ESCORTED TOURS

National Parks Discovery
Craters of the moon
Twin Falls

DAG 2: SAN FRANCISCO
Deze voormiddag geniet u van een boeiende stadsrondrit met
o.a. Chinatown, Union Square, Fisherman’s Wharf met uitzicht op
Alcatraz, Golden Gate Bridge en veel meer. De namiddag is vrij
om deze opwindende stad zelf te verkennen. Een optionele
excursie naar Sausolito - aan de overkant van de baai - wordt ter
plaatse aangeboden of geniet van een paar uurtjes shopping.

Reno
Lake Tahoe

Mammoth Lakes
Monterey

Solvang
Santa Barbara

Flagstaff

Palm Springs

DAG 1: AANKOMST TE SAN FRANCISCO
Na aankomst op de luchthaven, vrije transfer (niet inbegrepen)
naar het voorziene hotel Carlton. Vrije avond en logies.
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DAG 3: SAN FRANCISCO - LAKE TAHOE - RENO
We verlaten deze opwindende stad en rijden naar Sacramento,
hoofdstad van de staat California. Oponthoud in het oude
centrum dat beroemd was ten tijden van de Gold Rush. Dan
verder naar de prachtige natuur van Lake Tahoe en bezoek aan
Virginia City, een oud mijnstadje waar de geschiedenis tot leven
komt. De dag eindigt in Reno en logies in Harrah's Casino Hotel.
DAG 4: RENO - BACK ROCK DESERT - TWIN FALLS
Een lange trip van vandaag. Deze etappe brengt ons door het
noorden van de staat Nevada met uitgestrekte weilanden en de
Humboldt rivier volgt ook deze weg, ooit het traject van de
vroege pioniers op weg naar Oregon en California. Onderweg
kort bezoek aan Elko, een traditionele halteplaats op de trek naar
het Westen. We passeren het plaatsje Jackpot en rijden zo de
grens met Idaho over tot Twin Falls, beroemd door de vele
watervallen. Logies: Red Lion Hotel.
DAG 5: TWIN FALLS - CRATERS OF THE MOON YELLOWSTONE NATIONAL PARK
Vandaag rijden we verder oostwaarts en dwarsen de beroemde
Snake rivier. Daarna bezoek aan een iets minder gekend park nl.
Craters of the Moon. Dit bizarre landschap gelijkt wonderwel op
een dat van de maan en hier werden dan ook trainingen gehouden
voor de astronauten die later op de maan landden. Later in de
namiddag, aankomst in West Yellowstone en intrek in het hotel
Gray Wolf Inn, een paar kilometer voor de ingang van het park.
DAG 6: YELLOWSTONE NATIONAL PARK
Uitgebreid bezoek aan Yellowstone National Park waar u kennis
maakt met de vulkanische activiteiten van het park in geysers,
modderpoelen en fumaroles. In het noorden van het park ontdekt
u immense canyons, stormachtige watervallen en glinsterende
kalkterrassen… en … met een beetje geluk misschien ook wel
een beer. Logies: Gray Wolf Inn te West Yellowstone
DAG 7: YELLOWSTONE N.P. – JACKSON - SALT LAKE CITY
Terug zuidwaarts via de Snake rivier en het Caribou National
Forest naar Jackson. Halte aan de Snake River Outlook en geniet
van dit majestueuse landschap. Via Jackson Hole - een gezellig
en typisch “western” stadje rijden we verder naar Salt Lake City,
hoofdstad van de staat Utah. Bezoek aan Mormon Temple
Square, het beroemde Tabernacle en het State Capitol. Daarna
intrek in het hotel RL Downtown.
DAG 8: SALT LAKE CITY – MOAB/CANYONLANDS N.P.
U verlaat deze Mormonen-stad en reist verder via Provo met de
beroemde Brigham Young Universiteit naar Moab. Bij aankomst
meteen bezoek van het indrukwekkende Canyonlands National
Park met de meanders van de Colorado Rivier die dit grootse
landschap in diverse distrikten onderverdeelt: The Island in the
Sky, The Needles, the Maze en The Rivers. Logies in de Moab
Valley Inn voor twee nachten.
DAG 9: MOAB - ARCHES NATIONAL PARK
Nog een absolute topper voor vandaag: Arches National Park,
één van de mooiste natuurparken van Utah. U ontdekt er een
kleurensymfonie in steen, ongelooflijke brugformaties, door
erosie gesculpteerde rotsblokken... een pareltje. Vanavond kan u
nog genieten van een optionele jetboat/float trip op de rivier.
DAG 10: MOAB - CAPITOL REEF – BRYCE CANYON N.P.
Na de ontdekking van Arches en Canyonlands N.P. volgt nu een
kleiner park maar daarom niet minder mooi: Capitol Reef werd
