
Geschiedenis in een notendop
De Verenigde Staten zijn modern en veel mensen denken niet aan historie en geschiedenis bij de 
gedachte aan Amerika. Het is geen Rome of Frankrijk, met oude gebouwen en rijke historie. Maar in 
Amerika is ook veel veranderd decennia lang. Columbus ontdekte Amerika, althans dat denkt men. 

Toen de Nederlanders kwamen noemden ze Amerika, Nieuw Nederland met als hoofdstad Nieuw 
Amsterdam, wat het huidige New York is. Je kunt tijdens de rondleiding door de stad nog gebou-
wen tegenkomen waar Nieuw Amsterdam op staat. Lang is het niet in bezit geweest van Nederland.
Op 4th of july 1776 verklaarden dertien kolonies zich onafhankelijk (Independance day). De Engel-
sen waren het hier niet mee eens en de vrijheidsoorlog begon. Na jaren van oorlog werd in 1787 
de Amerikaanse Grondwet aangenomen en werd George Washington de eerste president van de 
Verenigde Staten. Na hem volgden vele presidenten van Abraham Lincoln tot John F. Kennedy en 
George Bush (jr.). In 2009 is Amerika een nieuw tijdperk ingegaan, de eerste zwarte president heeft 
zijn intrek genomen in het witte huis, Barack Obama. Hij is nu het toonbeeld van ‘the American 
Dream’ en ‘Yes we can!’ Een smeltkroes van bevolkingen die hun eigen Amerikaanse identiteit 
hebben.

Taal en cultuur

Waar denk je aan bij de Amerikaanse cultuur? Grote auto’s, overdreven uitdrukkingen, alles over 
de top. Een poppenkast van Coca Cola cultuur vergeleken met de nuchtere Hollanders. Het land 
heeft geen eeuwenoude cultuur, de indianen zijn een vergeten volk en middeleeuwse kastelen zul 
je er niet vinden. Maar de huidige cultuur van The States is multiculti.

Wijken met de hiphop cultuur vind je overal en de grootste Chinatown ligt in San Francisco. Ameri-
ka is de bakermat van de internationale muziek en de vader van jazz en blues. Het is een cultureel 
en creatief volk met de meeste particuliere musea ter wereld en vele kerken met swingende gospel-
koren. Nationalistisch zijn ze ook, de Amerikaanse vlag wappert overal en het nationale volkslied 
speelt elke ochtend op scholen en universiteiten. Maar Amerika staat toch vooral ook bekend om 
de fastfoodcultuur waar Mc Donalds en KFC vandaan komen.

Amerikanen spreken allemaal Engels, dat is de voertaal. Met die smeltkroes van nationaliteiten 
hoor je ook regelmatig Spaans, zoals in Miami en het zuiden van Californië. Amerikaans Engels is 
anders dan het Britse Engels. De uitspraak is wat ‘platter’ en meer door de neus. Per staat verschilt 
het ook weer. Hier een paar uitdrukkingen die wij oppikten:

Oh my god – als iets goed, slecht, mooi, geweldig of verschrikkelijk is
Woooooooow – hiermee beginnen veel Amerikanen hun zin
I had to take the scenic route – ik was de weg kwijt
Hit the road – ik ga op weg
Don’t let the bed-bugs bite – slaap lekker!
Break a leg – succes!

Veiligheid
De Verenigde Staten zijn veilig om in te reizen. Sinds de aanslagen van 9/11 zijn controles flink ver-
scherpt. Controles kunnen lang duren, houd rekening met een lange wachttijd als er net een groot 
vliegtuig voor je is geland.

Amerika kent, net als in elk land, wijken en ‘enge buurten’ in de grote steden waar je liever niet 
komt. Je zult zeker zwervers in de steden tegenkomen. Vraag bij je hotel of er wijken zijn die je moet 
mijden. Bij sommige nationale parken zul je een informatieblad krijgen met veiligheidsinstructies. 
Neem het door en mocht je misschien een beer tegenkomen in Yosemite National Park, dan weet 
je wat je moet doen. In de parken word je ook op de hoogte gehouden over eventuele bosbranden.

In elke grote stad is het verstandig goed op je spullen te letten. Zakkenrollers wonen overal. Bijna 
alle hotels hebben een kluis op de kamer of bij de receptie waar je je waardevolle spullen zoals 
reisdocumenten in kunt opbergen. Is er geen kluis dan kun je de waardevolle spullen opbergen in 
een koffer met slot op je kamer of meenemen in een ‘moneybelt’ die je onder je kleding draagt. 
Hiermee kun je ook je geld, pinpas en creditcard meedragen.

Wij raden aan om een kopie te maken van waardevolle documenten zoals paspoort, vliegticket, 
pinpas en verzekeringspapieren. Scan ze ook in en mail ze naar jezelf. Laat een kopie achter bij 
vrienden of familie, berg een tweede kopie op in je koffer en de derde in je handbagage. Mocht je 
de documenten kwijtraken op welke manier dan ook, dan helpen de kopieën bij het versnellen van 
de aangifte procedure en het opvragen van nieuwe exemplaren.

Nationale Parken

Nationale parken zijn fantastische plekken om te bezoeken in Amerika: grote natuurgebieden, vaak 
zeer goed onderhouden, goed toegankelijk, etc. Een bezoek aan een National Park is - als u er in 
de buurt bent - een zeer goed idee.
Helaas zijn niet alle National Parks gratis; vaak moet u betalen voor toegang. Rond de $10-$20 lijkt 
vrij normaal. Daar staat wel een unieke ervaring tegenover, want Amerikaanse Nationale Parken 
kunnen bijzonder mooi zijn.
Als u meerdere National Parks gaat bezoeken, is de America the Beautiful - National Parks and 
Federal Recreational Lands Pass misschien iets voor u. Deze National Park Pass kost $80 en is gel-
dig in alle National Parks en andere federale parken. Bij sommige grote parken scheelt de pas zelfs 
tijd, omdat u meteen langs een ‘snelloket’ mag. De pas geeft toegang aan één auto en maximaal 4 
volwassenen; kinderen jonger dan 16 jaar krijgen gratis toegang.



Voor je vertrekt naar Amerika
Reisformaliteiten voor afreis.

U dient in het bezit te zijn van een internationaal paspoort (eveneens verplicht voor kinderen) dat 
geldig is tot en met de dag van retour.

Vanaf 12 Januari 2009 is iedereen verplicht een elektronische reistoestemming te verkrijgen voor-
dat zij aan boord kunnen gaan van een vliegtuig of schip naar de Verenigde Staten.

Hoe het Elektronische Systeem voor Reistoestemming werkt (ESTA).
Je kan naar de website van ESTA gaan https://esta.cbp.dhs.gov/
en aldaar online een aanvraag indienen. De reiziger zal gevraagd
worden een aantal eenvoudige en persoonlijke vragen te 
beantwoorden om vast te stellen of deze in aanmerking komt
voor een reistoestemming.

