L.A. Spot hier maar eens iemand zónder facelift. 

- Playboy Mansion  
Mogelijks wel het meest bekende in Beverly Hills. Dé Mansion van Hugh Hefner 

The Getty Center 
Het Getty Museum werd in mei 1954 gesticht door zakenman en 
schrijver J. Paul Getty, die sinds de jaren 1930 Europese schilderijen, 

Romeinse en Griekse antiquiteiten en 17e– en 18e-eeuwse Franse 
meubelen had verzameld. De eerste keer dat je naar het Getty Center 
rijdt is wat raar. Je komt namelijk aan in een grote parking onderaan 
een berg waar je je wagen moet achterlaten, maar een museum zie je 
niet meteen. Dan wordt het duidelijk dat er een treintje vertrekt vanaf 
de parking dat je helemaal naar boven brengt, waar het Getty Center 
gesitueerd  Aan het einde van de treinrit vind je het Getty Center. Niet 
slechts een gebouw, maar een verzameling van paviljoenen in dezelfde 



stijl, waarvan er sommige met elkaar verbonden zijn zodat je van het ene paviljoen naar het andere kan lopen zonder 
buiten te komen. Al deze paviljoenen bevinden zich rond een centraal plein vanwaar je de tuin in kan. Die is niet zo groot, 
maar is zeer goed onderhouden en biedt een fantastisch uitzicht over Los Angeles.  
Adres: 1200 North Sepulveda Boulevard, Los Angeles, CA 90049 of de kruising van N Sepulveda Blvd & Getty Center Dr  
Parking: 15 euro per auto/ 10 euro na 15u  
Toegang is gratis.  

Muurschilderijen 
Paul Smith Pink Wall: 8221 Melrose Ave, Los Angeles  
Pink wings, Melrose Avenue  
“Made in LA” Wall: 714 N Laurel Ave, Los Angeles  
Love Wall – Abbot Kinney Blvd  
Palm Trees Wall – Abbot Kinney Blvd  
Dream Big Butterfly Wall – West Hollywood: 621 N La Cienega Blvd, West 
Hollywood, CA 90069  
Angel Wings im Arts District, Downtown Los Angeles: 453 Colyton St, Los 
Angeles, CA 90013 

Runyon Canyon Park 
Runyon Canyon Park is de ideale plek om te ontsnappen aan de drukte van Los Angeles. Hoog in de bergen boven 
Hollywood biedt dit meer dan heuvelachtige park genoeg mogelijkheden voor wie een flinke work-out wil. De plek is ook 
gekend voor celebrity spottings en het uitzicht dat je er hebt over de stad is geweldig. 

Downtown Los Angeles 
In Downtown LA vind je hoge wolkenkrabbers, winkels, restaurants en bars. Leuke wijken om te bezoeken zijn Chinatown 
en Little Tokyo. Een bezienswaardigheid in Little Tokyo is Noguchi Plaza met de Doizaki Gallery, waar je traditionele en 
moderne Japanse schilderkunst, kostuums en beelden bewondert. Neem in Little Tokyo ook een kijkje bij de James Irving 
Garden, compleet met waterval en kabbelende beek. Andere bezienswaardigheden in Downtown zijn het Museum of 
Contemporary Art (MOCA), het Grammy Museum, het fraai vormgegeven Music Center and Disney Hall en het Staples 
Center, waar alle grote sportclubs van LA hun thuiswedstrijden spelen. 

El Pueblo de Los Angeles 
In het centrum ligt ook het El Pueblo de Los Angeles Historical Monument, de plaats waar Los Angeles in 1781 gesticht 
werd. Het monument bestaat uit 27 historische gebouwen, waarvan 11 toegankelijk zijn voor publiek. Het oudste gebouw 
is Avila Adobe uit 1818. Het huis is ingericht als museum, met een gereconstrueerde inrichting van de jaren 1840.  

https://wonderfulwanderings.com/nl/een-week-in-los-angeles/
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Onze tweede dag verkennen in Los Angeles! We starten de ochtend met een Studio Tour door Warner Bros, daarna 
kunnen verder de bekende plaatsjes ontdekken.  

