
1 Los Angeles
Vandaag kom je aan op de luchthaven van Los Angeles. Je haalt je auto op en rijdt naar 
het hotel voor je eerste overnachting.

2 Los Angeles - Palm Springs
De eerstes top is Palm Springs. Een vakantieoord voor de welgestelde waar je bijvoor-
beeld lekker kunt wandelen, golfen tennissen of paardrijden.

3 Palm Springs - Scottsdale
Scottsdale is een voorstad van Phoenix. Je vindt hier kunstgalerijen, boetiekjes en 
vooral ook veel luxe hotels, resorts en kuuroorden.

4 Scottsdale - Grand Canyon
Een bezoek aan de Grand Canyon, één van de hoogtepunten van deze reis. Bij binne-
komst in het park ontvang je een plattegrond met alle hotspots en diverse routes.

5 Grand Canyon - Page
Je kunt hier ook een bezoek aan Glen Canyon Dam brengen. Dit is een van de grootste 
dammen in de VS. De dam is over de Colorado-rivier heen gebouwd.

6 Page - Moab
Je rijdt door naar Moab in Utah, de thuishaven van Arches en Canyonlands National 
Park. Je ziet schitterende door natuur gevorm-de bogen zoals de Delicate Arch.

7 Moab
Ontdek de Canyonlands, een mooi gebied met aparte rotsformaties en adembene-
mende uitzichten en kijk honderden meters naar beneden naar de Colorado River.

8 Moab - Salt Lake City
Salt Lake City werd in 1847 opgericht door Mormonen. Centraal ligt Temple Square en 
langs South Temple Street zie je nog steeds huizen uit de 19e en begin 20e eeuw.

9 Salt Lake City - West Yellowstone
Vandaag kom je aan in West Yellowstone. Deze stad werd gesticht toen de Oregon 
Shortline Railroad aangelegd werd bij de westgrens van Yellowstone National Park.  

10 West Yellowstone
In dit park breng je ook een bezoek aan warmwaterbronnen en geisers zoals de 
beroemde Old Faithful en de "Grand Canyon" van Yellowstone.

11 West Yellowstone - Jackson Hole
Jackson is een kleine plaats in de bergen, die grenst aan het Grand Teton National Park.
Het herbergt prachtige berglandschappen en een divers scala aan wilde dieren.

12 Jackson Hole - Vernal
Je rijdt naar Vernal en vanuit hier kan je een bezoek brengen aan Flaming Gorge of het 
Dinosaur National Monument.

13 Vernal - Bryce Canyon
In Bryce Canyon Park bewonder je de ‘hoodoos’, fantastische en kleurijke vormen van 
rotsen. Naast verkenning per auto zijn er ook verschillende wandelroutes. 

14 Bryce Canyon
Er zijn vele wandelroutes door het ravijn. Een van de meest populaire routes is de 
Navajo Loop Trail, die bij Sunset Point begint. 

15 Bryce Canyon - Las Vegas
De weg naar de ‘City that never sleeps’ is onvergetelijk. Vanuit de woestijn duikt de stad 
ineens op. De natuur maakt plaats voor show, glitter en glamour.

16 Las Vegas
Je hebt een hele dag om je ogen uit te kijken op bijvoorbeeld ‘The Strip’, in één van de 
vele casino’s of bezoek een spectaculaire show. 

23 San Francisco
Je levert je auto vandaag weer in en gaat naar de luchthaven. De rondreis zit erop. In 
het vliegtuig lekker nagenieten val alles wat je hebt meegemaakt!

Natural Highlights - 24 dagen

Beleef Reizen stelt al haar routes op maat samen, precies op jouw wensen afgestemd! VOORBEELDROUTE

24 Amsterdam
Een dag later land je weer op Nederlandse bodem. Een reis om niet snel te vergeten! 
En herrineringen die je de rest van je leven meeneemt!

17 Las Vegas - Death Valley
Amerika, een land van uiterste en dat zegt het contrast tussen Vegas en Death Valley 
heel duidelijk. Je rijdt door een prachtig landschap, het droogste park in de USA.

18 Death Valley - Bakers�eld
Live muziek, musea, unieke restaurants en meer staan je te wachten in Bakers�eld, de 
stad is een goede uitvalbasis voor de machtige Sierra Nevada Mountain regio.

19 Bakers�eld - Yosemite
Watervallen, granietrotsen en oerwouden geven vorm aan de schoonheid van Yose-
mite, wat door veel mensen beschouwd wordt als het mooiste park ter wereld.

20 Yosemite
Er zijn in dit park verschillende routes te rijden waar je langs mooie uitzichtpunten 
komt. Hoogtepunten zijn Glacier Point en de Tioga Pass.

21 Yosemite - San Francisco
Je komt vandaag aan in San Francisco, één van de meest Europese steden. Er zijn veel 
bezienswaardigheden te voet te bezoeken, vraag een stadplattegrond in je hotel.

22 San Francisco
Breng vandaag bijvoorbeeld een bezoek aan Fisherman’s Warf, de Golden Gate Bridge 
of Alcatraz Island.


