PRODUIT

Western Bonanza
Een boeiende rondreis in het Westen van de Verenigde Staten waarbij u verbluffende nationale parken, watervallen, woestijnen, diepe canyons
en besneeuwde bergtoppen ontdekt. U bezoekt onder andere Yellowstone, Grand Teton, Jackson Hole en de Grand Canyon in de Rocky
Mountains, Moab, Bryce Canyon, de historische Route 66, San Francisco en het schitterende Las Vegas.

Pluspunten
• Rondleiding in het nationaal park van Yellowstone en ervaar de uitbarsting van de geisers
• Reis langs Route 66 en stop in de historische stad Seligman
• Bezoek het beroemde Cannery Row in Monterey en de winkels van Carmel

Tips
• Optie raften op de Colorado rivier in Moab
• Optie helikoptervlucht over de Grand Canyon
• Optie bezoek aan Universal Studios en ontdek hoe films worden gemaakt

OPTIONELE ACTIVITEITEN
-Avondlijke rondleiding van San Francisco en dineren in Chinatown
-Raften op de Colorado rivier in Moab
-Helikoptervlucht over de Grand Canyon
-Vlieg over Lake Powell en een bezoek aan Monument Valley
-Avondlijke rondleiding van Las Vegas
-Bezoek Universal Studios en ontdek hoe films worden gemaakt
-Op-en-top Amerikaanse picknick, de precieze plek blijft een verrassing

DAG 1 : AANKOMST IN SAN FRANCISCO
Hotel Carlton***
U landt in San Francisco en u bereikt uw hotel op eigen houtje. Uw Nederlandstalige gids zal
’s avonds contact met u opnemen.

DAG 2 : SAN FRANCISCO
Hotel Carlton***
Ontdek tijdens een rondleiding door de stad het Union Square, het Civic Center, Fisherman’s Warf en nog veel meer. Wanneer u van boven een

heuvel de mist doorheen de Golden Gate ziet wervelen is het duidelijk waarom velen San Francisco als de mooiste stad van de Verenigde Staten
beschouwen. U heeft de namiddag en de avond vrij om deze stad op uw eigen tempo te ontdekken. U krijgt de kans een ritje te maken aan boord
de kabeltram tot aan Fisherman’s Warf waar u kan smullen van de plaatselijke delicatessen: verse zeevruchten, beroemde zuurdesembrood of de
decadente chocolade van Ghirandelli. Of u kan langs de Sea Lions jachthaven wandelen om de zeeleeuwen te zien spelen. Vanaf de baai kan u
het Alcatraz eiland zien waar de beruchtste gangsters van Amerika zoals Al Capone en “Machine Gun” Kelly werden opgesloten.

DAG 3 : SAN FRANCISCO – LAKE TAHOE – SIERRA NEVADA MOUNTAINS – RENO – 356 km
Harrah’s****
U vertrekt richt Sacramento, de hoofdstad van deze “Gouden Staat”. U stopt even in Old Town, de historische buurt, ooit nog een bruisend
centrum van de goudkoorts en de terminus van de Pony Express koeriersdienst. Later op de dag ontdekt u het prachtige Lake Tahoe, gelegen
tussen de bergen van de Sierra Nevada. In de namiddag bezoekt u Virginia City, een 19de -eeuwse mijnmetropool waar het Oude Westen tot
leven komt. Reno en uw hotel bevinden zich op korte rijafstand en misschien wil u wel een gokje wagen in het casino.

DAG 4 : RENO – BLACK ROCK DESERT – TWIN FALLS – 731 km
Shilo Inn**
Reis doorheen de woestijn van de Black Rock Desert en langs de vlaktes in het noorden van Nevada. Volg de Humboldt rivier langs de route die
ooit nog werd gebruikt door de eerste Amerikaanse pioniers van de Oregon en California Trails. Bezoek Elko, een stad met een woelig verleden
die zich ooit nog aan het eind van het treinspoor bevond, aangelegd door de Central Pacific Railroad vanuit het westen. U steekt de grens tussen
de staten over in Jackpot en u ontdekt Twin Falls in de Magic Valley in Idaho.

DAG 5 : TWIN FALLS – CRATERS OF THE MOON – YELLOWSTONE – 509 km
Gray Wolf Inn** of Brandin Iron Inn**
Verlaat Twin Falls en waag de oversteek van de Snake rivier, gekend als “River of no return”. Ontdek het Craters of the Moon nationaal
monument. Dit spookachtige woestijnlandschap lijkt zo sterk op het maanoppervlak dat de training van de eerste mensen op de maan landden
hier werd gehouden. Later in de namiddag ontdekt u het nationaal park van Yellowstone, opgericht in 1978 als het eerste nationaal park van de
Verenigde Staten door Ulysses S. Grant.

