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Een complete rondreis die u in korte tijd meeneemt langs de vele hoogtepunten van 
het zuidwesten in de Verenigde Staten. Vanuit de metropool San Francisco gaat deze 
reis landinwaarts waar natuurspektakels als het Yosemite National Park, de Grand 
Canyon, de Bryce Canyon en Death Valley op u wachten. Naast deze natuurwonderen 
komt u ook in de ultieme fantasiestad Las Vegas en vanzelfsprekend de City of Angels 
- Los Angeles, de stad van Hollywood en Beverly Hills. De entreegelden van de vele 
nationale parken die we bezoeken zijn allemaal inbegrepen.

Dag 1 • Brussel - San Francisco
Vertrek vanuit Brussel naar de westkust 
van de Verenigde Staten. Aankomst in 
San Francisco en transfer naar het Caza 
Fisherman's Wharf waar u twee nachten 
zal logeren. Zeer centraal gelegen en 
ideaal om deze stad te ontdekken. 
Het vriendelijke San Francisco staat 
bekend als tolerant, eigenzinnig, hip 
en boeiend. Het is één van de leukste 
culturele smeltkroezen ter wereld. 
Hippies, artistiekelingen en inwoners van 
diverse etnische achtergronden kleuren 
de stad. Na de California Gold Rush van 
1848 floreerde deze stad verder tot de 
aantrekkingspool die ze nu is. Het goud 
dat in 1848 werd gevonden bij Sutter's 
Mill zorgde toen voor meer dan 300.000 
migranten en nu voor massa’s toeristen 
en nieuwe gelukzoekers.

Dag 2 • San Francisco (o)
Ook wel Frisco genoemd is deze 
heuvelachtige stad vooral bekend voor 
de iconische Golden Gate Bridge en de 
kabeltrams op de steile Filbert Street. 
Voor de middag bezoekt u Union Square, 
Twin Peaks, China Town, Civic Center, 
California Street, de Golden Gate Bridge 
& Park, Alamo Square en uiteraard 
Fisherman’s Wharf. Na de middag een 
heerlijke boottocht vanaf Pier39 (met de 
zeehonden) in de baai van San Francisco 

en vaart u zo langs de Golden Gate 
Bridge en het legendarische eiland met 
de Alcatraz gevangenis. Nadien wat 
vrije tijd voor een ritje met de kabeltram 
of ontdek het decadente chocolade 
aanbod van Ghirandelli.

Dag 3 • San Francisco - Yosemite 
National Park - Mammoth Lakes (o)
Een dag lang avontuur in het 
adembenemende Yosemite National 
Park. De prachtige watervallen, granieten 
pieken en de unieke natuurlijke fauna zijn 
doorheen de wereld bekend. Yosemite 
is één van de lievelings- parken van de 
Amerikanen. U ontdekt het park met de 
bus maar uiteraard krijgt u ook de kans 
om deze wonderbaarlijke vallei en het 
adembenemende landschap te voet te 
verkennen. Via de Tioga Pass rijdt u nu 
doorheen de Sierra Nevada in oostelijke 
richting naar de US Route 395 voor de 
overnachting in hotel Mammoth Mountain 
Inn. Mammoth Lakes wordt ook het Klein-
Zwitserland van Californië genoemd.

Dag 4 • Mammoth Lakes - Death Valley 
National Park - Las Vegas (o)
In de Mojave woestijn doorkruist u 
Death Valley, één van de heetste plekken 
op aarde en het laagste punt van het 
westelijk halfrond. U bezoekt Zabriskie 
Point, bekend van de gelijknamige prent 
van de filmproducer Antonioni. Daarna 
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rijdt u naar Badwater, maar liefst 85m beneden 
zeeniveau en het laagste punt. In Furnace Creek zijn 
er enkele schaarse bronnen. In de omgeving van 
Stovepipe Wells liggen dan weer indrukwekkende 
zandduinen. Dan gaat het richting de mega-gok-stad 
Las Vegas waar de casino's dag en nacht de jackpotten 
laten rinkelen. You hate it or you love it, maar er is 
zoveel te doen en zoveel te beleven! Twee nachten 
logies pal op de Strip in het Treasure Island hotel met 
piratenschip aan de ingang.

Dag 5 • Las Vegas (o)
Vrije dag om wat te rusten alhoewel deze stad zoveel 
andere verleidingen heeft. Shows, een gokje wagen, 
een pretpark bezoeken, wat aan de zwembaden aan 
cocktails nippen, een helikoptervlucht beleven, de 
fonteinen van het Bellagio hotel bewonderen of de 
Forum Shops van Caesar’s Palace bezoeken plus 
bewonder de beroemde hotels uit films en series zoals 
The Mirage, Wynn en het groene MGM Grand. Het 
iconische welkom bord voor een fotomoment mag 
ook niet mankeren. Uw gids heeft zoveel adviezen 

dat u tijd tekort zal komen. Wat betreft shows zijn Le 
Reve, Vegas The Show en Fantasy de geheimtips!

