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

3 Portland - Astoria
De eerste stop van deze reis is Astoria, een bosrijke omgeving met Victoriaanse huizen. 
Deze oude havenstad zal je doen misschien doen denken aan Scandinavië. 

4 Astoria - Newport
In het noorden van Oregon ligt het plaatsje Newport. Geniet van de ruige kust met 
haar zeekli�en, baaien, stranden en vuurtorens. 

5 Newport - Coos Bay
Vandaag reis je zuidwaarts naar Coos Bay, de grootste stad van Oregon. Ook hier 
geniet je van de ruige kustlijn en de staatsparken. 

6 Coos Bay - Eureka
Waan je terug in de tijd in het plaatsje Eureka. Verken vooral de Old Town waar nog 
veel Victoriaanse huizen staan. De bedrijvige haven van Eureka is ook zeker een 
bezoekje waard. 

7 Eureka - Napa Valley
Vandaag reis je nog verder naar het zuiden, naar de staat Californië. Wijnliefhebbers 
voelen zich in Napa Valley helemaal thuis. Bezoek de wijngaarden en natuurlijk een 
proeverij!

8 Napa Valley
Naast het wijnleven in Napa Valley kun je hier ook genieten van het luxe leven in 
stadjes zoals Yountville. Sterrenrestaurants, kunstgaleries en luxe hotels overheersen 
de stad. 

9 Napa Valley - 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. 

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

14 Lake Tahoe - Mineral/Lassen Volcanic NP
Het Lassen Volcanic National Park lijkt ontzettend op het beroemde Yellowstone 
National Park. Het landschap is gevormd door de vulkanische activiteit. 

15 Mineral/Lassen Volcanic NP - Crater Lake NP
Het water van Crater Lake is zo blauw en zo diep waardoor het oprecht een natuur-
wonder is. Dit is het diepste meer van Amerika!

16 Crater Lake Np - Bend
Bend, een vriendelijk stadje in de bergen, is de ideale uitvalsbasis voor sportieve 
activiteiten zoals mountainbiken, klimmen en kajakken. Bend Whitewater park is zo’n 
recreatieparadijs waar je veel waterplezier kunt beleven. 

17 Bend
Een bezoekje aan het Newberry National Volcanic Monument is ook zeker de moeite 
waard in Bend. Hier zijn lavasporen te vinden van een vulkaan die vroeger meerdere 
keren is uitgebarsten. 

18 Bend - John Day /Painted Hills
Het park John Day Fossil Beds staat bekend om de vele miljoenen oude fossiele 
vondsten van planten en dieren. Het landschap in dit park is zeer divers, de Painted 
Hills zijn heel bijzonder. 

23 Portland
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!

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

Ontdek Oregon - 24 dagen

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

2 Portland
In Portland is voor ieder wat wils te beleven; honderden foodtrucks, straattheater, 
ambachtelijke brouwerijen en prachtige stadsbossen. 

11 San Francisco - Yosemite NP
Watervallen, granietrotsen en oerwouden geven vorm aan de schoonheid van 
Yosemite, wat door veel mensen beschouwd wordt als het mooiste park ter wereld. 

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

13 Yosemite NP - Lake Tahoe
Lake Tahoe is een ontzettend groot en diep meer dat wordt omringd door de bergen. 
Een rondvaart over het meer is de moeite waard. 

19 John Day / Painted Hills
Eigenlijk is het John Day Fossil park onderverdeeld in 3 parken; Clarno, de Painted Hills 
en Sheeprock. Ieder park heeft haar eigen soort landschap. Je oog zal vallen op de 
kleurrijke rotsformaties. 

20 John Day / Painted Hills - Pendleton
Vandaag reis je naar Pendleton, één van de grotere steden die vooral bekend is 
vanwege de jaarlijkse rodeo en de wolproductie. 

22 Hood River - Portland
Vandaag rij je terug naar Portland. Misschien nog wat laatste shopping activiteiten 
voordat je morgen het vliegtuig terug neemt. Je levert vandaag ook je auto in.

21 Pendleton - Hood River
Hood River is de surfhoofdstad van de wereld aan de Columbia River. Geniet van de 
talloze wandel en mountainbikepaden in een natuurlijke omgeving. 