DAG 6 : YELLOWSTONE
Gray Wolf Inn** of Brandin Iron Inn**
Geniet van de pracht van dit immense geothermische wonderland tijdens een uitgebreide rondleiding. Bewonder het Yellowstone Lake meer, de
Old Faithful geiser, de Mammoth Hot Springs warmwaterbronnen en de majestueuze watervallen van de Yellowstone Canyon
(seizoensgebonden).

DAG 7 : YELLOWSTONE – GRAND TETONS – JACKSON – SALT LAKE CITY – 596 km
Vandaag wordt u tijdens uw avontuur verwelkomd door de besneeuwde bergtoppen van het nationaal park Grand Teton. Bezoek het prachtige
uitkijkpunt Snake River Outlook en geniet van dit adembenemende landschap, beroemd geworden door de iconische foto van Ansel Adam. Wilde
bizons (tatonka), wapiti’s en elanden grazen in deze prairie. U ontdekt Jackson Hole, het sierlijke kroonjuweel van de Rocky Mountains. Reis
doorheen het zuiden van Idaho tot Salt Lake City in de Mormonen staat Utah. Bezichtig het Capitool, het beroemde Temple Square en het
Tabernacle alvorens uw hotel te bereiken. Waarom niet heerlijk dineren in het Roof Restaurant waar u kan genieten van een panoramisch
uitzicht over Temple Square (optioneel).

DAG 8 : SALT LAKE CITY – MOAB – 377 km
Moab Valley Inn***
Verken Salt Lake City in de ochtend en reis daarna richting Moab, waar het landschap gekenmerkt wordt door de honderden meters diepe
canyons en de besneeuwde bergtoppen.

DAG 9 : MOAB – NATIONAAL PARK ARCHES – CONYONLANDS – MOAB
Moab Valley Inn***
Ontdek de twee meest spectaculaire nationale parken van de Verenigde Staten. Eerst bezoekt u het nationaal park Arches waar meer dan 2000
natuurlijke zandsteenbogen dit adembenemende landschap sieren, de indrukwekkende Delicate Arch inbegrepen. Daarna verkent u het kleurrijke
landschap van het nationaal park Canyonlands waar de geërodeerde zandsteen tot honderden canyons, tafelbergen en buttes werd uitgehouwen
door de macht van de tijd en de Colorado rivier. Deze avond kan u rustig genieten van de pracht van deze canyon tijdens een optionele boottocht
op de Colorado rivier.

DAG 10 : MOAB – CAPITOL REEF – BRYCE CANYON – 440 km
Bryce View Lodge**

Bezoek het nationaal park Capitol Reef, een bestemming met een buitengewone natuurlijke pracht, opgericht in 1937 om deze unieke geologie te
beschermen. Daarna ontdekt u het wonderlijke Bryce Canyon tijdens een rondleiding doorheen de kleurrijke wereld van zandsteentorens en –
pieken, de aardpiramides of “hoodoos”. Indien het weer het toelaat mag u de prachtige nachtelijke hemel bestrooid met fonkelende sterren en
sterrenbeelden en de geur van het kampvuur met brandend dennenhout zeker niet missen.

DAG 11 : BRYCE CANYON – LAKE POWELL – GRAND CANYON – FLAGSTAFF – 454 km
Days Hotel**
U reist naar het prachtige Lake Powell waar het kristalheldere blauwe water tegen de torenhoge rode rotsmuren van de canyon klotst. Steek de
machtige Colorado rivier over en betreedt het reservaat van de Navajo Indianen. U doorkruist de Painted Desert woestijn en rijdt langs de
Cameron handelspost om zo één van de 7 grote natuurwonderen ter wereld te bereiken, de Grand Canyon. Stop langs de rand van de canyon
om de kleurrijke en kilometer diepe scherpe ravijnen en de hoge torens die door de Colorado rivier uitgehouwen werden ten volle te bewonderen.
Overnachting in Flagstaff.

DAG 12 : FLAGSTAFF – SELIGMAN/ROUTE66 – LAS VEGAS – 401 km
Luxor (Pyramid Rooms)***
Daal het hoge Coconino Plateau af tot in de Mojavewoestijn. Onderweg ontdekt u Seligman, de stad die langs de beroemde historische Route 66
werd gebouwd en die al 60 jaar stil lijkt te staan in de tijd. De laatste stop vandaag is de bruisende entertainment hoofdstad van de wereld, Las
Vegas.