De aanvraag kan op elk tijdstip voor aanvang van de reis ingedient worden. Men wordt echter aan-
geraden om dit zo vroeg mogelijk te doen. In de meeste gevallen krijgt de reiziger binnen een paar 
seconden antwoord:

1. Toestemming goedgekeurd: U krijgt toestemming om naar de V.S. te reizen.
2. Reis niet goedgekeurd: U hebt een niet-immigrant visum nodig, verkrijgbaar in de ambassade
3. De toestemming is nog in behandeling: Binnen 72u ontvangt U een antwoord.

Een goedgekeurde reistoestemming via ESTA is:

* Verplicht, Voor alle VWP-reizigers (Visa Waiver Programma) voordat ze aan boord gaan van een 
vliegtuig of schip naar de Verenigde Staten.
* Geldig, tenzij herroepen, voor een periode van maximaal twee jaar of tot de verloopdatum ver-
meld op het paspoort van de reiziger.
* Kost op dit moment 14 USD, enkel te betalen met creditcard.
* Geldig voor meerdere bezoeken aan de Verenigde Staten. Mochten er wijzigingen voordoen inza-
ke bestemmingsadres of reisroute, nadat de goedkeuring verleend is, kunnen deze op eenvoudige 
wijze via de ESTA-website aangepast worden.
* Geen garantie voor toelating tot de Verenigde Staten in/op de (lucht)haven waar u het land binne-
komt. Een ESTA goedkeuring geeft uitsluitend het recht om aan boord te gaan van een vliegtuig of 
schip dat naar de Verenigde Staten reist, onder het VWP. (verdere info www.CPB.gov/travel)

Reisformaliteiten bij aankomst

Paspoort en douanecontroles gebeuren altijd op de luchthaven waar u eerst voet op Amerikaanse 
bodem zet. Nadat u het vliegtuig bij de gate hebt verlaten, dient u door de paspoortcontrole en 
de douane (US customs) te gaan. Bij de douane sluit u aan in de rij (zorg dat u bij een balie met 
een bordje ‘Non US citizens’ gaat staan). Ga enkel naar de balie op het moment dat de douanier 
u wenkt om bij hem te komen. Nadat alle formaliteiten zijn afgehandeld, paspoortcontrole, ESTA, 
digitale vingerafdrukken en een digitale foto, kunt u uw bagage ophalen bij de bagagebanden.
Neem nooit planten, vlees, zaden, groenten of fruit mee. De invoerreglementen zijn zo streng dat u 
er enkel last mee kan krijgen.

Bagage

De meeste vliegmaatschappijen staan één stuk grote bagage en 
één stuk handbagage per persoon toe zonder bijbetaling. Beide 
soorten bagage zijn aan maximumgrootten en maximumgewicht 
gebonden, maar over het algemeen zijn beide ruim bemeten. De 
lengte, breedte en hoogte van uw koffer mag maximaal 158 cm 
zijn en voor vluchten naar Amerika geldt een maximumgewicht 
van 23 kilo per koffer. (Voor de rest van de wereld geldt meestal 
een maximumgewicht van 20 kilo.)

Over het algemeen is het niet verstandig om uw koffers op slot te 
doen als u naar Amerika reist. De Amerikaanse veiligheidsdien-
sten en de TSA hebben namelijk het recht om uw bagage open 
te maken en te doorzoeken. Als uw koffer op slot is, mogen zijn 
deze openbreken. In dat geval is de schadepost voor uw eigen 
rekening.

Tegenwoordig zijn er speciale TSA-sloten te koop die uitsluitend 
door uzelf en de TSA opengemaakt kunnen worden. Als u uw ba-
gage tijdens de reis naar de USA dus toch wilt afsluiten, doe dit 
dan met zo’n speciaal door de TSA goedgekeurd slot.

Per persoon wordt één stuk handbagage toegestaan voor vluchten naar de Verenigde Staten van 
Amerika. Daarnaast mag u één stuk “persoonlijke bagage” meenemen, zoals een laptoptas of een 
camera. Let erop dat u bij de paspoortcontrole uw laptop altijd uit uw tas moet halen.

De maximumafmetingen van handbagage zijn 22 bij 35 bij 55 cm. Hoewel officieel een maximum-
gewicht van 6 tot 18 kilo wordt gehanteerd voor handbagage afhankelijk van de luchtvaartmaat-
schappij, wordt deze regel in de praktijk niet strikt toegepast. LET OP: dit is geen garantie dat u ook 
zoveel kilo’s in uw handbagage mee kunt nemen naar Amerika. Hou u liever aan de regels.

Medicijnen

Past u goed op als u medicijnen meeneemt naar de VS. Veel medicijnen zoals amfetaminen worden 
daar gezien als drugs als er geen doktersverklaring bijzit. Als de politie zulke medicijnen in uw bezit 
vindt en u geen doktersverklaring kunt produceren, kunt u een nacht in de cel en een boete krijgen.
Vraag altijd aan uw dokter of de medicijnen die u meeneemt verslavende middelen bevatten en laat 
zo nodig een doktersverklaring (in het Engels) opstellen.

GSM - bellen naar huis

De kans is aanwezig dat uw eigen mobieltje in de VS niet werkt, dus onderzoek dit voordat u op reis 
gaat. Tri-bandmodellen werken over het algemeen wel in de Verenigde Staten.

Als u uw gsm besluit mee te nemen naar de Verenigde Staten, bel dan niet teveel - de kosten kun-
nen snel hoog oplopen.

Voor WiFi kan je een nieuw Sim kaartje kopen voor Amerika of een WiFi ontvanger huren 
bij uw Huurwagen. Dit toestel noemt vaak een TravelTab of een hotspot



Op- en afritten op de snelweg

Als uw afslag op de snelweg nog minder dan halve mijl weg is, gaat u dan vast rechts rijden. Afsla-
gen zijn niet zoals in Nederland voorzien van lange uitvoegstroken, maar duiken vrij abrupt op. U 
mag dan ook op de snelweg zelf al enigszins afremmen, al is dat vaak niet nodig en moet u abso-
luut niet plotseling op de rem gaan staan.
Afritten (“exits”) op Amerikaanse snelwegen worden, in te-
genstelling tot wat we gewend zijn, vaak slechts één of twee 
keer op een bord aangegeven. Vaak staat er één mijl voor de 
afrit een bord en vervolgens pas weer op het moment dat de 
afrit opduikt.

Bij een afrit van een snelweg staat vaak aangegeven wat de 
aanbevolen maximumsnelheid op die afrit (“ramp”) is.

Als u al op de snelweg rijdt, bent u in veel staten verplicht 
om bij opritten naar de linkerbaan te gaan om het invoegen-
de verkeer de ruimte te geven.

In de VS komt het nogal eens voor dat afritten aan de linker-
kant van de snelweg zitten. In zo’n geval staat het afritnum-
mer aan de linkerkant van het bord en vaak wordt er ook 
aangegeven dat het een “left exit” betreft.

