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Beste [Aanhef], 

Hierbij een voorbeeld voor een rondreis door Zuidwest-Amerika van 8 mei 2021 tot en met 29 
mei 2021.  

LET OP: Dit is een voorbeeld! Download altijd de laatste versie van de website! Klik hier. 
Neem contact op via email of whatsapp voor een gepersonaliseerde versie. 

U gaat de rondreis zelf plannen. Bij een rondreis door Zuidwest-Amerika kan u een soort 
gulden standaard hanteren om de kosten in te schatten. Voor volwassen betaalt u circa €750 - 
€1.000,- per week. Voor meereizende kinderen circa €400 - €500, bij minimaal 2 weken. Dit 
inclusief vliegtickets, accomodaties en huurauto. De overige dingen zoals tours, eten & drinken 
en outletshoppen zitten hier niet bij in. 

Gebruik de onderstaande links voor de beste tarieven zodat de bovenstaande prijzen haalbaar 
zijn. In het document heb ik bezienswaardigheden en plaatsen gelinkt (vet gedrukt) zodat je 
erop kan klikken en meer informatie kan vinden. 

Veel plezier met de voorpret! 

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 

De getallen van de stops vind je terug in het onderstaande schema. De lijnen zijn zo 
nauwkeurig mogelijk maar kunnen in detail afwijken van de werkelijkheid. 
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Reisschema 
Reisdata: zaterdag 8 mei 2021 t/m zaterdag 29 mei 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 

Dag Datum Van Km’s Naar Stop Nachten

1 8-5-2021 Amsterdam - San Francisco 1 3

2 9-5-2021 San Francisco - San Francisco

3 10-5-2021 San Francisco - San Francisco

4 11-5-2021 San Francisco 410 San Luis Obispo 2 1 Zion NP

5 12-5-2021 San Luis Obispo 320 Los Angeles 3 2

6 13-5-2021 Los Angeles - Los Angeles

7 14-5-2021 Los Angeles 568 Kingman 4 1 Joshua Tree NP

8 15-5-2021 Kingman 270 Tusayan 5 2

9 16-5-2021 Tusayan - Tusayan Grand Canyon

10 17-5-2021 Tusayan 230 Page 6 1

11 18-5-2021 Page 240 Bryce 7 1 Bryce NP

12 19-5-2021 Bryce 115 Springdale 8 2 Zion NP

13 20-5-2021 Springdale - Springdale

14 21-5-2021 Springdale 260 Las Vegas 9 2

15 22-5-2021 Las Vegas - Las Vegas

16 23-5-2021 Las Vegas 180 Furnace Creek 10 1 Death Valley

17 24-5-2021 Furnace Creek 530 Three Rivers 11 1 Sequoia NP

18 25-5-2021 Three Rivers 270 El Portal 12 2 Yosemite NP

19 26-5-2021 El Portal - El Portal Yosemite NP

20 27-5-2021 El Portal 305 San Francisco 13 1

21 28-5-2021 San Francisco - Amsterdam

22 29-5-2021 Totalen: 3698 Amsterdam 20
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Reisschema 

San Francisco is één van de meest bekende steden van Amerika. Hier bezoek je beroemde 
bezienswaardigheden als de Golden Gate Bridge, Alcatraz en Fisherman’s Wharf. Ook een 
bezoek aan Lombard Street en de Painted Ladies aan Alamo Square mag je zeker niet gemist 
hebben. Vergeet hier ook zeker niet het bijzondere openbaar vervoer te nemen. Een tochtje 
met de beroemde Cable Cars is onvergetelijk! Lees ook: “Top 5 gratis bezienswaardigheden 
San Francisco”. 

Tickets voor tours & uitjes kan je vooraf reserveren via de links op de website. 

San Luis Obispo, of één van de alternatieven, is perfect om een tussenstop te maken langs de 
beroemde Highway 1. San Luis Obispo ligt langs de kust, tussen de bergen en wijngaarden. Op 
donderdagavond is er een farmersmarkt. Mocht je tijd over hebben kan je een bezoek brengen 
aan Mission Plaza, Bubblegum Alley of zelf wandelen over de tientallen kilometers 
wandelpaden rond de stad.  

Dag 1 - 4 Nachten: 1 8 mei -  11 mei

San Francisco

Dag 4 - 5 Nachten: 1 11 mei - 12 mei

San Luis Obispo Alternatieven: Pismo Beach, Morro Bay
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Vervolg reisschema 

Los Angeles is een enorme stad. De “City of Angels” zoals de stad ook wel genoemd wordt 
kennen de meeste mensen natuurlijk van Hollywood en de sterren op de Walk of Fame. Een 
wandeling vanaf Griffith Observatory naar de beroemde letters mag je niet missen net als een 
ritje door Beverly Hills. Breng ook zeker een bezoek aan Santa Monica waar je eenvoudig een 
fiets kan huren voor een tochtje naar Venice Beach. De Santa Monica Pier is het eindpunt van 
de beroemde Route 66. Probeer voor deze  

In deze route hebben we 1 volle dag Los Angeles opgenomen voor de bezienswaardigheden 
maar de stad staat ook zeker bekend om de pretparken van Disney en de Universal Studio’s. 
Wanneer je deze parken wil bezoeken is het aan te raden om langer in Los Angeles te blijven. 
Je kan de rondreis enkele dagen verlengen of op andere stops inkorten. Het is beter om geen 
stops te verwijderen hiervoor. Dan worden de reisafstanden erg groot of je mist andere 
belangrijke hoogtepunten op de route. Zoek voor de pretparken naar een accommodatie in 
Anaheim. 

