PRODUIT

Western Experiences
Deze rondreis geeft u een volledige eerste kennismaking met het westen en zijn prachtige natuurparken. U zal versteld staan van de schoonheid
van de Grand Canyon, Bryce Canyon, Arches alsook de gezelligheid van San Francisco of de glamour en glitter van Hollywood. Kortom een
volledige en unieke ervaring !
Kinderen onder de 8 jaar niet toegelaten.
Pluspunten:
- Ontdek het adembenemende nationaal park Yosemite
- Bewonder legendarische canyons van het zuidwesten
- Steek de populaire bergpass Tioga Pass over en bezoek Mammoth Lakes
- Een rit op de kabelbaan met een verbluffend uitzicht over de Chino Canyon
Tips:
- Geniet van de optionele excursies om de glitter en glamour van Las Vegas en Los Angeles te ontdekken
- Mogelijkheid om de historische kuststad Sausalito te bezoeken
- Mogelijkheid om een walvissencruise te ervaren in Monterey Bay
- Optionele treinrit op de legendarische Silverton-Durango spoorverbinding in een authentieke stoomtrein
- Indien de rit doorheen Death Valley de 43°C overschrijdt, zal een alternatieve route worden gekozen.

Dag 1: Brussel - San Francisco
Park Central San Francisco ****
Heenvlucht met als bestemming San Francisco, een echte parel van de Californische kust. Begeef u naar uw hotel en ontdek de bruisende
smeltkroes van culturen, de beroemde kabeltram en de prachtige huizen uit Redwood in Victoriaanse stijl.

Dag 2: San Francisco
Park Central San Francisco ****
Afspraak om 08:15 stipt in de lobby van het Park Central. Deze ochtend leert u deze boeiende stad beter kennen tijdens een stadstour van een
halve dag. Ontdek onder meer het Civic Center, Japan Town, St. Mary’s Cathedral, de Twin Peaks heuvels en de Golden Gate Bridge. De tour
eindigt aan de populaire Fisherman’s Warf aan de waterkant waar u naast de talrijke zeevruchten restaurants, staartverkopers en artiesten,
souvenirwinkeltjes en een prachtig uitzicht over de oceaan kan genieten, eveneens het befaamde Alcatraz eiland goed kan zien. Beleef de rest
van de dag naar eigen wens. Een aanrader is de kabeltram nemen tot aan de top van de zigzaggende Lombard Street en éénmaal beneden de
bus te nemen dat u over de Golden Gate Bridge brug vervoert tot in Sausalito, een historische kuststad. Daarna brengt de ferry u terug naar San
Francisco. ’s Avonds kan u genieten van een authentieke Chinese maaltijd in China Town gevolgd door een excursie naar Treasure Island om de
prachtig verlichte skyline van San Francisco te bewonderen.

Dag 3: San Francisco - Monterey/17-Mile Drive - Chowchilla
Holiday Inn Express Yosemite Park Area ***
Deze ochtend leidt uw avontuur u naar Monterey, een kuststad gekend voor haar plaatselijke ambachtelijke producten en rijk marien leven.
Afspraak om 07:00 in de lobby van het Park Central. Ontdek Old Fisherman’s Warf Cannery Row, een oud sardienenverpakkingsbedrijf, beroemd
voor de talrijke historische gebouwen van Spaanse origine. Hierna reist u langs de 17-Mile Drive; deze pittoreske rit leidt u doorheen de
prestigieuze gesloten gemeenschap Pebble Beach in Carmel, voorbij de Del Monte Forest, villa’s met zicht op de oceaan, verborgen inhammen,
onberispelijke stranden en begeerde golfterreinen alsook de natuurlijke attracties zoals de Lone Cypress boom, het Fanshell Beach strand en
Seal Rock. Hierna bezoekt u Carmel, één van de meest prachtige steden van California en een mekka voor de liefhebbers van podium en visuele
kunst. Uiteindelijk reist u door tot in het prachtige Chowchilla waar u zal overnachten. Indien u het wenst kan u genieten van prachtige
walvissencruise in Monterey Bay en de schat aan marien wildlife ontdekken. Afhankelijk van het seizoen kan u de grijze walvis, bultrugwalvis, de

blauwe, de gewone vinvis of de dwergvinvis, orka, tuimelaar dolfijn, bruinvis, Californische zeeleeuw, zuiderse zeeotter en talrijke andere
diersoorten ontmoeten. Hoewel het zien van walvissen niet kan worden gegarandeerd, bieden Monterey Bay en de Californische kust een unieke
kans om het hele jaar door walvissen en ander marien wildlife te spotten.