Kruisingen

Op Amerikaanse kruisingen mag u in de meeste gevallen rechtsafslaan, ook als het verkeerslicht 
op rood staat. Als u niet rechtsaf mag slaan, staat dit expliciet aangegeven door een bord met 
de woorden ‘no turn on red’. U moet hier echter wel enkele regels bij inachtnemen: u moet altijd 
stoppen voordat u afslaat bij rood licht en u moet uzelf ervan overtuigen dat er geen ander verkeer 
de straat inrijdt. Bovendien mag u geen voetgangers hinderen bij het oversteken. De beste raad: 
laat u niet haasten bij het afslaan bij rood licht. Op een kruising zonder verkeerslichten en zonder 
stopborden heeft het verkeer op de doorgaande weg voorrang.
Verkeerslichten die rood knipperen dient u als stopbord te herkennen.

Stopborden

Op gelijkwaardige kruisingen zonder verkeerslicht staan vaak stopbor-
den in elke richting. Dit betekent dat al het verkeer, uit welke richting 
dan ook, moet stoppen, waarna een systeem in werking treed dat het 
verkeer heel handig regelt: degene die als eerste aankwam bij de krui-
sing, mag als eerste doorrijden, daarna de tweede, enzovoorts. Als u 
tegelijk met iemand anders bij een kruising met een stopbord aankomt, 
heeft het verkeer van rechts voorrang. In de praktijk zal er echter vaak 
gebaard worden en zult u merken dat u vaak toch voorgelaten wordt. 
U kunt het beste altijd stoppen bij een stopbord, ook al is er nergens 
anders verkeer te bekennen. Stopborden zijn namelijk een geliefde po-
litieval, die u - vooral in kleinere dorpen - maar al te graag een bon voor 
niet stoppen geven. Dit bord (afbeelding links) geeft aan dat er een  

      stopbord aankomt.
Als verkeerslichten niet werken, knipperen ze in Amerika vaak rood. In dat geval dient u de kruising 
te beschouwen als een kruising met stopborden in alle richtingen en zijn bovenstaande regels van 
toepassing.

Kinderen, schoolbussen en voetgangers

In Amerika liggen de scholen vaak behoorlijk ver van de woonwijken af zodat veel kleine kinderen 
met een schoolbus moeten rijden. Deze schoolbussen zijn altijd knalgeel en herkenbaar aan het 
opschrift ‘school bus’. Amerikanen zijn erg zuinig op hun kinderen en als u een kind door onoplet-
tendheid zwaar letsel bezorgd kunt u een zeer strenge straf tegemoet zien: miljoenen schadever-
goeding en soms zelfs jarenlange gevangenis.
U bent dan ook verplicht te stoppen als de schoolbus stopt en zijn rode knipperlichten aanzet, 
ongeacht uit welke richting u komt. Rij een gestopte schoolbus nooit voorbij; in veel gevallen moe-
ten de kinderen de straat oversteken om hun school te bereiken. In de meeste staten mag u wel 
doorrijden als de schoolbus stopt op een weg die met een middenberm gescheiden is, zolang de 
schoolbus aan de andere kant van de scheiding gestopt is. Vergewis uzelf echter van de regels 
voordat u de betreffende staat bezoekt. Kijk goed naar wat het andere verkeer doet bij een gestop-
te schoolbus. Als u niet zeker weet wat te doen, kunt u het beste gewoon stoppen.

Hoewel voetgangers in het algemeen in de VS niet zoveel voorkomen als hier, hebben ze in veel 
gevallen wel de ‘right of way’, voorrang dus. Let goed op wat de borden aangeven en neem geen 
risico. Net als bij kinderen wordt het aanrijden van voetgangers als u schuld hebt in de VS zwaar 
bestraft.

Gele middenstrook

Meestal zien Amerikaanse wegen er hetzelfde uit als de Belgische, zij het dat ze een stuk breder 
zijn en ook binnen de bebouwde kom behoorlijk vaak twee- of zelfs driebaans. Er is echter soms 
een middelste strook die aan beide kanten door gele strepen is omgeven en die voor ons Neder-
landers erg vreemd werkt. Deze middelste strook (“center left turn lane”) is bedoeld om af te slaan 
naar links zonder het achteroprijdende verkeer te hinderen, of om in te voegen zonder het verkeer 
te hinderen. De middelste strook (er is er altijd maar één) kan echter door auto’s uit beide rich-
tingen gebruikt worden, wat voor ons een nogal angstige gedachte kan zijn. Je mag nooit langer 
dan 60meter rijden op deze strook. De gedachte achter die gescheiden middelste baan is, dat u 
bij het afslaan kan remmen zonder het andere verkeer te hinderen; en bij het invoegen vanuit een 
zijweg alleen naar links hoeft te kijken, waarna u de middelste baan oprijdt, en alleen naar rechts 
hoeft te kijken om in te voegen. De regel is simpel: gebruik de middelste verkeersstrook (als die 
door gele lijnen gescheiden is van de rest van de weg) nooit om in te halen, alleen om af te slaan 
en in te voegen. Houdt daarbij uw ogen open voor verkeer uit de tegenovergestelde richting. Een 
filmpje op YouTube legt mooi uit hoe deze strook te gebruiken: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=K_nQhHS6jjk

https://www.youtube.com/watch?v=K_nQhHS6jjk
https://www.youtube.com/watch?v=K_nQhHS6jjk


The Venezian

The Venezian is één van de tophotels op The Strip en dat snap ik wel. The Venezian is zo kitsch dat 
het weer leuk wordt. Natuurlijk ga je geen $20 betalen om mee te mogen in één van de gondels, 
maar je kunt binnen en buiten gratis rondlopen door smalle straatjes vol cafés en terrasjes en over 
bruggen zoals een nep-Rialto. Wat ook bizar is: in de casino’s in Las Vegas zul je geen klokken 
vinden en The Venezian heeft overal een soort daglichtlampen hangen, waardoor het altijd dag lijkt 
en je geen idee hebt hoe laat het eigenlijk is.

Circus Circus

Dit is het eerste hotel op de strip die zich volledig richtte op gezinnen. Tussen 11.00u en 24.00u 
en met de regelmaat van de klok kan je circusoptredens bekijken. Van jongleurs en vuurspuwers, 
acrobaten op het hoge koord en afgerichte dieren, trapezeartiesten, messenwerpers, buiksprekers 
en clowns treden hier haast onafgebroken na elkaar op. En wie wat uitbundiger wil spelen is er hier 
een indoor pretpark ‘Adventure Dome’.

Excalibur

Een droom die met lego gebouwd lijkt te zijn en daar-
na vergroot is. Helaas is men bij het ontwerpen van dit 
themahotel te diep in de pot met kitsch gegrabbels. Op-
haalbruggen, sprookjesfiguren, fonteinen, ieder uur een 
gevecht tussen een vuurspuwende draak en een ridder.

The Paris

Valt op door zijn collectie nabootsingen van bekende Parijse bouwwerken: De Arc de Triomph, De 
Champs Elysees, het Louvre, de Eifeltoren enz...