Warner Bros Studio Tour 
Warner Bros. Studio Tour Hollywood is a public attraction situated inside Warner 
Bros. Studios, Burbankclose to Hollywood and part of the greater Los Angeles area. 
It offers visitors the chance to glimpse behind the scenes of one the oldest and most 
popular film studios in the world over a two to three hour period.  
Tour: 
Parking: 400 Warner Blvd., Burbank, CA 91505 (15 dollar per auto)  

Santa Monica 
Santa Monica is één van de strandstadjes van Los Angeles. Het is een populaire 
badplaats met winkelcentra, boetiekjes en restaurants. Voor fietsers, wandelaars, 
joggers en skaters is er de boardwalk naast het strand die in de noordelijke richting 
doorloopt tot Malibu, en zich in zuidelijke richting via Venice Beach en Marina Del 
Rey (jachthaven) tot de South Bay Area uitstrekt. Het strand van Santa Monica wordt 
vaak gebruikt voor filmopnames, een goed voorbeeld daarvan is de serie Baywatch 
en Forrest Gump. 

- Third Street Promenade  
De 3rd Street Promenade is een levendig winkelcentrum met allerlei leuke 
restaurants, bars, café’s en bioscopen. Het is alleen toegankelijk voor voetgangers. 

- Santa Monica Pier 
De pier, die tussen 1906 en 1916 aangelegd is, is de oudste pier voor vermaak aan de westkust. Deze pier staat vol met 
oude kermisattracties van over de hele wereld en er staat zelfs een carrousel uit 1920. Daarnaast zijn er op de pier volop 
zeevisrestaurants te vinden en in de buurt zijn er veel musea met moderne kunst. Santa Monica is een plaats waar erg 
veel films zijn opgenomen. Een greep: Speed, Coyote Ugly, Terminator II, Legally Blond. De tv-industrie is nog steeds 
levendig en er wordt veel gefilmd. De Pier is tevens het eindpunt van de beroemde Route 66, die in Chicago begint. 

Venice Beach 
Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw staat de Ocean 
Front Walk van Venice Beach bekend als kleurrijke 
doorsnede van alle bevolkingsgroepen en stereotypes 
die Los Angeles rijk is. Vanwege haar vele kanalen en 
bruggen heeft het wel iets van Venetië, vandaar ook haar 
naam 'Venice' oftewel het Venetië van Noord-Amerika. 
Er is een heel stuk gewijd aan Muscle Beach.  

Abbot Kinney Blvd 
Een leuke straat met veel aparte winkels (kleding, 
hebbedingen, allemaal van het soort 'niet mainstream/designerig) en een aantal hele leuke restaurants en lunchrooms. 
Denk bijvoorbeeld aan 'Abbot's Habbit' (lunchroom met heerlijke sandwiches en shakes) en Gjellina (restaurant met 
Italiaanse keuken, hip en heerlijk) 

Venice Canal Hostoric District 
Het historische kanaal van het Venetiëkanaal is een district in het gedeelte van Venetië in Los Angeles, Californië. De wijk is 
opmerkelijk vanwege de kunstmatige grachten die in 1905 zijn gebouwd door ontwikkelaar Abbot Kinney als onderdeel 
van zijn plan van Venetië van Amerika.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Warner_Bros._Studios,_Burbank
https://en.wikipedia.org/wiki/Warner_Bros._Studios,_Burbank
https://en.wikipedia.org/wiki/Hollywood,_CA
https://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles,_CA
https://tiogatours.be/voorpret/bezienswaardigheden/amerika/californie/los-angeles/


3 0  j u l i :  L o s  A n g e l e s  -  M o r r o  B a y  
Vandaag verlaten we de city of Angels en starten we met de California State Route 1, ook wel Highway 1 genoemd. 
Hoewel deze adembenemde weg zich ruim duizend kilometer langs de Grote Oceaan uitstrekt, beperken de meeste 
reizigers zich tot het stuk tussen Los Angeles en San Francisco, een lengte van ca. 650-700 kilometer. Zo'n 200 kilometer 
hiervan, tussen Morro Bay en Monterey, wordt ook daadwerkelijk Pacific Coast Highway genoemd en is een van de meest 
populaire routes van de Verenigde Staten. 

  

Malibu 
Maak een tussenstop in Malibu bij de enorme villa’s aan het water en probeer hier 
vervolgens een van de vele beroemdheden te spotten. Maar houdt er wel rekening 
mee dat je niet op alle delen van het strand kunt komen. Want vaak hoort een deel 
van het strand bij de enorme luxe villa’s die in Malibu aan zee staan.  
Zeker eens stoppen bij Point Dume State Beach in Malibu: Point Dume State Beach 
is een prachtig zandstrand overschaduwd door overhangende landtongen en kliffen, 
met romantische rotsachtige baaien en uitgestrekte vlakten van zacht wit zand. Een 
zacht klimmende wandelroute neemt wandelaars mee naar een unieke 
opeenstapeling van duinbeukende zandduinen langs de kust. De klif biedt een 
spectaculair uitzicht op de baai van Santa Monica, de kust van Malibu, het Santa Monica-gebergte en het eiland Catalina 
op een heldere dag. Er is een promenade in de buurt van de top met een uitkijkplatform en een trap aan de oostkant die 
leidt naar enkele geïsoleerde stranden en af en toe tidepools.  

