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Yellowstone National Park
In Wyoming ligt één van de grootste en
oudste Nationale Parken van Amerika. Voor
heel veel mensen is Yellowstone het
mooiste Nationale Park van allemaal. Met de
honderden geisers, warmtebronnen, bizons
en beren waan je jezelf in een andere wereld.
Één van de hoogtepunten van Yellowstone is
de Old Faithful geiser.

Waar is de Old
Faithful?

Old Faithful

Vanuit de zuidelijk ingang rij
je in noordelijke richting over
de Hwy 191. Na circa 65
kilometer vind je de geiser aan je
rechterhand.

De Old Faithful, in de Upper Geyser Basin, is
de meest actieve geiser van Yellowstone.
Elke 60 tot 80 minuten is er een uitbarsting
waarbij ruim 30.000 liter water naar een
hoogte van circa 55 wordt gespoten.
Afhankelijk van de interval tussen de
uitbarstingen duurt een volledige uitbarsting
tussen de 1:30 en 6:00 minuten.
Yellowstone is een erg druk natuurpark en
zeker in het hoogseizoen trekt de Old
Faithful duizenden mensen. Het zal
gedurende de dag moeilijk zijn om hier een
parkeerplaats te vinden. Tijdens de interval,
tussen twee uitbarstingen, loopt het gebied
ronde de geiser langzaam vol met
toeschouwers. Om de ergste drukte te
vermijden kan je de Old Faithful het beste
vroeg in de ochtend of later in de avond
bezoeken.

Overnachten

Je vindt de geiser in het
Upper Geyser Basin in het
zuidwesten van Yellowstone
National Park in Wyoming.

Kom je via de westelijke ingang naar
Yellowstone, dan rij je via de Hwy 191 in
zuidelijke richting. Na circa 50 kilometer vind
je de geiser aan je linker hand.

Links
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Old Faithful
Yellowstone
Uitbarsting op YouTube
Amerika Forum

Meer reisinformatie? Bekijk en download
ook de andere informatiebladen.

Wil je in Yellowstone overnachten? Dan kan
dit in de beroemde Old Faithful Lodge of de
Old Faithful Inn.

Old Faithful op YouTube
YouTube staat vol met beeldmateriaal van de
Old Faithful. Je kan hier een video van ons
zien met een volledige uitbarsting van de Old
Faithful.
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