Luxor

Een gigantische glazen piramide en enorme sfinx. ‘s Nachts schiet een laserstraal vanuit de spits 
naar de hemel. Binnen is het een fantasiewereld met beelden van Egyptische goden.

New York - New York

Aan de zuidelijke Strip is een deel van NY nagebouwd: de Empire State Building, het Chrysler Buil-
ding en enkele wolkenkrabbers, maar dan op 1/3 van hun ware grootte. Met details als: brandlad-
ders en de brownstones. Als extra heeft dit hotel nog een achtbaan; de Big Apple Coaster.

Wat te doen in Vegas
Fremont Street Experience

De Fremont Street Experience vindt je in het oude centrum, downtown Las Vegas. In de loop der 
jaren is de place to be in Las Vegas langzaam verschoven van downtown naar de Strip. Om het 
oude centrum een impuls te geven is een groot deel van Fremont Street enkele jaren geleden voor-
zien van een bijna 30 meter hoge, 460 meter lange overkapping, op 27 meter hoogte, voorzien van 
12 miljoen ledlampen en een geluidsinstallatie met 220 speakers met een totaal vermogen van 550 
duizend watt. Vanaf 19.00 tot 24.00 uur wordt op de biggest widescreen in the world een compu-
ter gegenereerde beeld, licht en geluidshow gegeven die zijn weerga niet kent. Kosten 70 miljoen 
dollar. Eén van de indrukwekkendste attracties in Las Vegas.

Welcome to Fabulous Las Vegas sign

Het bekende ‘Welcome to Fabulous Las Vegas’-bord is in 1959 opgericht door een aantal onder-
nemers en is ontworpen door Betty Willis. Sommige mensen beschouwen het bord als het officiële 
zuidelijke einde van de Las Vegas Strip maar in feite bevindt het bord zich zo’n 6,5 km buiten de 
grenzen van de stad Las Vegas. Het bord is 7,6 meter hoog en valt erg op door z’n hoeveelheid 
neonlicht.
Sinds 2008 is het mogelijk om er te parkeren zodat iedereen veilig een foto kan maken. Voorheen 
moest men aan de kant van de straat parkeren en dat leidde tot gevaarlijke verkeerssituaties.
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Valley of fire - State Park
Indien je meer dan 1 dag kan besteden in Zion NP, kan je ook eerst een bezoekje brengen aan 
Valley of Fire, wij hebben dit spijtig genoeg niet kunnen doen wegens tijdsgebrek. Na 35 km op 
de I-15 neem je de exit 75.
 
Valley of Fire staat voornamelijk bekend om zijn felrood gekleurde rotsformaties, die vooral ‘s 
ochtends en ‘s avonds erg mooi zijn. We rijden het park in via de Route 169, ook wel de Valley of 
Fire Highway genoemd. Daarnaast is er een zijweg, White Domes Road (recentelijk ook bekend 
als Mouse’s Tank Road), een ongeveer 8 kilometer lange weg met veel bezienswaardigheden. 
Hierna volgen de attracties en bezienswaardigheden aan beide wegen, te beginnen met de Valley 
of Fire Highway.
Dit park is onder meer bekend om de Mars-scenes uit de originele versie van de film Totall Recall 
met Arnold Schwarzenegger of voor verscheidene Star Trek decors. Veel automerken fotografe-
ren hier bovendien hun nieuwste modellen vanwege de prachtige omgeving.

Aan de rechterkant van de weg S169 , liggen de “Beehives”, op bijenkorven lijkende rotsforma-
ties van rood zandsteen die erg fotogeniek zijn. Voor veel mensen is dit een kort stoppunt om een 
paar foto’s te nemen.

Iets verder op de weg kunnen we naar links (Campground Road, die naar de camping leidt). Bij 
Atlatl Rock Road kunnen we parkeren en via een kleine trap van een hoger gelegen uitzicht op de 
omgeving genieten, evenals de daar aanwezige duizenden jaren oude rotstekeningen.

Een stukje verder op de S 169 komen we bij de splitsing met de Mouse’s Tank Road (soms bekend 
als White Domes Road), waaraan ook het bezoekerscentrum van Valley of Fire ligt. De Mouse Tank 
Road is geen rondweg, dus komen we via deze weg altijd weer terug op de Route 169.



Omdat in de zomer het zeer druk is, is het aangeraden om zeer vroeg in de ochtend aan te komen, 
na de middag kan je wachttijd om Zion binnen te komen oplopen tot 1u !!! Indien je aankomt na de 
middag is het beste de wagen te parkeren in Springdale (volg de bordjes met “Shuttle Parking”) 
en van daaruit de shuttlebus te nemen naar de ingang van Zion, waar de laatste halte vlakbij het 
bezoekerscentrum is. U kunt vervolgens direct overstappen op de Zion Canyon Shuttle, waarmee 
u acht haltepunten in het Nationale Park kunt bereiken.

De shuttlebussen rijden dagelijks tussen 6:45 uur ‘s ochtends en 22 uur ‘s avonds. U hoeft zich niet 
te haasten om de bus te halen: de bussen komen elke 7 tot 15 minuten langs. Daarnaast zijn de 
bussen gratis en u kunt dus zo vaak in- en uitstappen als u wilt.

Tot de Temple Of Sinawa de bus nemen en terug naar het Visitor Center = 90min.

Wandelingen Zion

1) Combinatie: Kayenta Trail & Lower Emerald Pool Trail. (ong. 1u30min) 
Watervallen en kloven; een ideale wandeling met mooie verzichten. In het begin een lichte stijgen-
de wandeling, vanaf de middle pool naar de upper pool is het wat pittiger omhoog door een kloof, 
maar toch nog steeds goed te bewandelen met kids. 
De shuttle nemen tot halte 6 (The Grotto) en beginnen met de Kayenta Trail tot de Upper Emerald 
Pools. Daarna de weg terug naar beneden en terug via de Emerald Pool Trail naar stopplaats 5 
(Zion Lodge)

of The Narrows (AANRADER), door het water tussen de bergflanken, bus tot halte 9 (Temple of 
Sinawava), tijd en afstand naar eigen keuze. Hoe dieper in de Canyon, hoe smaller de canyon.

2) Met de auto nemen we de Zion-Mount Carmel Road (Route 9) door Zion, hou rekening met 
vertraging bij de twee tunnels die op deze weg liggen. De tunnels zijn rond 1930 aangelegd en 
daardoor minder geschikt voor de grote campers (RV’s) van heden ten dage, waardoor het verkeer 
bij de ingangen van de tunnels tegengehouden moet worden op het moment dat er campers door-
heen rijden. Net na de tunnel kan je parkeren bij de gelijknamige parking. 