El Matador State Beach 
El Matador Beach is one of three beaches within Robert H. Meyer Memorial State Beach. El Matador is the most popular of 
the three and the closest to Malibu. The parking lots for each beach are well-signed along Pacific Coast Highway in western 
Malibu. El Matador has a parking lot on the bluff with picnic tables that look out over the Pacific Ocean. A trail descends 
through unique eroding formations on the face of the bluff then stairs take you the rest of the way to the beach.  
Adres: 32200 Pacific Coast Highway Malibu, CA 90265  
Betalende parking (6USD) 

Point Mugu State Park 
Een vijf kilometer lang stuk van de prachtige kustlijn, ligt in het Santa Monica-gebergte. Ruige heuvels, ongerepte 
stranden, twee grote canyons, zandduinen en weelderige valleien zijn enkele van de belangrijkste attracties in het 40.000 
hectare grote park. Meer dan 70 mijl aan wandelpaden zigzaggen door het binnenland en de kustgebieden van Point 
Mugu State Park, en er zijn plekken om te zwemmen en surfen. Sycamore Cove Beach is een mooie plaats om te bezoeken 
en er bestaat de kans om walvissen te spotten.   

https://www.visitcalifornia.com/attraction/malibu
http://www.californiabeaches.com/map/robert-h-meyer-memorial-state-beach-in-malibu/


Santa Barbara 
Als er in Santa Barbara geen Engels maar Spaans zou worden gesproken zou u zich aan 
de Middellandse Zeekust kunnen wanen; aan de architectuur van de stad is goed te 
zien dat het een Spaanse kolonie is geweest. De veelal witte gebouwen steken mooi af 
bij de groene omgeving en uitzichten over de oceaan. Zo'n 160 kilometer van Los 
Angeles vandaan is Santa Barbara een populair plaats voor toeristen die de drukte van 
de stad willen ontvluchten. U kunt gezellig slenteren over straten als State Street of een 
bezoek brengen aan de beroemde Santa Barbara-missie, een historisch gebouw dat er 
al sinds 1786 staat 

Solvang 
Solvang is een klein stadje in de Santa Ynez Vallei, zo'n 75 kilometer ten  noordwesten van 
Santa Barbara. Gesticht in 1911 door Deense leraren doet Solvang nog steeds Europees 
aan: bakkerijtjes, restaurantjes en typische winkeltjes - niets laat je merken dat je in Amerika 
bent. Het is een stukje Denemarken in Californië. Er is zelfs een kopie gemaakt van het 
beroemde Kleine Zeemeermin  standbeeld dat in Kopenhagen staat. Door het jaar heen 
organiseert de stad verschillende Deense festivals die het bezoeken waard zijn. 

Pismo Beach 
Pismo Beach is een klassieke badplaats aan de centraal Californische kust. Het ligt halverwege tussen Los Angeles en San 
Francisco aan de Highway One. Hier vind je nog lange witte stranden met surfers en een pier. Maar ook stukken 
strand waar men nog met de auto op mag rijden. Het centrum is idyllisch met leuke surfwinkels en wijnspeciaalzaken. In  
Pismo Beach vindt je overigens ook een outlet. 

Morro Bay  
Dit vissersplaatsje ligt aan de Highway 1, zo'n 20 kilometer ten noorden van San Luis 
Obispo. Morro Bay heeft een pittoreske uitstraling en wordt gekenmerkt door de 
grote rots die vlakbij de haven in het water ligt: de Morro Rock. De rots is goed te 
zien en te fotograferen vanuit de haven of andere plaatsen aan de kust van Morro 
Bay. Wie echt dichtbij wil komen kan via een dijk bij de rots zelf komen. Het is echter 
bij wet verboden deze te beklimmen; het is een beschermd natuurgebied. Veel 
vogels nesten er en ook zeeleeuwen en zeehonden kunnen gezien worden.Morro 
Bay zelf heeft verschillende leuke winkeltjes en restaurants waar de vangst van de 
dag wordt geserveerd. Een lekkernij die veel verkocht wordt zijn de Salt Water Taffys.  

