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USA MOTORREIZEN

VOORWOORD

Voor je ligt de 26ste editie van ons reismagazine. Als pioniers van motorvakanties

keuze aan gebruikte Harleys waarop je proef kunt zitten en die ook

door de USA heb je inmiddels de keuze uit meer dan 10 verschillende groepsreizen

te koop zijn!

en in alle belangrijke steden verhuurstations. Prijzen, reisdata en alle informatie
vind je op onze website www.usamotorreizen.nl .

Ook voor aanbiedingen, specials en kortingen bezoek je het beste de
website of like ons op Facebook dan mis je niets.

Kies je voor een groepsreis dan haal je het beste uit je Amerika-vakantie. Samen
met onze ervaren reisleiders en je enthousiaste medereizigers geniet je onbezorgd

Rij veilig en wellicht zien we elkaar in de USA!

van het motorrijden, overzichtelijke groepsgrootte, unieke en afwisselende
natuur, woestijnen, bergen, bochten en geweldige steden. Zonder gedoe over

André Contant & Jos van de Port

tijdsplanning, waar moet je tanken, hotelboekingen, bagage verstouwen,
calamiteit oplossen etc.
‘WIST JE DAT WE ER AL 60 MILJOEN MOTORKILOMETERS OP
Trek je er liever zelf op uit, dan kunnen we je ondersteunen met je tickets,

HEBBEN ZITTEN IN DE USA?’

hotelboekingen, reisplanning en natuurlijk de huurmotor. Kies uit de tientallen
vehuurlocaties (oneway mogelijk), waarbij Los Angeles waarschijnlijk de beste
keuze is, en uit de vele perfect onderhouden modellen van o.a. Harley-Davidson,
Indian, BMW en Honda.
Wil je meer informatie en advies, kom dan vrijblijvend langs op ons gezellige
kantoor in Hoevelaken. De koffie staat klaar. Tevens hebben we daar een ruime

KIJK VOOR ALLE PRAKTISCHE INFORMATIE
OP WWW.USAMOTORREIZEN.NL
USA MOTORREIZEN
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ONZE SERVICES
DEZE REISGIDS IS ONZE ‘MOTORREIZEN SPECIAL’, MAAR WE DOEN
ALS USA TOUROPERATOR NATUURLIJK VEEL MEER! BEHALVE
MET MOTORGROEPSREIZEN EN -VERHUUR, ADVISEREN WE JE WE
OOK GRAAG BIJ ANDERE REISIDEEËN EN REGELEN WE JE ALLE
PRAKTISCHE ZAKEN BETREFFENDE JE DROOMREIS DOOR AMERIKA.

WIJ BOEKEN JE TICKETS
Een comfortabele vlucht naar de USA met een gerenommeerde maatschappij is
het begin van je reis. Dat moet perfect in orde zijn. Wij adviseren je graag over je
vlucht, bagage en douaneformaliteiten. Vraag ons om een offerte!

MOTOR GROEPSREIZEN
Een relaxte en gezellige maar ook veilige manier om in groepsverband de
beste routes te verkennen. De keuze is groot: Route 66, Zuidwesten, Rockies,
Muziektoer en zelfs Canada en Mexico ontbreken niet. Groepjes van meestal
8-14 rijders, ervaren reisleider voorop en een volgauto voor de bagage.

MOTORVERHUUR
Bepaal je vertreklocatie, aantal huurdagen en kies uit het grote aanbod van
Hayley-Davidson, BMW en andere merken. Ongelimiteerde mijlen, one-ways zijn
mogelijk en je kunt met de ZERO-Risk verzekering veilig de weg op. En natuurlijk
helpen we je met de planning, vliegtickets en de hotels.
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WIJ BOEKEN JE HOTELS
Een enkele overnachting in een airporthotel of alle overnachtingen van een
uitgewerkte reis; wij adviseren je graag over de juiste keuze qua ligging en
niveau.