Het beginpunt ligt vrij hoog, hoger dan Zion Canyon. Een geringe klim geeft je daarom aan het eind 
van de wandeling een geweldig uitzicht over de canyon met onder andere de Towers of the Virgin. 
Terug volg je dezelfde route. 
De wandeling is niet alleen de moeite waard vanwege het uitzicht op het eind, maar langs de hele 
route zijn er fraaie uitkijkjes.
Op een aantal plaatsen loop je langs een afgrond, dus als je dit met kinderen doet is het verstan-
dig ze goed in de gaten te houden. Ook vergt het pad zo hier en daar wat klauterwerk, maar echt 
moeilijk is het niet. (1u)

DAG 4
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Zion Mountain Ranch - Bryce Canyon - Zion Mountain Ranch
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Op de S 9 recht, richting Mt Carmel Junction

Aan het einde van de S 9 gaan we links de US 89 opdraaien 
naar het noorden richting Bryce Canyon.

We nemen rechts de S 12 in oostelijke richting 

We rijden onder de Red Canyon Arch.

We slaan rechtsaf de UT 63 in.

Aankomst Bryce Canyon

Optie’s:  *Eerst doorrijden naar Rainbowpoint

  *Wandeling combinatie Queens Garden Trail en  
    Navajo Trail - 4,6 kilometer - 2 à 3 uur

  *Junior Park Ranger programma

  *Zonsondergang bij Sunset Point

Terug naar Zion Mountain Range
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673 Scenic View Road, Page, AZ 86040
Telefoon: +1 866-648-2555 1 nacht (incl. ontbijt)

Sleep Inn & Suites 
at Lake Powell

Antelope Canyon
In het rotslandschap van zuidwest Amerika komen veel ravijnen voor, en een bijzondere vorm daar-
van is de slot canyon.Het woord ‘slot’ betekent ‘smalle gleuf’; een slot canyon is een kloof met 
hoge verticale wanden, die erg dicht bij elkaar staan. De meeste slot canyons zijn gevormd in droge 
gebieden, waar incidenteel heftige overstromingen plaatsvinden. Tijdens dergelijk natuurgeweld 
schuurt het water met steen en ander puin door de zachtere rotslagen heen, waardoor de smalle 
kloven ontstaan.

Veel slot canyons blijven onbekend bij het grote publiek, omdat ze in onherbergzame gebieden 
liggen en vaak ook moeilijk toegankelijk zijn. De belangrijkste uitzondering is de uit twee delen be-
staande Antelope Canyon in noord-Arizona, vlak bij de plaats Page. Vooral Upper Antelope Canyon 
is een belangrijke toeristische trekpleister, ook Lower Antelope Canyon heeft de laatste jaren veel 
bekendheid gekregen.

Upper Antelope Canyon werd in het jaar 1931 ontdekt door het 12-jarige meisje Sue Tsosie. Haar 
volk, de Navajo Indianen, noemden de kloof “Tse Bighanilini”, dat betekent: “de plaats waar water 
door rotsen stroomt”. De Navajo’s hebben de vondst van de canyon jarenlang geheim gehouden. 
Upper Antelope Canyon ligt binnen in een hoog, rood zandstenen plateau; de ingang is een smalle 
opening die je niet het idee geeft dat er iets bijzonders te zien zal zijn. Maar dat verandert direct 
nadat je naar binnen loopt, je bevindt je dan in een magische wereld tussen glooiende zandstenen 
wanden, die prachtige kleuren krijgen in het gefilterde zonlicht. Vooral rondom het middaguur is de 
lichtinval perfect.
Upper Antelope Canyon is ongeveer 140 meter lang, en de wanden zijn gemiddeld zo’n 40 meter 
hoog. De zanderige bodem is grotendeels vlak, daardoor is een bezoek aan de kloof ook goed te 
doen voor mensen met kleine kinderen.



Een punt waar zeker moet gestopt worden 
voor een adembenemend zicht is nr.4 John 
Ford’s Point.

De toegangsprijs bedraagt $ 20,- voor een 
auto met maximaal 4 inzittenden. De indivi-
duele toegangsprijs is $ 10,- per persoon. 
Kinderen tot en met 9 jaar hebben gratis 
toegang. Een toegangskaart is 3 dagen gel-
dig. De National Park Pass is niet geldig.

DAG 6
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Monument Valley - Grand Canyon
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ROUTE
Vertrek vanaf Visitors Center richting Flagstaff (3u rijden)

Aan het einde van de US-163 (Kayenta), rechts de US-160 
volgen. 

Juist voorbij Tuba City ; Dinosaur Tracks. 15 min wandelen. 
bezoek van ong. 1u

Einde van de US-160, links richting Flagstaff op de US-89.

In stadje Cameron nemen we de AZ-64 richting Grand Canyon.

Indien tijd; kan er nog gestopt worden aan Desert View wat-
chtower (mooiste zonsondergang), Navajo Point, Lipan Point, 
Moran Point en Grandview Point.

Aankomst Grand Canyon Maswik Lodge.



Buffetten in Laughlin

Grand Buffet in het Hotel Edgewater.

Dit is één van de grootste buffetten in Laughlin in een kleurrijke hacienda setting. Live cooking met 
een ruime variatie. Het buffet is op rivier hoogte, naast Hickory Pit Steakhouse.

Breakfast Buffet: Maandag - Vrijdag (6 a.m.- 10.30 a.m.) $9.99
Dinner Buffet: Zondag - Donderdag (3.30 p.m. - 9 p.m.) $15.99

Vrijdag en zaterdag zijn er speciale buffetten = $22.99

Loading Dock Bar & Grille in het Colorado Belle

Breakfast Buffet: Maandag - Vrijdag (7 a.m.- 11 a.m.) $10.99
Dinner Buffet: Zondag - Donderdag (4 p.m. - 8 p.m.) $15.99

Vrijdag en zaterdag zijn er speciale buffetten = $24.99

Round House Buffet in de Tropicana

Breakfast Buffet: Maandag - Vrijdag (7 a.m.- 11 a.m.) $10.34
Dinner Buffet: Zondag - Donderdag (4 p.m. - 9 p.m.) $12.59

Vrijdag en zaterdag zijn er speciale buffetten = $20.69

Riverside Buffet in hotel Riverside

Dit zou één de beste buffetten zijn met een mooi zicht op de rivier.

Breakfast Buffet: Maandag - Vrijdag (7 a.m.- 11 a.m.) $8.99
Dinner Buffet: Zondag - Donderdag (3.30 p.m. - 9 p.m.) $15.99

Vrijdag en zaterdag zijn er speciale buffetten = $19.99 ($10.49 4-12j; gratis onder de 3j)

Je kan de buffetten in Laughlin niet vergelijken met de buffetten in  Las Vegas, tijdens het week-
end (als het drukker is) zijn ze zeer gevarieerd en ruim in aanbod maar vanaf de zondagavond valt 
de kwaliteit en aanbod zwaar naar beneden. Ontbijt in Edgewater was echt ondermaats !!!

DAG 9
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ROUTE
Laughlin - Joshua Tree NP - Los Angeles
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Vertrek vanop de parking van het hotel, direct links op de S 
Casino Dr, de Colorado River ligt links van ons.