 
Pacific Shores Inn  
890 Morro Ave, Morro Bay, CA 93442, Verenigde Staten  

225 miles   



3 1  j u l i :  M o r r o  B a y  -  M o n t e r e y   
Vandaag zetten we onze weg verder op de mooie Pacific Coast Highway. We zullen langs heel wat pareltjes passeren. Een 
tip: Controleer voor vertrek via internet wel of er geen afsluitingen zijn; het komt regelmatig voor dat er stukken worden 
afgesloten vanwege bosbranden of aardverschuivingen.  

Hearst Castle in San Simeon 
Dit historische landhuis ligt vlakbij de Highway 1 nabij het stadje San Simeon. Het huis 
en het landgoed daaromheen staat al sinds 1957 tentoon voor toeristen en is enorm 
populair: jaarlijks zijn er zo'n 1 miljoen bezoekers te tellen.  Het complex ligt op een 
heuvel bij San Simeon, met zicht op de Grote Oceaan. Het bestaat uit vier gebouwen 
met 56 slaapkamers, 61 badkamers, 19 zitkamers, een binnen- en buitenzwembad 
(met Oud-Griekse beelden), een bioscoop en privévliegveld. Om Hearst Castle te 
bezoeken dien je tickets te reserveren voor een georganiseerde tour. Dit kan al vanaf 
acht weken van tevoren. In het hoogseizoen zijn de tours snel uitverkocht.  

Piedras Blancas 
Een aantal kilometer ten noorden van San Simeon, langs Highway 1, ligt Piedras 
Blancas, een strand dat erg geliefd is onder zee-olifanten. Van december tot februari 
planten ze zich hier voort, maar ook in de overige maanden zijn ze in groten getale 
aanwezig. De kolonie staat goed aangegeven vanaf de weg. Er is een parkeerplaats en 
vanachter een ballustrade kunt u de dieren bewonderen. De zee-olifanten liggen er 
nagenoeg het gehele jaar door. In de weekenden en tijdens de paarperiode zijn er ook 
rangers aanwezig om uitleg te geven. Het is raadzaam om deze plek zo vroeg mogelijk 
in de ochtend te bezoeken; het is dan meestal nog rustig en dat geeft een prachtige 
sfeer.  

Uitzichten 
Dan volgt u een stuk van zo’n 160 kilometer kustweg waar u gewoon zo nu en dan even kunt uitstappen bij mooie 
uitzichtpunten. Let op: er zijn soms weinig parkeerplaatsen en de stroken langs de weg waar de auto even neergezet kan  
worden, zijn schaars. 

Julia Pfeiffer Burns State Park 
Julia Pfeiffer Burns State Park is een beschermd natuurgebied aan de Big Sur kustlijn. 
Het ligt ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Carmel. Hoewel het park gratis te 
bezoeken is dient er wel parkeergeld te worden betaald. Het pronkstuk van het Julia 
Pfeiffer Burns State Park is de McWay Falls. Deze waterval vind haar oorsprong in de 
McWay Creek en mond uit in de Grote Oceaan. Middels een korte wandeling vanaf de 
parkeerplaats (Overlook Trail) kunt u via een uitzichtpunt een mooie blik werpen op de 
baai en de waterval. Naast de Overlook Trail is een andere populaire wandeltocht de 
Ewoldsen Trail. Deze 7 kilometer lange trail brengt u door prachtig bosrijk gebied met Redwoodbomen 
(Kustmammoetbomen) en geeft u indrukwekkende uitzichten over de Grote Oceaan. Voor deze trail moet u ongeveer drie 
uur rekenen. 

Nepenthe Restaurant 
Nepenthe Restaurant is een familiebedrijf dat alleen al vanwege de locatie het bezoeken meer dan waard is. Gelegen op  
de kliffen van Big Sur biedt het schitterende vergezichten over de kustlijn en de oceaan. Naast het restaurant is er ook een 
Café (Cafe Kevah) waar u op het terras heerlijk een kopje koffie met vers gebakken taart kunt verorberen. Er is ook een 
giftshop (The Phoenix Shop) waar veel unieke producten worden verkocht. 

Bixby Creek Bridge 
De Bixby Creek Bridge of de Bixby Bridge is een boogbrug in de Big Sur-kuststreek van de Amerikaanse staat Californië. 