Dag 6 • Las Vegas-Zion National Park-Bryce Canyon (o)
Van de neon, glitter en de glamour terug naar Moeder 
Aarde en zijn natuurwonderen. Vandaag staan ons 
maar liefst drie staten en twee nationale parken 
te wachten. U verlaat de woestijn en bereikt Zion 
National Park op het Colorado plateau gelegen. Hier 
doet u een wandeling naar de schitterende Emerald 
Pools. De dag is nog lang niet voorbij, want er staat 
u een mooie route per bus dwars door Zion te 
wachten. Via de indrukwekkende Zion-Mount Carmel 
Tunnel rijdt u richting Bryce Canyon. Hier stopt u bij 
twee locaties; allereerst bij het bekende Bryce Point, 
vanwaar u een overweldigend uitzicht hebt over de 
vreemde rotsformaties van Bryce Canyon. Vervolgens 
rijdt u door naar het beroemde uitkijkpunt 'Sunrise - 
Sunset Point'. Hier hebt u de mogelijkheid om een 
stukje af te dalen in de 'Canyon' om de aardpiramides 
van Bryce Canyon van dichtbij te bewonderen. Logies 
in hotel Best Western Plus Ruby's Inn.

Dag 7 • Bryce Canyon-Page-Grand Canyon South Rim (o)
Dan naar de ultieme klepper van formaat, de eeuwige 
Grand Canyon met de Colorado rivier in al zijn glorie 
en schoonheid. Meerdere stops langs de Rim om 
unieke vergezichten te hebben over dit natuurwonder. 
Viewpoints zijn oa. Mather Point, Yavapai Observation 
Station, Mary Colter’s Lookout Studio en Lipan Point. 
Houdt uw fototoestel en verrekijker maar in de 
aanslag want het spectrum van uw ogen is gewoon 
te klein om dit allemaal te bevatten. De Grand Canyon 
is 446 km lang en tot 29 km wijd. Logies in Grand 
Canyon Plaza Hotel Tusayan.

Dag 8 • Grand Canyon South Rim - Laughlin (o)
Facultatief kan u voormiddag een helikoptervlucht 
beleven over de Grand Canyon (±250 USD). U laat 
de South Rim achter u en gaat vandaag via de 
historische Route66 op weg naar Laughlin. Vlakbij 
het meest zuidelijke puntje van Nevada, op de plek 
waar deze staat samensmelt met California en 
Arizona, ligt Laughlin. De bekendste straat in Laughlin 
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is de S-Casino Drive, die vanwege de omliggende 
casinoresorts iets weg heeft van 'The Strip' in Las Vegas. 
Logies in het Golden Nugget Hotel and Casino.

Dag 9 • Laughlin - Los Angeles (o)
De rondreis gaat tenslotte richting Los Angeles waar 
u in de namiddag toekomt. Uitgebreid bezoek aan de 
bekendste wijken van deze wereldstad. In Downtown 
L.A. ziet u oa. het Music Center, de Walt Disney 
Concert Hall en de Opera. Dan via de befaamde Sunset 
Boulevard naar het mondaine Beverly Hills waar een 
wandeling over Rodeo Drive niet zal ontbreken. En 
verder naar het chique Santa Monica om zo uiteindelijk 
af te sluiten met Venice Beach. Hier beleeft u een 
exclusieve strandcultuur waar inwoners komen zonnen, 
skeeleren, bodybuilden of hardlopen. Twee nachten 
logies in hotel Fairfield Inn & Suites by Marriott LAX.  

Dag 10 • Hollywood (o)
Hollywood staat synoniem voor film, tv en 
entertainment sinds decennia. Tijdens een wandeling 
langs de Wake Of Fame en het Grauman’s Chinese 

Theater ziet u de bekende hand- en voetafdrukken van 
wereldsterren in de stoeptegels. Voor een fotokiekje 
van het legendarische Hollywood Sign moet u in Griffith 
Park zijn. De rest van de dag vertoeft u in de beroemde 
Universal Studios Hollywood waar spetterende live-
shows en adembenemende attracties zoals Harry 
Potter, WaterWorld, King Kong en The Mummy op u 
wachten. Neem een kijkje achter de scene in de studio-
tour om te zien hoe de blockbuster films tot stand 
komen.

Dag 11 • Los Angeles - Brussel (o)
Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven voor de 
terugvlucht naar België.

Dag 12 • Brussel
Thuiskomst op de luchthaven van Brussel.

12 dagen • 10 nachten
maaltijden volgens programma

Afreisdata Prijs per persoon
op basis van 2-pers. kamer

02 juni 22 € 3320

13 oktober 22 € 3320

Toeslag

Eenpersoonskamer € 660

 � Uitgebreide kennismaking en NIEUWE 
rondreis met alle hoogtepunten

 � Met onze eigen Nederlandstalige gids
 � ESTA niet inbegrepen

onze troevenonze troeven

GRATIS
LUCHTHAVEN-

VERVOER
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