HUUR BIJ ONS JE CAMPER
Beleef pure vrijheid door met familie of vrienden Amerika of Canada met je
motorhome te verkennen. Wij vertegenwoordigen alle bekende aanbieders en
helpen je graag met de juiste keuze uit het soms onoverzichtelijke aanbod aan
modellen en locaties.

AUTOVERHUUR
Ga veilig de weg op met een Wij boeken je huurauto met een goede verzekering.
Van compact tot gewoon een auto en plan zelf uw droomreis.

AUTO GROEPSREIS (OOK MET JE EIGEN VOERTUIG)
In je eigen sportwagen of klassieker met anderen dwars door de USA. Dat
maken we jaarlijks mogelijk! Onder andere de klassieker van New York, langs de
Niagara Falls over de Route 66 naar Los Angeles, maar ook van New York naar
het zonnige Florida. Check de website voor alle mogelijkheden!

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE EN ALLE MOGELIJKHEDEN OP
WWW.USAMOTORREIZEN.NL

USA MOTORREIZEN
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MOTOREN

ONZE
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HARLEY-DAVIDSON
SPORTSTER 883 C
Motor: V-Twin
Versnellingen: 5
Zithoogte: 68 cm
Gewicht: 255 kg
Tankinhoud: 17 liter
Accessoires: scherm
zadeltassen op aanvraag

CATEGORIE 1

YAMAHA XVS 1300
Motor: V-Twin
Versnellingen: 5
Zithoogte: 72 cm
Gewicht: 283 kg
Tankinhoud: 19 liter
Accessoires: scherm, tassen,
sissybar

CATEGORIE 2

HONDA SHADOW 750
Motor: V-Twin
Versnellingen: 5
Zithoogte: 66 cm
Gewicht: 251 kg
Tankinhoud: 14 liter
Accessoires: scherm
zadeltassen op aanvraag

CATEGORIE 1

HARLEY-DAVIDSON
HERITAGE
Motor: V-Twin
Versnellingen: 6
Zithoogte: 65 cm
Gewicht: 326 kg
Tankinhoud: 19 liter
Accessoires: scherm, tassen,
sissybar

CATEGORIE 3

HARLEY-DAVIDSON
STREET GLIDE

HARLEY-DAVIDSON
ULTRA GLIDE

Motor: V-Twin
Versnellingen: 6
Zithoogte: 73 cm
Gewicht: 370 kg
Tankinhoud: 23 liter
Accessoires: koffers

Motor: V-Twin
Versnellingen: 6
Zithoogte: 73 cm
Gewicht: 370 kg
Tankinhoud: 23 liter
Accessoires: scherm, koffers,
topcase

CATEGORIE 4

CATEGORIE 4

HARLEY-DAVIDSON
SPORTSTER 1200 L

INDIAN
SCOUT

YAMAHA
950 TOURER

Motor: V-Twin
Versnelling: 5
Zithoogte: 68 cm
Gewicht: 255 kg
Tankinhoud: 17 liter
Accessoires: scherm
zadeltassen op aanvraag

Motor: V-Twin
Versnelling: 5
Zithoogte: 64 cm
Gewicht: 250 kg
Tankinhoud: 13 liter
Accessoires: windscherm

Motor: V-Twin
Versnellingen: 5
Zithoogte: 67 cm
Gewicht: 298 kg
Tankinhoud: 17 liter
Accessoires: windscherm, koffer

CATEGORIE 2

HARLEY-DAVIDSON
ROAD KING
Motor: V-Twin
Versnellingen: 6
Zithoogte: 72 cm
Gewicht: 355 kg
Tankinhoud: 23 liter
Accessoires: scherm, tassen, sissybar

CATEGORIE 3

CATEGORIE 2

BMW R1200GS

BMW 1200 RT

Motor: Boxer, 2 cyl.
Versnellingen: 6
Zithoogte: 85 cm
Gewicht: 220 kg
Tankinhoud: 20 liter
Accessoires: scherm
Inclusief zijkoffers