Point Lobos State Natural Reserve 
Point Lobos ligt aan de Highway 1, een kleine 5 kilometer ten zuiden van Carmel. Er wordt een entrance-fee per auto in 
rekening gebracht. Op drukke dagen kan het snel volraken en kan er een wachtrij ontstaan: er wordt dan pas weer één 
auto doorgelaten als er een ander vertrokken is. In de regel gaat dit redelijk vlot. Veel bezoekers parkeren hun auto echter 
direct aan de Highway 1 en gaan vervolgens te voet het park binnen. Point Lobos staat vooral bekend om de mooie 
wandelroutes die veelal langs de kust lopen. De meeste mensen komen echter om de grote kolonies zeehonden en 
zeeleeuwen te bekijken (Sea Lion Point). U kunt er sowieso een grote diversiteit aan wildlife spotten: in de drukke periodes 
staan er verschillende rangers met verrekijkers die u aanwijzingen geven waar te kijken; zeehonden, otters, verschillende 
vogels en zelfs walvissen kunnen worden waargenomen. 

Carmel-by-the-Sea 
Zo'n 120 kilometer ten zuiden van San Francisco ligt het rijke kustplaatsje Carmel-by-the-Sea, kortweg Carmel genoemd. 
Hoewel Carmel in de jaren tachtig vooral bekendheid vergaarde met een beroemde burgermeester (Clint Eastwood) is het 
nu wellicht te vergelijken met een sjieke nederzetting aan de Cote D Azur. Het is er groen, schoon, opgeruimd en vooral 
verzorgd. Veel fastfood zult u er niet vinden, dure restaurants wel. Een veel gebezigde activiteit van toeristen in Carmel is 
het bezoeken van kunstgalerijen 

17 Mile Drive 
Deze scenic route leidt u door de plaatsen Pebble Beach en Pacific 
Grove. Een groot deel van de 27 kilometer lange route is in handen 
van de Pebble Beach Corporation en u moet tol betalen bij de ingang. 
(Komt u vanaf Highway 1 dan vindt u de entree bij de kruising met 
Highway 68; een andere populaire ingang is Pacific Grove Gate, die u 
bij Sunset Drive vindt.) De route wordt op het asfalt aangegeven met 
een rode stippellijn: dit zodat de bewoners enigszins beschermd 
blijven tegen de vele toeristen. ongeveer 3 uur aan tijd in te ruimen 
voor de 17 Mile Drive. De 17 Mile Drive brengt u langs ongeveer 20 interessante bezienswaardigeden waar het de moeite 
loont om te stoppen. De meest populaire zijn Lone Cypress Tree, Restless Sea, Seal Rock, Spanish Bay en Spyglass Hill. Bij 
alle stops zijn (beperkte) parkeerplaatsen aanwezig, wat het gemakkelijk maakt om even te stoppen voor foto’s of een korte 
wandeling. De vele golfbanen, luxe woningen en perfecte gazonnetjes maken van de 17 Mile Drive iets speciaals; in 
combinatie met de prachtige kustlijn, veel wildlife en  uitzichtpunten mag het niet ontbreken bij uw reis over Highway 1. 

Monterey 
Monterey wordt voornamelijk om twee redenen bezocht door AllesAmerika.com-leden: het Monterey Bay Aquarium en 
walvisspotten. De stad ligt ongeveer 200 kilometer ten zuiden van San Francisco en is te bereiken middels de aangegeven 
afslagen op de Highway 1  

 

The Stevenson Monterey  
675 Munras Ave, Monterey, CA 93940, Verenigde Staten 

  

135 miles  
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Vandaag is het de laatste dag dat we een stukje over de Highway One rijden. We komen terug aan waar het allemaal 
begon en kunnen nog enkele dagen San Francisco ontdekken. Onderweg zijn er nog enkele leuke stops. 

Monterey Bay Aquarium 
Het in 1984 opgerichte Monterey Bay Aquarium is met ongeveer 1,8 miljoen bezoekers per 
jaar een van de drukst bezocht aquaria ter wereld. Het aquarium ligt direct aan de oceaan, 
door speciaal daarvoor aangelegde pijpen wordt het continu voorzien van vers oceaanwater. 
Behalve vissen bevinden zich in het aquarium ook vogels, zoogdieren, reptielen en 
amphibiën. Vooral de Pink Flamingo’s, de zee-otters en de ruim 100 kilo zware Black Sea 
Turtle zijn populair bij de bezoekers.  
Adres: Monterey Bay Aquarium 886 Cannery Row, Monterey, CA 93940.  
Parkeren: In de nabije omgeving van het aquarium bevinden zich twee parkeergarages en enkele parkeerterreinen met 
parkeermeters. Van eind mei tot begin september rijdt in Monterey een gratis trolleybus, een van de stopplaatsen van die 
bus is bij het aquarium.  
Admission: 49,95 USD pp 

Santa Cruz 
De Santa Cruz Boardwalk is het oudtse nog in gebruik zijnde pretpark van de Verenigde Staten. 
Het ligt direct aan de Grote Oceaan en dat geeft een bijzondere sfeer. De Santa Cruz Boardwalk 
biedt verder huis aan één van de beroemdste houten achtbanen van de wereld: de Giant Dipper. 
Maar ook voor de niet-durfals is de Boardwalk een bezoekje meer dan waard: trek hier ongeveer 
twee uur voor uit. 

