
11- daagse studierondreis door Amerika
Van San Francisco via Death Valley, Grand 

Canyon naar Las Vegas
8 - 18 februari 2014

Met onderweg bezoek aan o.a.:
 World Ag Expo, grote landbouwbeurs in Tulare
 Boerderijen
 Snoepfabriek
 Nationale Parken (Yosemite, Death Valley, Grand Canyon)
 Rondvaart en bezoek naar Alcatraz
 Sunset tour Grand Canyon
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Een bijzondere rondreis langs de mooiste plaatsen van westkust van Amerika waarbij het 
accent ligt op de agrarische veelzijdigheid en de natuur.
We komen zomerse en winterse temperaturen tegen en dat maakt de reis extra speciaal. 
Want zeker weten komen we in een dik pak sneeuw terecht in Yosemite en kan de jas uit 
in Las Vegas. 

Zaterdag 8 februari
Vlucht naar San Francisco. Doorkomst door douane en ontmoeting met onze chauffeur. 
We maken op weg naar het hotel een korte stadstour. Een locale gids laat de 
hoogtepunten van deze mooie stad zien. 3-gangen diner en overnachting in San 
Francisco.

Zondag 9 februari
Ons hotel ligt dichtbij Fisherman’s Warf, de haven van San Francisco. Hier is van alles te 
zien en te beleven. Na het ontbijt wandelen we via de steilste weg, bekend van vele films, 
Lombard Street naar de haven. Daar ligt de boot klaar om ons naar de meest beruchte 
gevangenis ter wereld te brengen, Alcatraz! 
‘s Middags wandelen we over de beroemdste brug te wereld, de Golden Gate. Dat is zo’n 
geweldige ervaring! Voor degene die niet wil of kan lopen, wordt de overtocht met de bus 
gemaakt zodat we allemaal kunnen genieten van het uitzicht. Daarna gaat de reis via de 
toeristische kustlijn door Marin County. De uitzichten op de oceaan zijn adembenemend! 
Tijdens het diner in Sausalito kun je genieten van het mooie uitzicht op San Francisco en 
met een mooie zonsondergang wordt dit wel heel bijzonder.
Overnachting nabij Fisherman’s Warf, San Francisco.
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Maandag 10 februari 
Wij kennen ze niet zo goed, maar in Amerika is zijn de Jelly Belly Bean snoepjes niet weg 
te denken. We gaan vanochtend zien hoe deze snoepjes worden geproduceerd. We laten 
San Francisco achter ons en trekken het grote agrarische gebied in waarbij we onderweg 
een landbouwbedrijf bezoeken. In deze regio wordt veel groente, wijndruiven en graan 
verbouwd. Als we de bergen naderen wordt de landbouw minder en neemt het 
natuurschoon, vooral in de sneeuw, de overhand. We dineren en overnachten nabij het 
National Park Yosemite.

Dinsdag 11 februari
Vandaag beginnen we met een bezoek aan het mooie Yosemite National Park. Afgelopen 
maanden heeft het hier behoorlijk gebrand. Zo’n 20% van het park (ruim 3.000km2) is 
afgebrand, maar de belangrijkste toeristische trekpleisters zijn ongedeerd gebleven. 
Tijdens onze rondleiding door het drukst bezochte park van Amerika gaan we de enorme 
watervallen, rotsformaties, bomen en meer bekijken. 
Geniet tijdens het lunchdiner van het geweldige uitzicht over de Yosemite Valley. Daarna is 
er tijd om meer van het natuurschoon te gaan bekijken. Laat in de middag vertrekken we 
naar Fresno. Onderweg maken we een korte stop zodat iedereen op eigen gelegenheid 
een snelle hap kan halen want met een beetje geluk zien we de citrusoogst in volle gang. 
Overnachting in Fresno.
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Woensdag 12 februari
Vandaag is het de tweede dag van de 3-daagse landbouwbeurs ‘World Ag Expo’. Jaarlijks 
komen zo’n 100.000 bezoekers kijken naar de nieuwste ontwikkelingen. Het is een van de 
grootste beurzen in Amerika en mag dan ook niet in deze reis ontbreken. 
Nadat we hier hebben rondgekeken gaan we richting de het uitgestrekte Central Valley 
waar de temperatuur steeds meer stijgt en het steeds droger wordt. Diner in een heel 
bijzonder hamburger restaurant met heerlijke burgers! Overnachting in Tehachapi. 

