Autocar rondreis

Begeleiding: Nederlands

DAG 2: SAN FRANCISCO
U start de dag omstreek 8.15u. met een uitgebreide sightseeing
tour door deze opwindende stad: Japantown, Union Square,
Fisherman’s Wharf, Golden Gate Bridge, Twin Peaks, Lombard
Street, Ghirardelli Square, enz. Vrije namiddag voor eigen
ontdekking, musea bezoek of shopping. (BKF+).
DAG 3: SAN FRANCISCO – MONTEREY 17 MILE DRIVE –
CHOWCHILLA
Vroeg vertrek (7u.) 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
kustroute 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 waar logies voorzien
wordt in het hotel Holiday Inn Express Yosemite Area. (BKF+).
DAG 4: 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 spectaculaire Tioga Pass naar Mammoth
Lakes voor logies: Sierra Nevada Lodge of gelijkwaardig. (B).
DAG 5: 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 of neem deel aan een optionele ‘night
tour’ richting Fremont Street. Logies: Gold Coast Hotel (BKF+).
(Programma 11 DAGEN, vervoegt de groep deze avond).
DAG 6: 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 zeker niet ontbreken,
dans, acrobatie, magie en veel meer. (BKF+).
DAG 7: LAS VEGAS - RED CANYON - BRYCE CANYON N.P.
Na het showparadijs Las Vegas, rijden we naar het Dixie National
Forest. Daar wisselen kolossale rotsformaties, uitgestrekte bossen
en ruisende rivieren elkaar af. Nadien trekken we naar een
volgend natuurpark: Bryce Canyon. In dit schitterend park vindt
u het feeëriek decor van kleurrijke uitgesleten rotsformaties en
stenen kathedralen. Logies: Bryce View Lodge. (BKF+).
DAG 8: BRYCE CANYON N.P. - CAPITOL REEF N.P. ARCHES NATIONAL PARK - MOAB
De reis brengt ons naar het minder gekende Capitol Reef N.P. met
prachtige zandsteen formaties. Foto/filmstop bij Panorama Point
en halte bij het infocenter. Pick-nick lunch ter plaatse. Daarna
schitterende tocht richting Moab, gelegen aan de beroemde
Colorado Rivier en bezoek aan een ongelooflijke kleurensymfonie
in steen van Arches National Park. Logies: Moab Downtown Inn.
(BKF+).
Prijs per persoon in EURO
14 Dgn/13 Nts
Periode
Single Dubbel Triple
Quad Kind 8-16j.
06/06-31/10/20 2.858
1.962
1.730
1.597
862
(BKF+): extra ontbijten (continentaal) + 153 EUR per persoon

ESCORTED TOURS

DAG 1: AANKOMST TE SAN FRANCISCO
Na aankomst, vrije transfer (niet inbegrepen) naar het voorziene
hotel Park Central of gelijkwaardig. Logies.

Western Beauty
DAG 9: MOAB - SILVERTON - DURANGO
Vandaag vroeg op pad naar het oude mijnstadje Silverton. Hier
vindt u getuigenissen van het ‘oude Westen’ in vele winkeltjes en
restaurants en Silverton is ondertussen ook een gekend skiegebied
geworden. Meteen daarna, rit naar Durango en vrije tijd om dit
cowboy stadje op eigen tempo te verkennen. Logies: Durango
Downtown Inn (B).
DAG 10: DURANGO - MONUMENT VALLEY - PAGE/
LAKE POWELL
De dag start met bezoek aan één van de mooiste en meeste
gefilmde en gefotografeerde parken van Amerika, nl. Monument
Valley. In dit indrukwekkend natuurpark vindt u ongetwijfeld het
decor terug van diverse ‘Wild West”-films. Tijd voor een ‘optionele’
jeep en daarna rijdt u verder tot Page, gelegen aan het
schitterende Lake Powell. Logies: Quality Inn Lake Powell of
gelijkwaardig. (BKF+).
DAG 11: PAGE/LAKE POWELL - GRAND CANYON WILLIAMS
De ochtend start met een ‘optionele’ excursie naar Antelope
Canyon en daar reist U via Cameron naar de South Rim van de
Grand Canyon met haltes aan Desert View, Mather Point, Yavapai
Point, enz. Gekneed en geslepen door water en wind, laat deze
immense stenenzee beslist een onvergetelijke indruk op u na. In
de namiddag is er tijd voor een optionele helicopter tour. Logies:
La Quinta Inn & Suites Williams of gelijkwaardig. (B).
DAG 12: WILLIAMS - SELIGMAN - PALM SPRINGS
We trekken terug westwaarts door de Mojave Desert richting Palm
Springs, nog steeds een toevluchtsoord en paradijs voor talrijke
Hollywoodsterren. Hier geniet u van een onvergetelijke tocht per
kabelspoor naar San Jacinto Mountain en krijgt zo een uniek uitzicht
over de klippen van Chino Canyon en de omgeving. Logies wordt
voorzien in Hotel Palm Mountain Resort. (B).
DAG 13: PALMS SPRINGS - LOS ANGELES
Via de Coachella Valley en de San Bernardino Mountains rijden we
dan Los Angeles binnen. Meteen na aankomst, stadsrondrit 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 trip eindigt aan uw hotel
Custom LAX Airport. (BKF+).
DAG 14: VERTREK UIT LOS ANGELES
Einde van deze fantastische trip. Vrije transfer -niet inbegrepen(u kan gebruik maken van de gratis hotelshuttle van het hotel
Holiday Inn naar de luchthaven). Terugreis of verlenging mogelijk
mits supplement. (B).
INBEGREPEN:
- 13 (of 9) Overnachtingen in de vermelde hotels
(of gelijkwaardig).
- 5 x (of 4 x) continentaal ontbijt.
- Pick-nick lunch in Capitol Reef NP.
- De rondreis per luxe-autocar.
- Diensten van een Nederlandstalig gids tijden de rondreis
- City-tour van Los Angeles en San Francisco.
- De toegangen tot de Nationale Parken, toegang tot 17 Mile
Drive, Tioga Pass, ticket voor het kabelspoor in Palm Springs.
- De uitstappen en bezoeken volgens programma.
- De lokale taksen.

AFREISDATA

Prijs per persoon in EURO
10 Dgn/9 Nts
Periode
Single Dubbel
Triple
Quad Kind 8-16j.
10/06-31/10/20 1.730
1.220
1.088
1.027
674
(BKF+): extra ontbijten (continentaal) + 71 EUR per persoon
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