American Explorer - East to West
DAG 2: NEW YORK
U geniet van een halve dag stadsrondrit als eerste kennismaking
met deze bruisende stad: Broadway & Times Square, Rockefeller
Center, Empire State Building, Fifth Avenue, Central Park, Ground
Zero... en veel meer. Vrije namiddag. Logies.
DAG 3: NEW YORK - BOSTON
's Morgens verlaten we de stad en reizen langs de schitterende
kustregio van Connecticut en Rhode Island naar Boston,
Massachusetts. Aankomst in de namiddag en meteen start een
stadsrondrit door het historische gedeelte van Boston. Daarna
vrije tijd en logies in het hotel Sheraton Framingham.
DAG 4 : BOSTON - NIAGARA FALLS
Vandaag brengt de autocar ons door het hartje van de staat
Massachusetts waar een kort oponthoud voorzien wordt aan het
pittoreske stadje Stockbridge. Daarna, door het golvende
landschap van de staat New York en de prachtige wijngaarden
rond de Finger Lakes, tot Buffalo en de beroemde Niagara Falls.
Na aankomst, intrek in het hotel Best Western Cairn Croft of
gelijkwaardig. Vrije tijd en logies. (B).
DAG 5: NIAGARA FALLS – TORONTO – NIAGARA FALLS
Deze ochtend verlaat u de ‘falls’ voor een uitgebreid bezoek aan
de moderne stad Toronto. U ontdekt er de voornaamste
toeristische plaatsen en een optionele lunch wordt voorzien in
het reusachtige shoppingcenter EATON. In de namiddag terug
naar Niagara Falls en bezoek aan de wereldberoemde watervallen.
Mogelijke deelname aan een optionele boottrip met Hornblower
Cruises en facultatief diner in de Skylon Tower. U kan tijdens de
maaltijd genieten van het spel van kleur en licht. Logies: Best
Western Cairn Croft. (B).
DAG 6: NIAGARA FALLS - AMISH COUNTRY - LANCASTER
U reist verder in zuidelijke richting door de mooie glooiende
landschappen van de staat Pennsylvania en via enkele pittoreske
dorpjes bereikt u de streek waar de Amish wonen. U ontdekt er
de 'good old times', het leven zonder wagen en zonder moderne
voorzieningen. Logies: Marriott Lancaster Penn Square. (B).
DAG 7: LANCASTER - GETTYSBURG - WASHINGTON
Vandaag, bezoek aan Gettysburg, historisch erg belangrijk daar
hier de strijd voor de onafhankelijkheid gestreden werd. Daarna
doorreis tot Baltimore voor een korte stadsverkenning en optionele
lunch. Eind van de namiddag, aankomst te Washington en intrek
in het hotel Marriott Courtyard US Capitol. Vanavond: optionele
stadsrondrit waarbij u de prachtige verlichting op de vele
beroemde gebouwen en monumenten kan bewonderen (B).
DAG 8: WASHINGTON
De voormiddag geniet u van een interessante stadsrondrit
waarbij u meer verneemt over de geschiedenis en de politieke
kracht die van deze stad uitgaat. U rijdt voorbij beroemde
gebouwen en monumenten zoals het Witte Huis, het Kapitool,
Smithsonian Institute, Washington Memorial, Lincoln Memorial
en Arlington Cemetery. De namiddag is vrij voor eigen verkenning
of voor shopping. Logies. (B).
DAG 9: WASHINGTON – VLUCHT – SAN FRANCISCO
‘s Voormiddags, transfer van uw hotel naar de luchthaven.
Check-in en vlucht Washington – San Francisco (niet inbegrepen).
Na aankomst te San Francisco, onthaal en transfer naar het
voorziene hotel Park Central of gelijkwaardig. Vrije tijd voor een
eerste verkenning, daarna logies. (B).
DAG 10: SAN FRANCISCO
U start de dag omstreek 8.15u. met een uitgebreide sightseeing
tour door deze opwindende stad: Japantown, Civic Center, Union
Square, Fisherman’s Wharf, Golden Gate Bridge, Twin Peaks,
Ghirardelli Square, enz. Vrije namiddag voor eigen ontdekking,
musea bezoek of shopping. (BKF+).