Dag 4: Chowchilla - Yosemite National Park - Mammoth Lakes
Sierra Nevada Lodge *** (Indien de Tioga Pass gesloten is, verblijft u in een gelijkaardig hotel in Bakersfield)
U begint de dag met een prachtige rit richting het meest verbluffende nationaal park, Yosemite. Dit park is beroemd voor zijn adembenemende
panorama’s en de schat aan flora en fauna. Het populairste gebied is ongetwijfeld Yosemite Valley: een 18km² groot paradijs met prachtige
watervallen zoals Yosemite Falls en de mistige Bridalveil Falss, de beroemde El Capitan en Half Dome granieten monolieten. Ontdek een
spectaculair decor rijk aan pure granieten muren, ijskoepels, donderende watervallen, hoge bergspitsen, gigantische sequoia bomen, gletsjers en
prachtige bloemenweiden. In de namiddag steekt u de spectaculaire bergpas Tioga Pass over tot in Mammoth Lakes.

Dag 5: Mammoth Lakes - Death Valley - Las Vegas
Gold Coast Hotel and Casino ***
Vandaag leidt deze rondreis u doorheen Death Valley richting Las Vegas. Indien de temperatuur de 43°C overschrijdt zal een alternatieve route
worden gekozen. De Death Valley woestijn met zijn puntige zandduinen, besneeuwde bergtoppen en kleurrijke rotslagen, behoort tot één van de
warmste en droogste plekjes op aarde; het kwik stijgt er tijdens de zomer tot wel 56.6°C. Vreemd genoeg hebben de 900 soorten planten en
dieren genoeg aan de gemiddeld 5cm jaarlijkse neerslag in dit ongenadige gebied. Onderweg stopt u even in Father Crawley en Zabriskie Point
om van het spectaculaire uitzicht over de Panamint Mountains en Sand Dunes te genieten. Pauze in Furnace Creek om van een lichte lunch te
genieten, daarna reist u door naar de legendarische wereldhoofstad van het entertainment: Las Vegas. ’s Avonds kan u kiezen voor de optionele
Las Vegas Night Tour: ontdek de bruisende Fremont Street met het enorme aluminium gewelf en 12,5 miljoen LED lampjes, de talrijke lasers,
strobes, een soundsysteem met de laatste technologische snufjes, artiesten en straattheater; bewonder het licht, water en muziek spektakel aan
de Bellagio Fountains; bezichtig Ceasar’s Palace, de Luxur Pyramids, de Mirage en andere legendarische hotels.

Dag 6: Las Vegas
Gold Coast Hotel and Casino ***
Een hele dag om Las Vegas te ontdekken en u aan een gokje te wagen. Waarom ook niet één van de meest spannende bezienswaardigheden
van de Las Vegas Strip hotels bezoeken, de Stratosphere Tower, de hoogste observatietoren van de Verenigde Staten. U heeft eveneens de
mogelijkheid om tijdens een optionele excursie de Hoover Dam te ontdekken, met zijn 220m de hoogste betonnen stuwdam van de westerse
hemisfeer. ‘s Avonds kan u één van de legendarische show van Las Vegas bijwonen: u heeft de keuze uit dans, zang, acrobatiek, magie en nog
veel meer.