Motor: Boxer, 2 cyl
Versnellingen: 6
Zithoogte: 83 cm
Gewicht: 260 kg
Tankinhoud:25 liter
Accessoires: scherm, zijkoffers

CATEGORIE 4

HONDA GOLDWING 1800

INDIAN ROADMASTER

Motor: Boxer-6 cyl.
Versnellingen: 5
Zithoogte: 74 cm
Gewicht: 405 kg
Tankinhoud: 25 liter
Accessoires: scherm, koffers,
topcase

Motor: V-twin
Versnellingen: 6
Zithoogte: 67 cm
Gewicht: 380 kg
Tankinhoud:21 liter
Accessoires: windscherm, koffers

CATEGORIE 4

CATEGORIE 2

CATEGORIE 4

CATEGORIE 4

HARLEY-DAVIDSON
TRIKE ULTRA GLIDE
Motor: V-Twin
Versnellingen: 6
Zithoogte: 70 cm
Gewicht: 445 kg
Tankinhoud: 23 liter
Accessoires: scherm, kofferruimte,
topcase

CATEGORIE 5

USA MOTORREIZEN
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INDIVIDUELE REIZEN

MOTORHUUR
BEPAAL ZELF JE AANTAL HUURDAGEN

HUUR MET EEN ZERO-RISK VERZEKERING JE HARLEY - DAVIDSON, BMW, INDIAN,
YAMAHA, OF HONDA VAN EAGLERIDER OF USA ON WHEELS. LOS ANGELES IS DE IDEALE
START VOOR EEN GEWELDIGE MOTORREIS, MAAR WE BIEDEN OOK VELE ANDERE
BESTEMMINGEN EN NATUURLIJK ZIJN ONE-WAY REIZEN MOGELIJK.
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EENDROOMMROEISTO! R
HUUANRJE EIG
EN
EN PL

EEN MOTOR HUREN IS INCLUSIEF:
ZERO-Risk verzekering

ONEWAYS
Oneways zijn op aanvraag tussen alle verhuurstations mogelijk. De kosten
inclusief locale tax moeten meestal ter plaatse betaald worden.

OPHALEN
Maandag – zondag van 9.00 – 17.00 uur (afwijkingen uitsluitend op
aanvraag). Ophalen op de dag van aankomst vlucht is niet toegestaan.

AFGEVEN
1

HUUR UW MOTOR BIJ EEN VAN ONZE VERHUURSTATIONS

Na het geboekte aantal dagen, uiterlijk op het zelfde tijdstip als bij het
ophalen. Een huurdag is 24 uur lang. Let op: bij te laat inleveren wordt $25
per uur in rekening gebracht.

BAGAGE OPSLAG
Op eigen risico kunnen koffers/tassen worden opgeslagen gedurende de
huurperiode.
1:

VERHUURLOCATIES:
LOS ANGELES, CALIFORNIË
(BESTE STARTLOCATIE)

MIAMI, FLORIDA
NEW ORLEANS, LOUISIANA

ATLANTA, GEORGIA

NEW YORK – QUEENS, NEW YORK

BOSTON, MASACHUSETTS

NEWARK NEW JERSEY

CHICAGO, ILLINOIS

ORLANDO, FLORIDA

DENVER, COLORADO

SAN DIEGO, CALIFORNIË

EL PASO, TEXAS

SAN FRANCISCO, CALIFORNIË

FORT LAUDERDALE, FLORIDA

SEATTLE, WASHINGTON

LAS VEGAS, NEVADA

VANCOUVER, CANADA

Kan per locatie verschillen

KIJK VOOR PRIJZEN EN ALLE
INFORMATIE OP
WWW.USAMOTORREIZEN.NL/
MOTORVERHUUR
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DEZE GEVARIEERDE MOTORTOCHT NEEMT JE MEE NAAR HET WILDE WESTEN.
CONSTANT WISSELT HET LANDSCHAP EN ELKE DAG ZIE JE NIEUWE HIGHLIGHTS
WAARONDER: ZION PARK, GRAND CANYON, LAS VEGAS, ANTELOPE CANYON,
YOSEMITE PARK, SEQUOIA PARK EN HIGHWAY 1. MEXICAANSE STRANDTENTJES,
WOESTIJN, BERGEN, CACTUSSEN, SLINGERENDE WEGGETJES EN UITGESTREKTE
VLAKTES.