“national park” in 1937. Dan reist u verder tot Bryce Canyon
National Park. Wellicht één van de mooiste en kleurrijkste
canyons van Amerika en ongetwijfeld een prachtig film- en
fotodecor. Zelfs de meeste getalenteerde artiest zou het moeilijk
hebben om dit kunstwerk te evenaren. Logies: Bryce View Lodge.
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DAG 11: BRYCE CANYON N.P. – PAGE/LAKE POWELL GRAND CANYON – FLAGSTAFF
Na dit feeëriek decor van stenen kathedralen rijden we tot Page,
gelegen aan het mooie Lake Powell. Nadat we de brug over de
Glen Canyon dam hebben genomen rijden we zuidwaarts door de
kleurrijke natuur van Painted Dessert tot aan de Grand Canyon
voor een bezoek aan de voornaamste panorama’s van de South
Rim. Hier beseft u pas hoe groots en mooi de natuur is! De dag
eindigt in Flagstaff met logies in het Days Hotel.
DAG 12: FLAGSTAFF - SELIGMAN – LAS VEGAS
U verlaat Flagstaff en reist nu door de Navajo Desert richting
Seligman, gelegen op de beroemde ROUTE 66. Het lijkt alsof de
tijd hier heeft stilgestaan en heel veel ziet er nog uit als toen,
60jaar geleden. Nadien trekken verder via de beroemde Hoover
Dam naar het showparadijs Las Vegas waar we onze intrek
nemen in het hotel Luxor, gelegen langs de beroemde STRIP.
DAG 13: LAS VEGAS
Vrije dag in de beroemdste gokstad ter wereld. Waag uw kans in
één van de vele casino’s langs de ‘Strip’, neem deel aan een of
andere optionele excursie, ga winkelen of geniet van een paar
uurtjes ‘relax’ rond het zwembad. En vanavond mag een bezoek
aan één van de spetterende shows zeker niet ontbreken.
DAG 14: LAS VEGAS – MOJAVE DESERT - LOS ANGELES
Vooraleer de stad te verlaten houden we nog even halt bij het
beroemde WELCOME TO LAS VEGAS publiciteitsbord voor een
laatste serie foto’s of film. Dan rijden we terug richting kust zo
tot Los Angeles waar we meteen na aankomst starten met een
boeiende stadsrondrit. U rijdt door Hollywood, wijken van Beverly
Hills, via Hollywood en Sunset Boulevard en ontdekt de kracht
van deze bruisende stad. Logies: Crowne Plaza Airport.
DAG 15: LOS ANGELES
Vandaag geniet u van een volledig vrije dag voor eigen verkenning
of neem deel aan een optionele dagexcursie naar UNIVERSAL
STUDIOS.
DAG 16: LOS ANGELES - SANTA BARBARA - SANTA MARIA
We verlaten Los Angeles en volgen de kust, eerst voorbij Malibu
en Santa Monica, zo tot Santa Barbara. Deze bevallige stad
verenigt Spaanse koloniale charme met een mooi staaltje van
Amerikaanse levenskwaliteit. Geniet van een optionele lunch op
één van de vele terrasjes of aan het strand. Nadien reizen we
verder noordwaarts en logies wordt voorzien in Santa Maria in
het hotel Holiday Inn.
DAG 17: SANTA MARIA – MONTEREY – SAN FRANCISCO
Langs de oceaan reizen we naar het rustige en charmante stadje
Carmel voor een kort oponthoud. Iets verder noord is er Monterey
met de legendarische ‘Cannery Row’, Fisherman’s Wharf en de 17
mijl lange kustweg biedt een prachtig uitzicht op grillige rotsen,
op cipressen en luxe villa’s. De dag eindigt in de 'City by the Bay'
San Francisco en logies is voorzien in het hotel Carlton.
DAG 18: VERTREK UIT SAN FRANCISCO
Einde van deze fantastische trip. Vrije transfer (shuttle transfer
van het hotel) naar de luchthaven en terugreis. Individuele
verlenging mogelijk mits supplement.
INBEGREPEN:
- 17 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig,
logies en taksen.
- Welkomstreceptie op dag 1.
- De rondreis per luxe autocar.
- De diensten van een Engelstalige en Nederlandstalige gids
(Nederlands bij minimum 15 NL-deelnemers).
- Stadsrondritten en stadsbezoeken zoals vermeld in het programma.
- De toegangen tot de vermelde Nationale Parken en de bezoeken
zoals vermeld in het programma.
- De lokale taksen.
(Kinderen jonger dan 8 jaar worden niet toegelaten).

Prijs per persoon in EURO - NATIONAL PARKS DISCOVERY
Periode
Single
Dubbel
Triple
09/05-30/09/2020
3.946
2.623
2.257
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