DAG 13 : LAS VEGAS (DEATH VALLEY OPTIONEEL)
Luxor (Pyramid Rooms)***
Vandaag bent u vrij om op uw eigen tempo de talrijke attracties die Las Vegas u te bieden heeft te ontdekken. Naast de vele winkels van
wereldklasse, de bruisende casino’s en de shows die het prestige van Broadway evenaren, kan u ook langs de beroemde Strip wandelen of
urenlang shoppen in de designer outlets. Ook krijgt u de kans om Death Valley te bezoeken, één van de heetste, droogste en laagste streken ter
wereld.

DAG 14 : LAS VEGAS – MOJAVEWOESTIJN – BEVERLY HILLS – LOS ANGELES – 437 km
Crowne Plaza Los Angeles Harbor****
Stop aan het iconische welkom bord van Las Vegas waar u misschien wel een foto wenst te maken als aandenken. U bereikt Los Angeles na het
doorkruisen van de Mojavewoestijn waar u werelds hoogste thermometer kan vinden. Bosjes unieke Joshua bomen sieren dit bergachtige
landschap. Eenmaal in Los Angeles aangekomen ontdekt u deze “stad der engelen” tijdens een rondleiding, Hollywood, Sunset Strip en delen
van Beverly Hills inbegrepen.

DAG 15 : LOS ANGELES (UNIVERSAL STUDIOS OPTIONEEL)
Crowne Plaza Los Angeles Harbor****
U heeft de hele dag om op uw eigen tempo Las Vegas te verkennen of misschien verleidt een bezoek aan de grootste filmstudio en thema park
van Universal Studios u wel.

DAG 16 : LOS ANGELES – MALIBU – SANTA BARBARA – SHELL/PISMO BEACH – 285 km
Holiday Inn Express Solvang**
Reis noordwaarts langs de prachtige kust van de Stille Oceaan en het beroemde Santa Monica en Malibu. Stop even aan de “finishlijn” bord van
de historische Route 66 en aan een iconisch redderstoren van “Baywatch” waarna u doorreist naar Santa Barbara. Daar ontdekt u voetpaden met
palmbomen en prachtige witte stranden. U stopt even om te lunchen en te genieten van de Spaanse architectuur vooraleer u doorreist naar een
schilderachtige kuststad aan de Central Coast.

DAG 17 : SHELL/PISMO BEACH – CARMEL / MONTEREY – SAN FRANCISCO - BRUSSEL
In de vroege ochtend kan u in het water van de Stille Oceaan pootje baden, daarna vertrekt u noordwaarts richting Carmel. Verken deze
beroemde kolonie met haar talrijke winkels en galerijen. Nog verder noordwaarts ontdekt u Fisherman’s Warf in Monterey en “de stad bij de baai”,
San Francisco.

DAG 18 : AANKOMST BRUSSEL
Aankomst te Brussel Nationaal.

SAISON 2020
prix par personne
Prijs per persoon

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

TAX**

Western Bonanza
09/05/20 - 30/05/20 & 05/09/20 - 26/09/20

5.153 €

3.726 €

3.332 €

3.129 €

1.693 €

313 €

27/06/20 - 15/08/20

5.339 €

3.912 €

3.518 €

3.315 €

1.833 €

313 €

CHD* : Kind -12 jaar die de kamer deelt met de ouders

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
Onze prijzen omvatten :
- De aangeboden vluchten met BA in O-klasse en de luchthaventaksen (€ 313)
- Het inchecken van 1 bagage
- Het verblijf in de vermelde hotels of gelijkaardige
- De hoteltaksen
- Vervoer per autocar met airconditioning
- Begeleiding door een Nederlandstalige gids
- De inbegrepen excursies
- Een roadbook

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- De fooien voor de chauffeurs en de begeleiders ($3 tot $4 elk, per dag en per persoon – gebruikelijk
in de Verenigde Staten)
- Het vluchtsupplement indien u kiest voor een andere luchtvaartmaatschappij of een andere
reserveringsklasse
- De maaltijden en bezoeken tenzij anders vermeld
- De optionele excursies
- De persoonlijke uitgaven
- De verzekeringen

Dates de départ
9 mai 2020
30 mai 2020
27 juin 2020
18 juillet 2020

15 août 2020
5 septembre 2020
26 septembre 2020