Dag 7: Las Vegas - Red Canyon - Bryce Canyon National Park
Bryce View Lodge ***
Laat de glitter van Las Vegas achter en reis door naar Utah om de Red Canyon, gelegen in het nationaal bos Dixie, te ontdekken. Hier sieren
ponderosadennen en de hoodoos of aardpiramides van rode zandsteen het landschap . We reizen door naar Bryce Canyon, beroemd om de
meest kleurrijke rotsformaties ter wereld, gevormd door erosie tot zuilen ‘hoodoos’ genaamd en andere fantastische vormen. U wandelt in de
canyon zelf zodat u alles van dichtbij kan ervaren. IJzeroxide geeft de rode, gele en bruine tint aan de kalksteen, terwijl mangaanoxide de
lavendel tint geeft. De prachtigste tinten komen werkelijk tot leven met zonsopgang en ondergang. Mis deze unieke kans niet om naar de sterren
te kijken, de propere lucht en het ontbreken van licht zorgen voor een spectaculair uitzicht.

Dag 8: Bryce Canyon - Arches National Park - Moab
Moab Downtown Inn ***
Deze ochtend reist u langs de adembenemende panorama’s van Canyon Country. Na een pauze voor een picknick, doorreis naar het nationaal
park Arches met het grootst aantal natuurlijke rotsbogen van het land alsook vele rode rots canyons, torenspitsen en rotsen die elkaar in balans
houden. Vervolgens richting Moab om te overnachten.

Dag 9: Moab - Silverton - Durango
Durango Downtown Inn ***
’s Morgensvroeg geniet u van een panoramische rit langs de pittoreske San Juan Mountains naar het historische mijndorp Silverston Colorado.
Dit dorp is tegelijkertijd een Wild West mijndorp en een modern skioord met meerdere historische sites, restaurants en winkels. Daarna reist u
door naar het historische Durango waar u tevens de nacht zal doorbrengen. Er zal ook tijd overblijven voor sightseeing en om de trein het station
te zien binnenkomen. Vandaag krijgt u tijdens een optionele excursie de kans om een treinrit te maken op de legendarische Silverton-Durango
verbinding “Durango & Siverton Narrow Gauge Railroad”. De stoomlocomotief is al sinds 1882 ononderbroken in gebruik en vervoert zowel
passagiers als ander authentiek rijtuig. Duik de geschiedenis in en herbeleef de glorie van deze legendarische trein tijdens een spectaculaire rit.

Dag 10: Durango - Monument Valley - Horseshoe Bend - Page
Quality Inn at Lake Powell ***
Vandaag leidt uw avontuur u naar het adembenemende Monument Valley. De rode zandsteen buttes, torenspitsen en mesa’s omgeven door de
lege, zanderige woestijn vatten het iconische beeld van het Wilde Westen perfect samen. Dit indrukwekkende gebied kan u vreemd genoeg
tijdens uw eerste bezoek al een vertrouwd gevoel geven omdat het landschap al ontelbare keren op zowel foto’s als film werd vastgelegd. U reist
daarna door richting Page en het prachtige Lake Powell met parels zoals Antelope Canyon en Horsheshoe Bend. Tijdens een optionele excursie
van Monument Valley met een lokale indiaanse gids heeft u de kans om deze torenhoge kliffen, mesa’s en zandsteen formaties die dit unieke
landschap sieren beter te bewonderen. Ontdek de soms erg vreemde eeuwenoude formaties met namen als “Three Sisters”, “The Thumb” en de
allerberoemdste, de “Totem Pole”.