We nemen de Needles Hwy richting Needles (links afslaan)

Overgang naar California

Rechts afslaan richting de I-40 west

Neem afslag 78 richting Kelbaker Rd, daarna op einde van de 
Kelbaker Rd, rechts richting Joshua Tree. Aan mijl 104 steken 
we de treinsporen over, een bocht naar rechts en daarna slaan 
we linksaf op de Amboy Rd.

Net voorbij het (klein) bordje Palms Airport slaan we linksaf en 
nemen we de Godwin Rd, op het einde van deze weg rechtaf.

Rechtsaf richting Joshua Tree, daar hebben we de Oasis 
visitors Center.

Vertrek naar L.A. (nog 2u30 rijden van de hidden valley trail), 
eenmaal voorbij het visitor center slaan we linksaf op de CA-
62. We blijven op deze weg tot deze overgaat in de I-10W rich-
ting Los Angeles. na 310 mijl houden we links aan en volgen 
de U.S. 101/Los Angeles. We nemen afslag 8C/Gower Street, 
direct rechts in Beachwood Drive, eerste straat links Franklin 
Ave.



Joshua Tree - National Park
In Joshua Tree National Park komen drie ecosystemen bij elkaar. De oostelijke helft van het park ligt 
in de Colorado Desert, een laaggelegen gebied waarin de overvloedig aanwezige creosotestruik het 
dorre landschap overheerst. De westelijke helft ligt in de hoger gelegen Mohave Desert, waar het 
enigszins koeler en vochtiger is. Weinig gebieden illustreren duidelijker het contrast tussen hoog en 
laag gelegen woestijn. Het derde ecosysteem wordt gevormd door de vijf oases van waaierpalmen, 
die in het park verspreid liggen. Zij geven daarmee de weinige plaatsen aan waar water dicht aan 
de oppervlakte komt.  Het park werd ingesteld ter bescherming van de Joshua Tree. Dat is, anders 
dan de naam doet vermoeden, geen boom maar een grote plant, die behoort tot de familie van de 
Yucca’s. De grillig gevormde Joshua Tree is een van de meest karakteristieke planten  in de Mohave 
Desert. De grootste exemplaren zijn ongeveer 12 meter hoog, en zijn naar schatting ongeveer 900 
jaar oud. De Joshua Tree vormt een erg belangrijke schakel in het ecosysteem van de woestijn, de 
plant biedt onderdak aan talrijke vogels, zoogdieren, insecten en hagedissen.
Het park is niet erg geliefd bij backpackers, vanwege het gebrek aan water. Korte wandelingen in 
de wildernis zijn daarentegen wel populair, en ook voor fietsen en het beklimmen van rotsen zijn 
hier goede mogelijkheden. 
Vroeger zijn hier ongeveer 300 verschillende mijnen operationeel geweest. Op diverse plaatsen kan 
je de (soms goed bewaarde) overblijfselen hiervan zien.

De Engelse bijnaam “Joshua tree” (boom van Jozua) werd aan de boom gegeven door een groep 
mormoonse kolonisten, die in de 19e eeuw met huifkarren de Mojavewoestijn doortrokken. De 
vorm van de bomen deed hen denken aan de profeet Jozua, die met zijn armen naar de hemel reikt.
Dus de Joshua Tree is zeker geen boom zoals de naam doet vermoeden maar is een plantensoort 
uit de Yucca familie.

Aangezien in Joshua Tree National Park een woestijnklimaat heerst, is het er zonnig en vooral 
zeer warm in de zomermaanden - het kan dan overdag snel 38 graden Celcius worden en zelfs ‘s 
nachts koelt het niet echt af met een gemiddelde temperatuur van ongeveer 24 graden.
Het park krijgt daarom de meeste bezoekers in de lente en de herfst, als de temperatuur overdag 
gemiddeld een graad of 29 is. In de winter is het koeler: overdag een graad of 15 en ‘s nachts vries-
kou, waarbij op hoger gelegen delen van het park ook sneeuw kan vallen.
Hou er bij uw bezoek dus rekening mee dat het erg warm en droog kan zijn en zorg ervoor dat u 
voldoende water en zonnebrandcreme meeneemt.

Trails in Joshua Tree NP
Hidden Valley Nature Trail
Lengte: 1600 meter (loop), ong. 1u
Hidden Valley is een gebied dat compleet omsloten wordt door opeengestapelde granieten rots-
blokken. De plek was vermaard als schuilplaats van veedieven. Tussen de keien ligt een pad met 
een lengte van 1 mijl, waarlangs veel cactussen, Joshua Trees en andere planten groeien en waar 
ook veel dieren leven. De trail is eenvoudig begaanbaar, het hoogteverschil bedraagt ongeveer 30 
meter. Hidden Valley is een van de drukst bezochte plaatsen van het park. Ook bij rotsbeklimmers 
is de vallei erg populair.

Cholla Cactus Garden Nature Trail - 30min rijden van de Oasis Visitor Center
Lengte: 400 meter (loop), ong. 15 - 30 min
Dit is een van de meest opzienbarende verzamelingen van de Cholla Cactus ter wereld. De cactus 
groeit hier dankzij een zeldzame combinatie van grondsoort, hoogte, en de droge omgeving. Vooral 
tijdens de ochtend kan je hier erg mooie foto’s maken. De cactus heeft erg veel naalden, die bij 
de geringste aanraking van een dier (of een mens!) loslaten en in de huid doordringen. Omdat de 
naalden zo makkelijk loslaten, wordt de cactus ook wel “Jumping Cholla” genoemd. Tijdens de 
wandeling kan je informatie vinden op borden die naast het pad staan. Draag geen open schoenen.



The Wizarding World of Harry Potter: Ga binnen in de magische wereld van Harry Potter. Ga 
binnen in kasteel Zweinstein, ga binnen in de shop waar Harry Potter zijn toverstaf heeft gekocht. 
Er zijn ook enkele attracties die je volledig meenemen in de wonderlijke wereld van Harry Potter.

*Harry Potter and the Forbidden Journey:
De wachtrij van de darkride is reeds een attractie op zich. De darkride bevindt zich namelijk in een 
replica van Zweinstein dat van binnen helemaal gethematiseerd is zoals het er in Harry Potter-film-
reeks ook uitziet.
Tijdens de rit nemen bezoekers plaats in een ‘zitbank’ waar plaats is voor maximaal vier bezoe-
kers. Deze ‘zitbank’ zit vast aan een robotarm met verschillende vrijheidsgraden van beweging. De 
robotarm bevindt zich op een spoorrail die door het hele kasteel heen loopt. Terwijl het zitbankje 
door de robotarm wordt gekanteld en gezwenkt, loopt het geheel via het spoor door het kasteel. Dit 
versterkt het effect van vliegen tijdens de verschillende scènes die men tijdens de rit doorloopt. Om 
de darkride zo veel mogelijk een familie-attractie te maken, is ervoor gekozen dat de robotarm de 
zitbank niet helemaal ondersteboven draait en de snelheid maximaal 37 km/u per uur is, waardoor 
het geen achtbaan lijkt.
Doorheen de attractie worden echte scènes (eigenschap van een darkride) afgewisseld met drie 
speciale HD projectieschermen. Deze schermen draaien mee met de rail en dus gedurende korte 
tijd wordt het zitbankje als het ware in het scherm geparkeerd, en terwijl de robotarm het zitbankje 
met de film laat meebewegen, bewegen het zitbankje en het scherm synchroon met de spoorrail.