Silicon Valley  
Een veelgebruikte benaming voor de zuidkant van de Baai van San Francisco in de 
Amerikaanse staat Californië. In die regio zijn veel technologiebedrijven gevestigd, 
inclusief enkele van de grootste ter wereld. 

- Apple Campus, 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, Verenigde Staten 

- Apple Park Visitor Center 10600 N Tantau Ave, Cupertino, CA 95014, Verenigde 
Staten 

- Apple Garage (Steve Jobs) 2066 Crist Dr, Los Altos, CA 94024, Verenigde Staten 

- NASA Ames Research Center Moffett Blvd, Mountain View, CA 94035, Verenigde 
Staten 

- Microsoft 1065 La Avenida St, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten 

- Google Visitor Center 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 

- Stanford University 450 Serra Mall, Stanford, CA 94305, Verenigde Staten 

- Facebook 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten 

- Buck’s Restaurant 3062 Woodside Rd, Woodside, CA 94062, Verenigde Staten 

Town House Motel,  
1650 Lombard St, San Francisco, CA 94123, Verenigde Staten.             140 miles 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Vandaag staat er sightseeing gepland, de echte tourist uithangen dus! En zoals het hoort beginnen we met een fietsroute. 
In tegenstelling tot veel andere Amerikaanse steden is de fiets een goed ingeburgerd vervoersmiddel in het drukke verkeer 
van San Francsico. Hieronder beschrijf ik de meest gefietste route, nadien kunnen we nog bekijken waar we naartoe willen 
fietsen of de fietsen terug inleveren en verder willen wandelen 

GROUPON fietsen  
Blazing Saddles Bike Rentals and Tours,  

2715 Hyde St, San Francisco, CA 94109, Verenigde Staten  
8u tot 20u  

FIETSROUTE FISHERMAN’S WARF TOT SAUSALITO 

Fisherman’s Warf  
Fisherman's Wharf is een havengebied met diverse pieren waar van alles te zien is. Van 
een oorlogsschip waar je binnen kunt kijken tot de zeeleeuwenhangplek op Pier 39. De 
zeeleeuwen hebben de havensteigers in beslag genomen na de aardbeving in 1989 en 
zijn er bijna het hele jaar rond te bewonderen. Daarnaast vind je op Pier 39 veel 
winkeltjes, restaurants en vrolijke straatartiesten. Eén van de meest populaire buurten 
van San Francisco is Fishermans Wharf. Met uitzichten op Alcatraz en de Golden Gate 
Bridge zijn er talloze winkeltjes, restaurants en attracties te vinden. Zo kunt u er een 
bezoek brengen aan het Wax Museum, het prachtige Aquarium of the Bay of gewoon 
even staren naar de vele zeeleeuwen die bij Pier 39 in de zon liggen.Ook kunt u hier een 
paar historische schepen bezichtigen: de USS Pampanito, een onderzeeër uit de Tweede Wereldoorlog en de Balclutha, 
een transportschip uit de 19e eeuw. Stel u in op een drukke omgeving: de smalle boulevards zijn maar net breed genoeg 
voor alle toeristen. Ook 's avonds is er een gezellige bedrijvigheid te vinden. De vangst van de dag wordt in veel 
restaurants geserveerd en er zijn verschillende cafes en terrassen waar u een biertje of wijntje kunt nuttigen.Overigens is 
Fishermans Wharf ook tegenwoordig nog de thuisbasis van een aantal commerciële vissers. Vlakbij, op Pier 45, kunt u een 
kapelletje vinden dat opgedragen is aan de "verloren schippers" van San Francisco en de nabije omgeving.Vanuit 
Fishermans Wharf kunt u gemakkelijk te voet andere bezienswaardigheden als Lombard Street en Chinatown bereiken. 

Ghirardelli Square  
Ghirardelli Square is een markant openbaar plein met winkels en restaurants en een 5-sterrenhotel in de wijk Marina in San 
Francisco. Aan dit plein vind je de Ghirardelli Chocolate Factory, de derde oudste chocoladefabriek van Amerika. 