Dag 11: Page/Lake Powell - Grand Canyon - Williams
La Quinta Inn & Suites William ***
Onderweg naar de Grand Canyon stopt u even aan de handelspost Cameron Trading Post waar u de kans krijgt om ambachtelijke indiaanse
kunstwerkjes te kopen. Nadien reist u door naar de South Rim, of zuidelijke rand van de Grand Canyon, 1500m en de 2700m boven de
zeespiegel, voor een mooi uitzicht op Desert View, Mother Point, Yavapai en Bright Angel Lodge. Het verbluffende panorama en de spectaculaire
rotsformaties van de Grand Canyon, één van de 7 natuurwonderen van de wereld, zullen voor altijd in uw geheugen gegrift blijven. De steile en
diepe kloof werd gedurende een periode van 6 miljoen jaar door de Colorado rivier uitgehouwen.
In de ochtend kan u tijdens een optionele excursie de spectaculaire Antelope Canyon ontdekken, de beroemde “slot canyon”. De Navajo
zandsteen is door duizenden jaar heen uitgehouwen door de natuurelementen tot een erg nauwe canyon en een wandeling doorheen het
passage dat juist groot genoeg is voor een klein groepje biedt een onvergetelijke ervaring. Bewonder de zonnestralen die op de gebogen wanden
afkaatsen en zo altijd unieke en kleurrijke patronen en schaduwen creëren. In de namiddag kan u genieten van een optionele vlucht met
helikopter of vliegtuig over de Grand Canyon om dit natuurwonder in al zijn glorie aan te schouwen. Ontdek het verschil tussen de “North rim” en
de “South rim”, de pracht van het bos Kaibab National Forest, de verbluffende Tower of Ra en talrijke andere pareltjes.

Dag 12: Williams - Seligman - Palm Springs
Palm Mountain Resort & Spa ***
De reis leidt u vandaag westwaarts doorheen een pittoresk woestijnlandschap waar u het exclusieve vakantieoord in Palm Springs zal ontdekken.
Gelegen in de schaduw van San Jacinto Peak, dient Palm Springs als een toevluchtsoord voor al wie rijk en bekend is; het is rijk aan vruchtbare
landbouwgrond en piekfijne golfterreinen. Een sterk contrast met het typische beeld van de woestijn. U geniet eveneens van een 3km lange rit op
de kabelbaan en het spectaculaire uitzicht over de kliffen van de Chino Canyon.

Dag 13: Palm Springs - Los Angeles
Custom Hotel ***
Vandaag reist u naar Los Angeles en ontdekt u deze “City of Angels” tijdens een rondleiding. Vergeet uw fototoestel niet op te laden en bezichtig
het glamoureuze Hollywood en zijn filmsterren, de Walk of Fame, Grumman’s Chinese Theatre, Beverly Hills en het wereldberoemde
shoppersparadijs Rodeo Drive!

Dag 14: Los Angeles - Brussel
Maak van uw laatste uren in Los Angeles gebruik om deze bruisende stad verder te verkennen en om eventuele souvenirtjes te kopen. De
inbegrepen transfer van het hotel vervoert u naar de luchthaven voor uw terugvlucht naar België.

Dag 15: Brussel

Aankomst te Brussel Nationaal.

SAISON 2020
prix par personne
Prijs

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

TAX**

Western Experiences
06/06/20 & 12/09/20 - 03/10/20

4.031 €

3.095 €

2.853 €

2.714 €

1.743 €

303 €

04/07 - 01/08

4.217 €

3.281 €

3.039 €

2.900 €

1.883 €

303 €

* Kind -12 jaar dat de kamer met twee betalende volwassenen deelt
** Totaal bedrag van de taksen inbegrepen in de prijs

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- De vluchten met BA in O-klasse en de luchthaventaksen (303 €)
- Het inchecken van 1 bagage
- Het verblijf in de vermelde hotels of gelijkaardige
- Vervoer per autocar met airconditioning met Nederlandstalige begeleider
- 13 ontbijten van Dag 2 tot Dag 14
- 1 picknick lunch op Dag 8
- Entreegeld voor alle nationale parken en nationale monumenten die deel uitmaken van het programma
- De vermelde bezoeken in het programma
- De kabelbaan in Palm Springs
- Een roadbook
- De lokale taksen

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Het vluchtsupplement indien u kiest voor een andere luchtvaartmaatschappij of een andere
reserveringsklasse - Maaltijden uitgezonderd ontbijt
- De optionele excursies en activiteiten
- Fooien ($3 voor chauffeur en $5 voor gids, per dag en per persoon - gebruikelijk in VS)
- Persoonlijke uitgaven
- De transfer van de luchthaven naar het eerste hotel

Dates de départ
6 juin 2020
4 juillet 2020
18 juillet 2020

1 août 2020
12 septembre 2020
3 octobre 2020

