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Whatsapp: +31627884748

Reisschema 
Firefall 2021 (Yosemite NP) 

zondag 14 feb - maandag 22 feb 2021
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Beste [Aanhef], 

Dit reisschema is gemaakt voor onze korte 9-daagse themareis naar de Firefall in Yosemite. De reis duurt 
van zondag 14 februari 2021 tot en met maandag 22 februari 2021. Tijdens deze reis gaan we tevens 
langs enkele (hoogte)punten om te fotograferen voor de website. 

Wij stellen onze reis zelf samen en maken gebruik van de onderstaande links voor de meest voordelige 
en betrouwbare organisatie voor vliegtickets, accomodaties en huurauto’s. 

Wil je onze belevenissen rond deze themareis volgen? Klik dan op de onderstaande URL: 
https://www.rondreizennoordamerika.nl/yosemite-horsetail-fall-firefall/ 

Wil je hulp bij het plannen van jouw rondreis? Neem dan contact op via email of Whatsapp. De gegevens 
vind je op het voorblad of de website. 

Met vriendelijke groet, 
Rondreizen Noord-Amerika 

Reserveringen

Accomodaties: https://www.rondreizennoordamerika.nl/zelf-samenstellen/reserveren/accommodatie/ 
Huurauto’s: https://www.rondreizennoordamerika.nl/zelf-samenstellen/reserveren/huurauto/ 
Vliegtickets: https://www.rondreizennoordamerika.nl/zelf-samenstellen/reserveren/vliegtickets-amerika-canada/ 
Tours: https://www.rondreizennoordamerika.nl/rondreis-handige-links/ 
Reisgidsen: https://www.rondreizennoordamerika.nl/naar/bol-com-reisgidsen-noord-amerika/

Foto’s: ©Rondreizen Noord-Amerika 
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Route 
 

Omdat we naast de brandende Horsetail Fall in Yosemite ook veel willen gaan fotograferen 
voor de website hebben we de bovenstaande route bedacht. Omdat we van eerdere reizen al 
voldoende foto’s vanuit San Francisco hebben zullen we hier weinig tijd besteden. 

De route loopt langs 4 Nationale Parken, enkele bezienswaardigheden en dorpjes of stadjes 
waar je zou kunnen overnachten op je rondreis. 

Kosten 

Inmiddels zijn de vliegtickets gereserveerd bij KLM en de huurauto via RentalCars bij Alamo. Voor de 
hotelovernachting is gemiddeld €125 per nacht gereserveerd. 

1 volwassen   €1.708,00 totaal: €1.708,- 
2 volwassen   €1.095,50 p/p totaal: €2.191,- (alle personen in 1 kamer) 
2 volwassenen + 1 kind  €891,33 p/p totaal:  €2.673,99 (alle personen in 1 kamer) 
2 volwassenen + 2 kinderen €789,25 p/p totaal: €3.157,-  (alle personen in 1 kamer) 

Datum Kosten # Totaal

Vliegticket € 483,00 1 € 483,00

Huurauto € 350,00 1 € 350,00

Hotels € 125,00 7 € 875,00

Totaal € 1708,00
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Reisschema 
Reisdata: zondag 14 februari 2021 t/m dinsdag 23 februari 2021 

Dag:  Dagnummering van uw reis 
Datum:  Datum 
Van:  Op deze dag vertrek u vanaf locatie 
Km’s:  Aantal te rijden kilometers 
Naar:  Op deze dag komt u aan op de nieuwe locatie 
Stop:  Stops genummerd en corresponderen met de routekaart 
Nachten: Het aantal te reserveren nachten 

Websites ter voorbereiding 
Yarts - Openbaar Vervoer van en naar Yosemite. 

Dag Datum Van Km’s Naar Stop Nachten

1 14-02-2021 Amsterdam - San Francisco 1 1

2 15-02-2021 San Francisco 180 Monterey 2 1

3 16-02-2021 Monterey 340 Three Rivers 3 1

4 17-02-2021 Three Rivers 275 El Portal 4 3

5 18-02-2021 El Portal - El Portal

6 19-02-2021 El Portal - El Portal

7 20-02-2021 El portal 350 San Francisco 5 1

8 21-02-2021 San Francisco -

9 22-02-2021 Totalen: 795 Amsterdam 7
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Reisschema 

Vertrek vanuit Amsterdam naar San Francisco 

- Aankomst 

- 17 mile ride 
- Begin Highway 1 

- Sequoia NP 
- Kings Canyon NP 
- Reuzen Sequoia’s 

- Yosemite 
- Horsetail Falls 
- Mariposa Grove 
- Tioga Pass bord verboden toegang 

- Muir Woods 
- Sausalito 
- Golden Gate 
- China Town 

Vanwege het tijdsverschil zal je vlucht waarschijnlijk 1 dag later aankomen dan dat je vertrokken bent. 

Dag 1 - 2 Nachten: 1 14 mei -  15 mei

San Francisco

Dag 2 - 3 Nachten: 1 15 mei - 16 mei

Monterey

Dag 3 - 4 Nachten: 1 16 mei - 17 mei

Three Rivers

Dag 4 - 7 Nachten: 3 17 mei - 20 mei

El Portal

Dag 7 - 8 Nachten: 1 20 mei - 21 mei

San Francisco

Dag 8 - 9 Nachtvlucht 21 mei - 22 mei

Amsterdam
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Goed om te weten 

Foto’s: ©Rondreizen Noord-Amerika

Goed om te weten: In sommige gevallen vinden er werkzaamheden plaats aan bezienswaardigheden, natuurparken of 
attracties waardoor deze tijdelijk niet beschikbaar zijn. In de bovenstaande teksten en foto’s is hiermee is geen rekening 
gehouden.

Disclaimer: Informatie in dit document en op de website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Rondreizen Noord-
Amerika stelt zich niet aansprakelijk voor ontstane schade en verliezen door beslissingen gebaseerd op de 
gepubliceerde informatie.
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