Kingman, of één van de alternatieven, is ideaal voor eenkorre tussenstop. De stad zelf heeft 
maar enkele bezienswaardigheden zoals het Locomotive Park. Dit gebied staat vooral in het 
teken van de beroemde Route 66. Je kan hier dan ook het Route 66-museum bezoeken. 
Wanneer je route verder gaat richting de Grand Canyon, of je komt er vandaan, rij dan tussen 
Kingman en Seligman nog een echt deel van de Route 66. Je komt dan langs Hackberry en 
Peach Springs. Rond Kingman kan je eventueel ook nog wat wandelen. 

Dag 5 - 7 Nachten: 2 12 mei - 14 mei

Los Angeles

Dag 7 - 8 Nachten: 1 14 mei - 15 mei

Kingman Alternatieven: Needles, Bullhead City, Laughlin, Lake Havasu City
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Vervolg reisschema 

Vanuit Tusayan bezoek je het meest bekende Nationale Park van Amerika, de Grand Canyon. 
De enorme kloof is bijna 450 kilometer lang en 16 tot 29 kilometer breed. Het diepste punt is 
1.830 meter diep. De Colorado-river splijt de Grand Canyon in twee delen. De North Rim 
(noordelijk) en de South Rim (zuidelijk). Tusayan is aan de zuidelijke kant gelegen wat de meest 
bezochte plaats is. De zuidelijke kant is ook het gehele jaar geopend. Bezoek zeker in Grand 
Canyon Village het bezoekerscentrum. Hier kun je terecht voor activiteiten en wandelingen. 
Vanuit Grand Canyon Village lopen twee wegen. Vanaf Hermit Road (West Rim Drive) en 
Dessert View Drive (East Rim Drive) kan je vanaf diverse uitkijkpunten de Grand Canyon 
bewonderen. 

Een stuk wandelen en afdalen kan via de Bright Angel Trail (totaal 19,2 km) of de South Kaibab 
Trail (9,6 km). Hou er rekening mee dat een retourtje naar de bodem voor een ervaren 
wandelaar 2 dagen duurt waarbij er een overnachting gemaakt wordt op de bodem. Het meest 
populair is daarom ook een afdaling via Bright Angel Trail tot de 3 Mile Restroom en terug. Deze 
wandeling is een kleine 10 kilometer met af en toe een plek met wat schaduw. 

Bekijk hier ook zeker ’s nachts naar de sterren het is hier namelijk erg donker. Hopi Point, Pima 
Point en Mohave Point zijn de betere plaatsen om een prachtige zonsondergang te bekijken. 


Page ligt in Navajo-gebied waar een paar prachtige bezienswaardigheden te vinden zijn. Je 
kunt hier varen over het stuwmeer Lake Powell en natuurlijk bekijk je hier de Antelope Canyon, 
de Horseshoe Bend en Rainbow Bridge. Voor bijna alle bezienswaardigheden dien je een tour 
te reserveren. Mocht je hier in het hoogseizoen komen, dan is het aan te raden om maanden 
van te voren te reserveren. Tours kan je vinden via de website. 

Dag 8 - 10 Nachten: 2 15 mei - 17 mei

Tusayan

Dag 10 - 11 Nachten: 1 17 mei - 18  mei

Page
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Vervolg reisschema 

Vanuit Bryce bezoeken je Bryce Canyon wat voor veel mensen misschien wel heb mooiste 
Nationale Park van Amerika is. Dit is namelijk de fraaie, rood gekleurde kloof, met de rotspilaren 
(Hoodoos). Je kunt door het park rijden via de Rim Road en van daar alle uitzichtpunten 
bekijken. Uitzichtpunten met beroemde namen als Rainbow Point, Inspiration Point, Fairyland 
Point, Sunset Point en Sunrise Point.  

Vanuit Springdale bezoek je Zion National Park. Zion is een groot ravijn met canyons 
uitgeslepen door de Virgin-river. De Zion Canyon Scenic Drive loopt door het park en is de 
bekendste weg waar vandaag de meeste bezienswaardigheden, uitzichtpunten en 
wandelroutes te vinden zijn. In het hoogseizoen is de weg alleen geopend voor gratis 
shuttlebussen die vanaf de parkeerplaats bij het Visitors Center starten. Bezienswaardigheden 
in Zion zijn Court of the Patriarch, The Groot, Weeping Rock, Observation Point en Big Bend. 
In Zion heb je twee wereldberoemde wandelingen. Angels Landing is misschien wel de 
spannendste en beroemdste wandeling van alle Nationale Parken. De Riverside Walk gevolgd 
door The Narrows aan het einde van de Scenic Drive is ook erg indrukwekkend om te zien. 