* Flight of the Hippogriff:
Dit is een familie vriendelijke junior coaster. 

The Simpson Ride: Deze attractie bevindt zich in Downtown Springfield. Je wandelt zo binnen in 
de wereld van de Simpsons. 
De rit duurt zes minuten, maar wordt voorafgegaan door een voorshow. De attractie speelt zich af in 
een pretpark genaamd Krustyland. 24 bekende personages uit de serie komen in de attractie voor, 
waaronder de familie Simpson, Krusty en Sideshow Bob. In de voorshow is te zien hoe Sideshow 
Bob ervoor zorgt dat Krusty de Simpsons kiest om de nieuwste attractie in zijn park genaamd de 
“Thrilltacular: Upsy-Downsy Spins-Aroundsy Teen-Operated Thrillride”, uit te testen. Bart kiest ver-
volgens de mensen uit het publiek, zogenaamd als de tweede groep die mee mag in de attractie.
De attractie zelf is een bewegingssimulator die de indruk wekt dat de mensen in de attractie in de 
achtbaan zitten, in het karretje achter de Simpsons. Terwijl het karretje over de achtbaan raast, pro-
beert Sideshow Bob de kar te raken met een sloopkogel. Vervolgens splitst het karretje zich op, en 
komen de personages in verschillende omgevingen terecht, waaronder het huis van de Simpsons 
zelf.

Despicable Me Mion Mayhem: bevindt zich in het themagebied Production Central. Tegenover 
Shrek 4D. Een hartverwarmende 3-D ride. Je start je avontuur in Gru’s huis, alles is in thema om het 
wachten aangenamer te maken. Aan de voorzijde van het huis is regelmatig ook de mogelijkheid 
om jezelf te fotograferen met één van de minions.
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Sequoia - National Park
Sequoia en Kings Canyon zijn twee aan elkaar gelegen parken, die samen als één Nationaal Park 
worden beheerd. De meeste toeristen bezoeken het park vooral vanwege de aanwezigheid van de 
machtige Sequoiadendron; dit is qua volume de grootste boomsoort ter wereld. In de Sequoiabos-
sen zijn veel eenvoudig begaanbare wandelpaden aangelegd. De bomen komen op diverse plaat-
sen in het park voor, maar de bossen beslaan samen maar een relatief klein deel ervan. De drukst 
bezochte gebieden in Sequoia / Kings Canyon National Park zijn de sequoiabossen Giant Forest 
en Grant Grove; de kalksteengrot Crystal Cave en het ravijn Kings Canyon. In Giant Forest staat de 
General Sherman Tree, de grootste boom ter wereld.

Tips in verband met beren:

In het park komen beren voor! Beren worden door voedsel aangetrokken, het is daarom wettelijk 
verplicht dat alle voedingswaren en voedingsresten goed ingepakt zijn. Niet alleen voedingswaren, 
maar ook andere artikelen met een sterke geur kunnen beren aantrekken. Denk daarbij bijvoor-
beeld aan toiletartikelen, frisdrank, schoonmaakmiddelen voor de autoruit, tabak...

Als je een beer tegenkomt, blijf dan bij elkaar en let vooral op je kinderen. Probeer minstens 100 
meter afstand tot de beer te bewaren. Zorg dat je nooit tussen een moederbeer en haar jong komt. 
Als een beer te dichtbij komt, maak jezelf dan zo groot mogelijk door je armen boven je hoofd te 
houden. Maak veel geluid! Ren vooral niet weg, maar wacht tot de beer zelf weggaat. Je mag als 
groep een beer nooit omsluiten, er moet een ontsnappingsroute voor hem aanwezig zijn.



Lower Yosemite Falls Trail
Beginpunt: Bij de Lower Yosemite Fall Shuttle Bus Stop, op 800 meter van Yosemite Village
Duur: 30 minuten
Je wandelt ongeveer 400 meter over een verhard pad en komt dan uit bij de onderzijde van de Lo-
wer Yosemite Fall. De rotsen zijn daar erg glad. Tijdens de wandeling heb je hebt een goed uitzicht 
over de drie verschillende gedeelten van de totale waterval. Dit is een van de meest populaire trails 
in het park, het is hier meestal erg druk.

Mirror Lake Trail (shuttle stop 17)
Beginpunt: Bij de Lower Yosemite Fall Shuttle Bus Stop, op 800 meter van Yosemite Villagen
Duur: 2u voor de lange loop, 1u voor de korte loop (terugkeren aan mirror lake)

Sentinel Beach - Picnic & Swimming area
Dit is een minder drukke picnic plek, omdat deze gemakkelijk gemist wordt. Er is 
een klein bordje (links) die de plek aangeeft en de weg is een stoffig offroad stra-
tje.

Cathedral Beach - Picnic & Swimming area
Dit is ook een minder drukke picnic plek, Er is een klein bordje (links) die de plek aangeeft en de 
weg is een stoffig offroad straatje.
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Tioga Pass - Yosemite NP
De Tioga Road (ook wel bekend als State Route 120) is een van de mooiste tochten door de VS. En 
hij heeft de hoogst berijdbare bergpas van het land, de Tioga Pass. Hij voert dwars door het Sierra 
Nevada-gebergte.
Hij doorkruist Yosemite Nationaal Park, en binnen de parkgrenzen van Yosemite wordt hij Tioga 
Road genoemd.
De weg wordt gezien als een van de mooiste in het land. Hij voert van Crane Flat naar Tuolumne 
Meadows, waarbij je bossen, alpiene weides, meren en de beroemde granieten pieken passeert.
Stop wel geregeld onderweg bij de diverse uitkijkpunten. Olmsted Point is één van de relatief onbe-
kende juweeltjes van Yosemite. Dit uitkijkpunt geeft je een weidse blik over Clouds Rest, met Half 
Dome op de achtergrond. Hij is bereikbaar via de Tioga Road, waarna het nog een klein halfuurtje 
wandelen is.

Olmsted Point

Olmsted Point is een niet te missen bezienswaardigheid aan de Tioga Road. Vanaf hier kun je kilo-
meters ver uitkijken over de granieten toppen van de Sierra Nevada, die hier en daar worden onder-
broken door verschillende meertjes. Vanaf Olmsted Point kun je ook Half Dome zien, de massieve 
rots die 1.524 meter boven de Yosemite Vallei uittorent en een uitdaging is voor veel bergbeklim-
mers. Vanuit Olmsted Point heb je een overzicht van het Tenaya Lake.