Aquatic Park Pier 
Vanaf deze grote pier heb je een mooi uitzicht op het plein en op de Golden Gate Bridge, mits het niet zo mistig is. 
Doordat het warme water van de baai hier samenkomt met het koudere water uit de oceaan, blijven de wolken vaak 
rondom de brug hangen. De brug ligt daarom een groot gedeelte van de tijd verborgen in laaghangende wolken. 

Marina Boulevard 
Dure huizen aan de ene kant en de luxe boten aan de andere kant. Vanuit hier kun je ook goed zien hoe steil de wegen in 
San Francisco zijn. De Marina Boulevard zelf is overigens gewoon vlak, dus je kunt hier 
prima fietsen. 

Palace of Fine Arts 
Dit enorme neoklassieke bouwwerk werd gebouwd voor de wereldtentoonstelling van 
1915. Het voelt een beetje als Rome in San Francisco wanneer je tussen de grote zuilen 
doorloopt. Het Palace of Fine Arts is gelegen aan een mooi plein met een vijver 



Crissy Field 
Dit mooie park ligt aan de kust en vanuit hier heb je een goed uitzicht op de brug, mits hij niet in de wolken hangt. Vanuit 
Crissy Field kun je omhoog rijden naar Crissy Field Avenue. Dit is de eerste pittige klim van de route, maar eenmaal boven 
word je beloond met een mooi uitzicht over Crissy Field. In de verte kun je de skyline van San Francisco zien liggen. Vanuit 
hier kun je eventueel nog een tussenstop maken naar Fort Point, dat vrijwel onder de brug ligt.   

Golden Gate Bridge 
Een van de beroemdste landmarks ter wereld verbindt de stad San Francisco 
met Marin County. De, vaak in mist gehulde, brug is meer dan twee kilometer 
lang en is hoog genoeg om enorme vrachtschepen eronder door te laten 
varen. Het is een van de zeven wereldwonderen.  

Battery Spencer  
Bovenop Battery Spencer heb je een geweldig uitzicht over de brug met de 
skyline van San Francisco op de achtergrond. 

Moore Road Pier 
Vanaf de parkeerplaats reden we onder de brug door naar beneden. Al vrij snel zie je aan de rechterkant Sausolito Moore 
Road Pier liggen. Ook vanaf deze pier heb je een geweldig uitzicht op de brug. Had je bij Battery Spencer pech doordat 
de brug in de wolken lag? Dan is de kans groot dat je vanuit deze kant wel een goed uitzicht hebt op de Golden Gate 
Bridge. De wolken blijven vaak aan één kant van de brug hangen. Vanaf de 
pier is het nog ongeveer een kwartiertje fietsen naar Sausolito. 

Sausalito 
Sausolito is het eerste stadje wat je tegenkomt wanneer je de brug over fietst. 
Het is een kleurrijk en schilderachtig stadje met prachtige huizen.  
Je kunt hier de ferry nemen terug naar San Francisco (vragen bij fietsverhuur!) 

Townhouse Motel  
1650 Lombard St, San Francisco, CA 94123, Verenigde Staten 
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Onze laatste volledige dag in Amerika is aangebroken. Overdag bekijken nog points of interest die we gisteren niet 
hebben bekeken en ’s avonds hebben we tickets voor de night tour door Alcatraz.  

Alcatraz Island  
Vanaf Fisherman’s Wharf vertrekt de boot naar gevangeniseiland Alcatraz waar onder andere Al Capone gevangen heeft 
gezeten. Je kunt er zelf rondwandelen, maar de meerderheid van de bezoekers kiest voor de audiotour, die ook 
beschikbaar is in het Nederlands. Je krijgt dan een 
koptelefoon en een afstandbediening en wordt door de stem 
van een verteller door de gevangenis geleid. Naast de 
gevangenis biedt het eiland prachtige natuur en veel 
bijzondere vogels. 
Tour van 17:55 geboekt: minstens een half uur op voorhand 
aankomen, gate sluit om 17:50  
Locatie: Pier 33 South, Suite 200 San Francisco, CA 94111  
Ferry terug: om 20:40 of 21:25  
In laagjes kleden want het weer kan sterk verschillen 

Ritje in een Cable Car 
Een bekend symbool van San Francisco is de oude kabeltram die nog steeds door de stad rijdt. Hoewel het door de 
inwoners van de stad zelden als vervoersmiddel wordt gebruikt is het een populaire attractie onder toeristen. De tram 
wordt handmatig bediend en het is een leuke ervaring om de steile straten van de stad te beklimmen in deze oude 
machines. De kabeltrams rijden drie routes: Powell-Hyde (de populairste), Powell-Mason en California Street. De Powell-
Hyde route brengt u van Fishermans Wharf naar Union Square. 