Dag 11 - 12 Nachten: 1 18 mei - 19 mei

Bryce Alternatieven: Hatch, Tropic, Cannonville en Panguitch

Dag 12 - 14 Nachten: 2 19 mei - 21 mei

Springdale
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Vervolg reisschema 

Deze stad, midden in de woestijn, heeft eigenlijk geen introductie nodig. In het centrum van 
Las Vegas ligt één straat waar alles gebeurt. Aan de Strip, zoals deze straat genoemd wordt, 
liggen de grote hotels, casino’s en attracties liggen. Naast gokken, trouwen en feesten kan je 
ook winkelen in de outlets van Las Vegas.  
Bekende bezienswaardigheden en attracties in Las Vegas zijn Fremont Street, De Strip, High 
Roller en de Stratosphere Tower. Breng ook zeker een bezoek aan de beroemde hotels zoals 
Treasure Island, Circus Circus, The Mirage, The Venetian, Caesars Palace, Bellagio, Paris Hotel, 
New York, New York, MGM Grand Hotel, Excalibur en Luxor. De hotels hebben allemaal een 
eigen thema en vaak leuke attracties. 

In Furnace Creek verblijf je op een bijzondere plaats. Dit is namelijk één van de heetste 
plaatsen op aarde! Een bezoek aan Death Valley is erg indrukwekkend en dit nationale park is 
ook nog eens verrassend mooi. Breng, vooral vroeg in de ochtend een bezoek aan Badwater 
en maak een ritje over de Artist’s Drive & Palette. Bekijk de zonsopkomst of ondergang van 
Zabriskie Point en geniet (vooral in de ochtend) van het uitzicht vanaf Dante’s view. 

Dag 14 - 16 Nachten: 2 21 mei - 23 mei

Las Vegas

Dag 16 - 17 Nachten: 1 23 mei -  24 mei

Furnace Creek
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Vervolg reisschema 

Vanuit Three Rivers, of één van de alternatieven, bezoek je Sequoia National Park en Kings 
Canyon National Park. In deze bossen staan de grootste publiekstrekker. De reuzensequoia’s in 
deze parken zijn de grootste bomen ter wereld. Je bezoekt hier natuurlijk de General Sherman 
Tree, de allergrootste boom ter wereld en bijna 3000 jaar oud! Lees ook: “Top 10 grootste 
bomen ter wereld”. De Nationale Parken bestaan uit prachtige bossen, grotten, uitzichtpunten 
en watervallen. Je kan hier dagen hiken als je wil!


Vanuit Mariposa ga je Yosemite National Park bezoeken. Dit National Park ligt hoog in de 
Sierra Nevada. Yosemite bestaat uit hoge bergen, meren, gletsjers, watervallen en bossen. In 
deze bossen staan tevens de grootste bomen ter wereld, de reuzensequoia’s. 

De belangrijkste bezienswaardigheden die je hier gezien moet hebben zijn Yosemite Valley, 
Glacier Point, Half Dome, Tunnel View en Mariposa Grove. Een rit over de Tioga Pass is ook 
onvergetelijk. De Tioga Pass is gedurende de winter gesloten en, hoewel de openingsdata 
wisselen, geopend tussen juni en november. In Yosemite moet je ook zeker minimaal één 
wandeling gemaakt hebben. Populaire korte hikes zijn Mirror Lake Trail, Mist Trail en Tuolumne 
Grove Trail. 

Dag 17 - 18 Nachten: 1 24 mei - 25 mei

Three Rivers Alternatief: Visalia, Fresno

Dag 18 - 20 Nachten: 2 25 mei - 27 mei

El Portal Alternatieven: Fish Camp, Mariposa
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Vervolg reisschema 

San Francisco is één van de meest bekende steden van Amerika. Hier bezoek je beroemde 
bezienswaardigheden als de Golden Gate Bridge, Alcatraz en Fisherman’s Wharf. Ook een 
bezoek aan Lombard Street en de Painted Ladies aan Alamo Square mag je zeker niet gemist 
hebben. Vergeet hier ook zeker niet het bijzondere openbaar vervoer te nemen. Een tochtje 
met de beroemde Cable Cars is onvergetelijk! Lees ook: “Top 5 gratis bezienswaardigheden 
San Francisco”. 

Tickets voor tours & uitjes kan je vooraf reserveren via de links op de website. 

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

Dag 20 - 21 Nachten: 1 27 mei -  28 mei

San Francisco

Dag 22 28 mei - 29 mei

Aankomst luchthaven

BOOKINGS.COM EXPEDIA HOTELS.COM AGODA

VLIEGTICKETS HUURAUTO TOURS REISGIDSEN

Tours Reis-
gidsen

Vlieg-
tickets

Huur-
auto
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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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