WESTERN DISCOVERY
Classic
10

USA MOTORREIZEN

AANRADER EERSTE KLASSE!

S
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GEORGAN
Voor prijsinformatie en vertrekdata kijk op www.usamotorreizen.nl.
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WESTERN DISCOVERY Classic

“OP AVONTUUR IN
HET WILDE WESTEN
EN MEXICO”
DAG 1

AMSTERDAM - LOS ANGELES

Na aankomst in LA transfer naar het luxe airporthotel. We frissen ons op,
maken kennis met de reisleiding, genieten van drankjes op het terras en er
volgt een praktische tripbespreking.

DAG 2

LOS ANGELES - ENSENADA (MEXICO) (210 MIJL)

Vroeg in de ochtend halen we de motoren op en rijden na de eerste briefing
Los Angeles uit voor koffie in Laguna Beach. Daarna zakken we langs
de kust af naar het zuiden om bij San Diego de grens over te steken.
Onderweg zien we de marinebasis van San Diego en de woeste bergwegen
die volgen, geven ons een voorproefje op een avondje ongepolijst Mexico.

DAG 3

ENSENADA - CALEXICO (165 MIJL)

Na een stevig ontbijt volgt een al net zo stevige rit landinwaarts door de
bergen. We lunchen in Tecate, het plaatsje waar het beroemde Mexicaanse
biertje zijn oorsprong vindt. Meer prachtige bergwegen voeren ons naar
Calexico.

DAG 4

CALEXICO - PRESCOTT (265 MIJL)

De eerste mijlen boerenlandschap, dan de woestijn in, naar Blythe, waar
we Californië achter ons laten en Arizona binnenrijden. Bergritliefhebbers
komen opnieuw aan hun trekken voordat we Prescott bereiken.

DAG 5

PRESCOTT - FLAGSTAFF (125 MIJL)

Jerome – het oude goudzoekersplaatsje met zijn unieke museum – wordt
vandaag in je herinnering gegrift. Ook Sedona, een leuke plaats ingeklemd
tussen de beroemde Red Rocks, maakt indruk. We overnachten in
Flagstaff, een levendige studentenstad vlak bij de Grand Canyon.
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DAG 6

FLAGSTAFF – TUBA CITY (160 MIJL)

Vandaag schuimen we langs de ‘South Rim’ van de Grand Canyon voor
het ene na het andere Kodak-moment. Zorg dat je genoeg fotos kunt
nemen, want als een van de zeven wereldwonderen beneemt deze ‘scheur’
in de aarde je compleet de adem. Het Imax-theater en vooral de unieke
helicoptervlucht zijn aanraders.

DAG 7

TUBA CITY – PAGE (220 MIJL)

We rijden naar Monument Valley, bekend van de vele films en reportages,
en zullen allemaal het Zwitser Leven gevoel ervaren. Vandaar naar Page,
aan het beroemde Lake Powell, waar we aan het einde van de dag nog
proberen om Antelope Canyon te bezoeken.

DAG 8

PAGE – ST. GEORGE (180 MIJL)

Vandaag is het advies: ‘Langzaam rijden’ om niets te missen van
het natuurschoon van de Colorado River, Marble Canyon en het
adembenemende Zion National Park. Beginnen doen we met de beroemde
Horseshoe Bent, vlakbij Page.