Tenaya Lake

Een van de hoogtepunten aan de Tioga Road is Tenaya Lake. Dit grote meer wordt omringd door 
kale bergen en is een goede stopplaats voor een picknick of een frisse duik in de zomer. Rond het 
meer wandelen is ongeveer 1u wandelen. 



DAG 16
Duck Tail

Vanaf de parkeerplaats aan de zuidoostkant van de Coldwater Campground en Lake Mary vertrekt 
dit pad langs de stroomversnelling van de Coldwater Creek. Er volgen een reeks spectaculaire alpi-
ne meren, weiden en geografische kenmerken binnen de John Muir Wilderness zoals Barney Lake, 
Blue Crag en het Mammoet Crest. Het pad gaat wel een beetje steil omhoog langs de grens van 
de wildernis. Na Arrowhead Lake stijgt het pad een laatste keer naar de top van de pas. Je keert 
terug langs hetzelfde pad.

2u (enkele trip), reken toch op een grote 4u om deze trail te volmaken. 5,5 mijl (8,85km)

Devils Postpile & Rainbow Falls Trail

Parkeren kan aan het Devils National Monument en een kleine wandeling brengt u naar deze uit-
zonderlijke rotsformatie. je wandelt verder langs de John Muir en Pacific Crest Trail (44 min wande-
len) of je kan dan kiezen om terug met de auto naar het eindpunt te rijden van Reds Meadow Road 
(eveneens knooppunten met de John Muir en Pacific Crest Trails), dit zanderige, extreem populaire 
pad leidt je in de John Muir Wilderness binnen. Een minder gebruikt pad loopt verder langs de rivier 
naar de Lower Falls.

1.7 mijl = 2,74km

Rainbow Falls



Mesquite Flat Dunes

Om duinen te laten ontstaan, moet er een bron van zand zijn, heersende winden om het zand te 
verplaatsen en een plaats waar het zand zich kan verzamelen. De geërodeerde canyons en regen-
buien zorgen voor voldoende zand, de wind lijkt altijd te waaien (vooral in de lente), maar er zijn 
maar een paar gebieden in Death Valley waar het zand wordt ‘gevangen’. Alle duinen in het park 
worden beschermd als wildernis, off-road voertuigreizen zijn nergens in het park toegestaan.

De Mesquite Flat Dunes zijn de bekendste en gemakkelijkste te bezoeken in het nationaal park. De 
toegang is vanaf Hwy 190 dichtbij Stovepipe Wells. Hoewel de hoogste duin slechts 30 meter stijgt, 
bestrijken de duinen wel een enorm gebied.

Devil’s Cornfield
Devil’s Cornfield is een breed, open gebied 
in Death Valley waar losse struiken groeien 
en het zand door de wind rond hun basis 
ophoopt, waardoor de struik hoger groeit. 
De struiken zijn Pijlwier (Plichea sericea), 
een zouttolerante woestijnsoort die groeit 
waar vocht zich dicht bij het oppervlak be-
vindt.

Furnace Creek Visitor Point

Zeker de moeite om even te stop-
pen, rangers zullen je zeker helpen 
met je brandende vragen. Voor de 
kids is er een 3D topografische 
kaart, en er is ook de mogelijkheid 
om een junior ranger boek te ver-
krijgen. 

In de zomer is het visitor center 
open van 8 am tot 7 pm

Zabriskie Point

Een zeer druk bezochte plek in Death Valley maar zeker de moeite. Het populaire vista werd ge-
bouwd door de pacific Coast Borax Company in de jaren 1920 en is vernoemd naar de vice-presi-
dent en algemeen manager van het bedrijf, Christian Zabriskie. 

World’s Hottest place!
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Rij naar je bestemming

15

1

 mijl

 min.  mijl

 mijl

 t
Golden Canyon Trail

Een labyrinthlandschap met goudkleurige heuvels en kronkelende smalle ravijnen creëren wandel-
mogelijkheden, van makkelijke wandelingen tot spannende avonturen. De meest gemakkelijke en 
populaire trail is de Golden Canyon Trail. In de zomer is het best om dit zeer vroeg te doen in de 
ochtend.
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Red Rock Canyon 
Contact Information
www.blm.gov/site-page/rrcnca

mergency or Fire

[702] 293-8932 or 911

Southern Nevada District Office

[702] 515-5000

Rock/Sloan Admin Office 

[702] 515-5350

Climbing Permits

[702] 515-5050

 Book Store 

[702] 515-5379

Friends of Red Rock Canyon

[702] 515-5360

friendsofredrockcanyon.org

HOURS OF OPERATION

� Visitor Center 8 a.m. to 4:30 p.m.

� 13-Mile Scenic Drive, Red Rock Overlook on State Route 159 and Red Spring

 NOVEMBER - FEBRUARY  6 a.m. to 5 p.m.

 MARCH 6 a.m. to 7 p.m.

 APRIL - SEPTEMBER 6 a.m. to 8 p.m.

 OCTOBER 6 a.m. to 7 p.m.

Additional Information

Red Rock Campground

DAG 19
Ontspannen op laatste dag
Na ruim 3600km is het tijd om de kids en misschien wel onszelf een beetje rust te gunnen. Geen 
wekker en een ruim ontspannend ontbijt. Zwemmen kan in het prachtige zwembad (9u tot 18u) van 
het Excalibur Hotel. Natuurlijk zullen we na een paar uur (onszelf kennend) terug wel op pad gaan 
en de resterende bezienswaardigheden ontdekken die we in het begin van onze vakantie niet heb-
ben kunnen doen. (zie begin roadbook)

KISS by Monster Mini Golf

Een minigolf zoals wij de Glow in the 
Dark kennen maar in KISS thema. 
Let’s Rock and Mini Golf

KISS by Monster Mini Golf, 3700 W 
Flamingo Rd, 



Dag 17:
Mesquite Flat Sand Dunes
CA-190, Stovepipe Wells, CA 92328
_____________________________________

Furnace Creek visitor center
Furnace Creek, Californië 92328
_____________________________________

The Ranch at Death Valley
Death Valley National Park · Highway 190 · Death Valley, CA 92328
_____________________________________

Zabriskie Point
CA-190, Death Valley, CA 92328

Dag 18:
Badwater
Badwater Rd, Death Valley, CA 92328
_____________________________________

Red Rock Canyon
1000 Scenic Loop Dr, Las Vegas, NV 89161
_____________________________________

Excalibur
3850 Las Vegas Strip, Boulevard South, NV 89109

Dag 19:
Minigolf KISS
3700 W Flamingo Rd, Las Vegas, NV89109

Dag 20:

Las Vegas North Premium Outlets
875 S Grand Central Pkwy, Las Vegas, NV 89106, Verenigde Staten
______________________________________

Las Vegas South Premium Outlets
7400 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89123
______________________________________

Bekijk ook onze vlogs op Youtube



THE TANS WILL FADE 
BUT THE MEMORIES 

WILL LAST  FOREVER.

THE TANS WILL FADE 
BUT THE MEMORIES 

WILL LAST  FOREVER.