DAG 11: SAN FRANCISCO – MONTEREY – CHOWCHILLA
Rond 7u. verlaat u de stad en reist zuidwaarts langs de prachtige
Californische kust naar Monterey en Carmel. U ontdekt er de
sympatieke buurt van Cannery Row en daarna biedt de 17 Mile
Drive lange kust-route u een prachtig uitzicht op grillige rotsen,
cipressen en luxe villa’s. Kort oponthoud te Carmel, het mekka
van vele artiesten. De dag eindigt te Chowchilla. Logies: Holiday
Inn Express Yosemite Park Area of gelijkwaardig (BKF+).

Autocar rondreis

Begeleiding: Nederlands

DAG 12: CHOWCHILLA - YOSEMITE NATIONAL PARK MAMMOTH LAKES
Vandaag brengt de reis ons naar één van de mooiste natuurparken
van Amerika, nl. Yosemite National Park. Dit park met reusachtige
granieten kliffen, hoge watervallen, gletsjers en valleien vol
bloemen, is een pareltje qua natuur. Tijd voor wat ontspanning
en in de late namiddag, doorreis via de panoramische Tioga Road
richting Mammoth Lakes voor logies: Sierra Nevada Lodge of
gelijkwaardig. (B).
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DAG 1: AANKOMST TE NEW YORK
Na aankomst op de luchthaven, vrije transfer (niet inbegrepen)
naar het gereserveerde hotel Westin Grand Central. De rest van
de namiddag is vrij voor eigen verkenning.

DAG 13: MAMMOTH LAKES-DEATH VALLEY(*)– LAS VEGAS
We verlaten het frisse groen van de Sierras voor het vlakke
woestijnlandschap bij Death Valley. Niet alleen de bizarre steenen zoutformaties maar ook de naam is karakteristiek voor dit
park. (*) Indien de temperatuur de 43°C overstijgt, dan wordt
een alternatieve route voorzien. Eind van de namiddag, aankomst
te Las Vegas, de beroemdste gokstad ter wereld. Waag uw kans
in één van de vele casino’s langs de ‘Strip’ of neem deel aan een
optionele ‘night tour’ richting Fremont Street. Logies: Gold Coast
Hotel & Casino. (BKF+).
DAG 14: LAS VEGAS
Vrije dag in deze onvergetelijke casino-stad. Optionele excursie
naar de beroemde Hoover Dam, tijd voor shopping of geniet van
een paar uurtjes 'relax' rond het zwembad. Vanavond mag een
bezoek aan één van de legendarische shows (dans, magie,
acrobatie...) zeker niet ontbreken. (BKF+).
DAG 15: LAS VEGAS – LOS ANGELES
Deze voormiddag is vrij voor een laatste wandeling, daarna
transfer naar Los Angeles en aankomst in de late namiddag. Het
logies voor de volgende twee nachten is voorzien in het hotel
Custom Los Angeles Airport. (BKF+).
DAG 16: LOS ANGELES
Stadsrondrit met plaatselijke engels sprekende gids door
‘downtown’ Los Angeles, via Hollywood en Beverly Hills waar u
een glimp opvangt van luxueuze villa’s die eigendom zijn van
beroemdheden van het witte doek. Deze namiddag is vrij voor
eigen verkenning, voor ultieme shopping of geniet van een paar
uurtjes rust aan het strand van Santa Monica. Logies. (BKF+).
DAG 17: VERTREK UIT LOS ANGELES
Einde van deze fantastische trip. Vrije transfer (gratis hotelshuttle) naar de luchthaven. Terugreis of individuele verlenging
mogelijk mits supplement. (B).
INBEGREPEN:
- 16 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- 8 Ontbijten - meestal continentaal ontbijt + 1 lunch box
6 Extra ontbijten mogelijk mits supplement, zie tabel.
- Rondreis per luxe-autocar.
- De diensten van een Nederlandstalige gids tijdens de
rondreis.
- Toegang tot de Nationale Parken, bezoek aan Yosemite National
Park, Death Valley, toegang tot 17 Mile Drive.
- Sightseeing tour van New York, Boston, Niagara Falls, Toronto,
Washington, San Francisco, Monterey en Los Angeles.
- Transfers van/naar de luchthaven in Washington en San Francisco
op dag 9.
- Shutte transfer van het hotel Holiday Inn naar Los Angeles
Airport - dag 17.
- Alle taksen en diensten.
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Prijs per persoon in EURO
Periode
Single
Dubbel
Triple
29/05-30/09/2020
3.986
2.747
2.408
(BKF+): extra voor 6 ontbijten (continentaal): 162 EURO per persoon.

Quad
2.237

Kind 8-16 j.
1.405
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