DAG 9

ST. GEORGE – LAS VEGAS (145 MIJL)

Vandaag naar het Walhalla van entertainment: Las Vegas, een stad
waar je geweest moet zijn. De glitter en glamour van hotels waar hele
dorpen in passen, spectaculaire shows en attracties en architectonische
hoogstandjes waar kosten nog moeite gespaard zijn. Kortom, superlatieven
schieten te kort om deze leuke ‘gekte’ te beschrijven.

VOOR BOEKEN EN VOORWAARDEN ZIE WWW.USAMOTORREIZEN.NL

DAG 10 LAS VEGAS (VRIJE DAG)
Vandaag is er tijd om de kolossale casinos te bezoeken, shoppen, trouwen,
genieten van het eindeloze aanbod aan shows en optredens, de grootste
Harley dealer te bezoeken, of zelfs een gok te wagen. Of: doe eens gek en
pak nog een helivlucht die onder in de Canyon landt. No limits.

DAG 11 LAS VEGAS – BISHOP (270 MIJL)
Vertrek voor de rit noordelijk langs het beruchte Death Valley. We rijden
de stad uit naar Beatty en daarna via de Highway 266 en 168 door het
eenzame maar echt prachtige gebied van de Piper Mountains. Overnachten
doen we in het gezellige Bishop. Zin in een “Nederlands” ontbijt? “De Echte
Bakker” Schat verheugt zich op ons.

DAG 12 BISHOP – VISALIA (275 MIJL)
Noordelijk over de 395 naar, weer een highlight, het Yosemite National
Park, de ruim 3300 meter hoge Tioga Pass over. Hier waan je je in de
Alpen met als groot verschil, dat er hier op die hoogte nog bomen staan!
Het is een indrukwekkende bergrit, met prachtig natuurschoon en meren.
Is de pas wegens sneeuw gesloten, dan passen we de route aan.

DAG 13 VISALIA – VISALIA (150 MIJL)
Een rit door het Sequoia National Park, beroemd om zijn gelijknamige
woudreuzen ‘Sequoia Trees’ geheten. We nemen de tijd om deze Giant
Forest en andere speciale plekken, zoals de grootste boom op aarde

‘Sherman Tree’ (ruim 83 meter), te bekijken. Na echt eindeloze heerlijke
bochten dalen we weer af naar Visalia.

DAG 14 VISALIA – LOS ANGELES (270 MIJL)
Vandaag vervolgen we onze route in zuidelijke richting door de
citrusplantages naar Mariposa. Daar slaan we af de bergen in en na een
glorieuze rit, blazen we uit in de bikerskroeg “Deerlodge” in Ojaj. Nog een
mooi stuk van de Highway 1 tot LA en ons ‘motorhonk’ waar we afscheid
nemen van de motoren. ’s Avonds eventueel gelegenheid om Rodeo Drive,
Santa Monica en Hollywood te bezichtigen.

DAG 15 LOS ANGELES – AMSTERDAM
Vandaag vertrekken we per hotelshuttle naar de luchthaven voor de vlucht
terug naar Amsterdam… Of wilt u uw reis misschien verlengen? Nog extra
nacht LA? Terugvliegen en nog paar dagen strand in Miami? Hawai? Wij
vervullen graag al uw aanvullende wensen.

DAG 16 AANKOMST TE AMSTERDAM
Deze 16-daagse georganiseerde motor rondreis is incl. retourticket
Amsterdam – Los Angeles (excl. luchthavenbelasting van ca. €350), transfers,
hotelovernachtingen op basis van een 2-persoons kamer, gedeeltelijk inclusief
ontbijt, motorhuur met verzekering, professionele Nederlandstalige begeleiding
en een volgwagen met een reservemotor, waarin ook plaats is voor de bagage.

USA MOTORREIZEN
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DE WERELD LIGT AAN JE VOETEN TIJDENS HET TOEREN OVER DE BEFAAMDE
HIGHWAY 1 NAAR HET GEWELDIGE SAN FRANCISCO. TIJDENS DEZE AFWISSELENDE

ROUTE 66 MEE EN GENIETEN VAN DE MEEST BOCHTIGE BERGWEGGETJES. EEN
ONVERGETELIJKE REIS EN VOOR VELEN DE REIS VAN HUN LEVEN.