Lombard Street 
Het meest kronkelige straatje van de wereld, oftewel ‘the crookedest street in the world’, ligt 
in San Francisco. De lange, rechte Lombard Street gaat hier opeens over in een kort 
kronkelig stukje met haarspeldbochten. De weg slingert midden tussen bloemenperken naar 
beneden. Het is een van de populairste bezienswaardigheden van San Francisco en een erg 
geliefde straat onder toeristen om met de auto doorheen te rijden. 

Alamo Square 
Alamo Square staat bekend om de Victoriaanse panden, in de volksmond de 'Painted Ladies' genoemd. De pastelkleurige 
huizen zijn beroemd geworden door hun verschijning in de populaire tv-serie Full House uit de jaren ’90 

Union Square 
Als u van winkelen houdt mag Union Square niet ontbreken tijdens uw bezoek aan San Francisco. Alle groten warenhuizen 
en winkelketens zijn er vertegenwoordigd. Maar ook talloze restaurants, café's, theaters en hotels sieren het drukke 
straatbeeld van deze wijk.Een leuke manier om bij Union Square te komen is per kabeltram. Deze komen het gebied 
binnen via Powell Street (u kunt bijvoorbeeld nabij Fishermans Wharf instappen). 

Chinatown 
Met ruim 100.000 inwoners is Chinatown in San Francisco de op één na grootste Chinese wijk van de Verenigde Staten. 
Met haar typisch Chinese toegangspoort wordt de buurt gekenmerkt door mooi versierde gebouwen. Al slenterend over 
drukke straten als Grant Avenue en Stockton Street kunt u een van de vele restaurantjes of winkeltjes bezoeken. Maar ook 
een bezoek aan een van de tempels (vooral de Tin How Temple) is zeker de moeite waard 

North Beach  
Tussen Chinatown en Fishermans Wharf ligt de Italiaanse wijk North Beach, ook wel Little Italy genoemd. Bezoek deze wijk 
voor de Italiaans georiënteerde restaurantjes en koffiehuizen en vooral voor het drukke nachtleven. 



Mission Dolores Basilica 
Deze missiekerk, gebouwd door Spaanse kolonisten, is een van de oudste gebouwen van de stad en heeft verschillende 
aardbevingen doorstaan. Naast de kleine missiekerk ligt de grotere Dolores-basiliek, daterend uit 1918. 

Golden Gate Park 
Het Golden Gate Park is een immens groot park dat vlak naast de Golden Gate Bridge ligt. Naast mooie wandelroutes 
bevat het ruim 4 km² tellende recreatie gebied ook verschillende musea, een aquarium, sportvelden en heeft het zelfs een 
Nederlands tintje: er staat een typische molen (Dutch Windmill) met een daarbijhorende bloementuin, geschonken door 
Koningin Wilhelmina. 

Twin Peaks 
De Twin Peaks zijn twee heuvels met een hoogte van 281 m in het 
geografisch centrum van San Francisco. Ze zijn enkele meters minder hoog 
dan het hoogste punt van de stad, Mount Davidson De twee heuvels, Eureka 
of North Peak en Noe of South Peak liggen zo'n 200 meter van elkaar. De 
naam wordt ook gebruikt voor het stadsdeel gelegen onmiddellijk rondom 
de twee heuvels. Rond de heuveltoppen ligt de achtvormige Twin Peaks 
Boulevard. Zo'n 30 meter onder de top van Eureka Peak ligt een gekend 
uitzichtpunt, Christmas Tree Point, aan de noordoostzijde van de heuvel en 
met een onbelemmerd uitzicht op de stad.  

49-mile Scenic Drive 
De 49 Mile Scenic Drive is dé manier om San Francisco vanuit de auto te beleven. De route is bedacht door het bestuur 
van de stad. Doel: Reizigers de kans geven alle hoogtepunten van de stad te zien zónder daarbij te hoeven uitstappen. 
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B R U S S E L  

De laatste ochtend in Amerika. Heel veel zal er niet meer gedaan worden behalve inpakken, 

de auto netjes maken na er bijna 4 weken in te leven. We kunnen opweg naar het vliegveld 
nog de 49 mile scenic drive doen of ergens naar toe gaan wat we nog eens (opnieuw) willen 
zien. Daarna nemen we afscheid. Vermoedelijk tot gauw Amerika!  

 



D E Z E  I N F O R M AT I E   
I S  V E R K R E G E N  V I A :   
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WA N D E L I N G E N - U S A  

T I O G A  T O U R S  
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