Donderdag 13 februari
In de woestijn staat een grote vliegtuigsloperij en opslagplaats. We proberen hier een 
rondleiding te krijgen. We rijden verder richting de Death Valley, een mooie route waarbij 
enorme parken zonnecollectoren je tegemoet glinsteren en je kunt genieten van de vele 
goederentreinen met wel 60 wagons die de beroemde loop maken om over de bergen te 
kunnen komen. 
Het landschap verandert snel en voordat je het weet rijd je de warmste plek ter wereld 
binnen, de Death Valley. 
We gaan de mooiste plekken van dit bijzondere Nationale Park bekijken. Diner en 
overnachting in het Death Valley.
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Vrijdag 14 februari 
Vanochtend bezoeken we het laagste punt van Amerika en loop je over een dikke 
zoutlaag. Een bijzondere ervaring! Daarna gaat de reis verder naar Las Vegas. Een stad 
midden in de woestijn die zeer zeker een grote indruk op je zal maken!
We dineren bij het beroemde Golden Nuggets restaurant en trekken daarna deze 
bijzondere stad in en gaan genieten van alle absurditeiten!
Zo waan je je in Venetië, kom je terecht in een piratengevecht, kijk je naar de grootste 
fonteinshow ter wereld, zie je witte tijgers en nog veel meer. 

Zaterdag 15 februari
Las Vegas zou niet bestaan zonder de Hoover Dam. We gaan deze enorme stuwdam 
bezoeken en krijgen hier een rondleiding. Dan gaat de reis verder langs de Colorado rivier 
waarbij het landschap steeds ruiger wordt en we uiteindelijk uitkomen bij het natuurwonder 
in het Grand Canyon National Park. Een van de hoogtepunten is de sunset tour die we 
vanavond gaan doen. Overnachting in het park dichtbij diverse wandelroutes en de 
mooiste uitzichtpunten. 

Zondag 16 februari
Na het ontbijt gaan we meer van de Grand Canyon bezoeken en is er even tijd om wat 
inkopen bij de Indianen te doen voordat we terug rijden naar Las Vegas. Vanavond gaan 
we nog meer van deze stad bekijken en wie weet een gokje wagen in een van de vele 
casino’s. 
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Maandag 17 februari
Helaas moeten we afscheid nemen van Las Vegas. Na het ontbijt worden we naar de 
luchthaven gebracht en vliegen we weer naar huis. 

Dinsdag 18 februari
Aankomst op Schiphol. Deze indrukwekkende reis zit er helaas alweer op. Tijd om alles 
wat je gezien hebt te verwerken en hopelijk heb je mooie foto’s of films kunnen maken van 
dit wonderlijke stukje Amerika. 

Informatie en boeking
De prijs van deze reis bedraagt € 2.750,- p.p. Op basis van een 2-persoonskamer. 
Toeslag 1-persoonskamer € 600,-. Het is een intensieve reis waarin op een comfortabele 
manier in een goede bus wordt gereisd met een professionele chauffeur. In diverse steden 
en parken rondleiding door locale gidsen. De hotels hebben minimaal 3 sterren. 
De reissom is inclusief: vluchten, alle dagen goed ontbijt(buffet), meeste dagen goed diner 
(behalve in parken en Las Vegas, zie programma), agrarische reisleiding vanaf Nederland, 
reisboek, entreegelden en excursies volgens programma, fooien, visumkosten. Voor eigen 
rekening zijn alle persoonlijke uitgaven, lunches (tenzij anders vermeld), 3 diners, 
eventuele reis- en/of annuleringsverzekering, persoonlijke uitgaven.

Boekingen kunnen via e-mail of telefonische worden doorgegeven. Op de site 
www.TrekkerReizen.nl vind je een formulier om je digitaal aan te melden.
Bellen kan ook, tel (053) 461 61 15. 
Aanmeldingen gaan op volgorde van binnenkomst. Er zijn minimaal 24 deelnemers nodig 
om de reis door te kunnen laten gaan en er kunnen maximaal 36 reizigers mee. 
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