WESTERN
DISCOVERY
14

USA MOTORREIZEN
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“HEERLIJK TOEREN OVER HET MOOISTE STUK
VAN DE ROUTE 66!”

D AA G

Voor prijsinformatie en vertrekdata kijk op www.usamotorreizen.nl.
USA MOTORREIZEN
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WESTERN DISCOVERY 2
DAG 1

AMSTERDAM - LOS ANGELES

DAG 6

MERCED – BISHOP (210 MIJL)

We vliegen vanaf Amsterdam naar Los Angeles alwaar we naar het luxe
airport hotel worden gebracht. Even naar de kamer, opfrissen en daarna
nemen we wat praktische zaken door met de reisleider, onder het genot
van een drankje.

Het fotogenieke Yosemite National Park zal velen verrassen met
op 3.300m hoogte de Tioga Pass. Daarna een lange afdaling langs
schitterende meren. Onder aan de “berg” rechtsaf en op naar het
gezellige Bishop.

DAG 2

DAG 7

LOS ANGELES – SANTA MARIA (220 MIJL)

BISHOP - LAS VEGAS (290 MIJL)

’s Ochtends maken we kennis met de stalen rossen die ons de komende
weken trouwe diensten zullen bewijzen. Daarna ronken we via Santa
Monica de stad uit over de Highway 1 naar Ojai en vandaar door Los
Padres National Forest waar de drukte al snel van je afvliegt. We
overnachten in Santa Maria.

Bergliefhebbers komen weer aan hun trekken vandaag. We rijden over
de prachtige Highway 168 en 266 door het eenzame maar prachtige
gebied van de Piper Mountain Wilderness Area. Op diverse plaatsen zijn
Kodak-momenten. Zorg dat je uitgerust bent, want vanavond mag je niet
missen in ’s werelds bekendste entertainmentstad!

DAG 3

DAG 8

SANTA MARIA – SANTA CRUZ (235 MIJL)

LAS VEGAS – ST. GEORGE (150 MIJL)

De hele dag Highway 1! Geniet van de beroemdste kustweg, slingerend
langs de Pacific van de Canadese grens tot het zuidelijkste punt van
Mexico.

Nog wat gewonnen? De geluiden van de slotmachines laten we vandaag
achter ons om de stilte – en warmte – in te rijden. We bereiken St.
George waar we heerlijk het zwembad in kunnen duiken.

DAG 4

DAG 9

SANTA CRUZ – SAN FRANCISCO (85 MIJL)

ST. GEORGE – FLAGSTAFF (305 MIJL)

De imposante Golden Gate Bridge staat vanmiddag op het programma,
uiteraard rijden we er overheen! Daarna checken we vroeg in en
vervolgens kun je diverse sightseeing tours maken: een rit met een
Cablecar, bezichtiging van Fishermans Wharf, het beruchte Alcatraz,
China Town en een (echt leuke) fietstocht over de Golden Gate.

Je hebt er misschien nog weinig van gehoord, maar Zion National Park
zal met zijn bijzondere rotsformaties in je geheugen gegrift blijven staan.
We vervolgen de relaxte rit via de Navajo Bridge, over de Colorado River
en door de Painted Desert naar Flagstaff. Dit oude stadje ligt aan de
Route 66 en heeft een lange geschiedenis. En een leuk uitgaansleven!

DAG 5

DAG 10 FLAGSTAFF – FLAGSTAFF (CA. 200 MIJL)

SAN FRANCISCO – MERCED (190 MIJL)

Langs de San Francisco Bay verlaten we vandaag de stad om over
een prachtig, bochtig parcours te midden van het glooiende landschap
Mount Hamilton – de hoogste berg in de regio met uitzicht over
Silicon Valley – te bereiken. Via het stadje Patterson rijden we langs
citrusplantages naar Merced.
16
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Vandaag even uitslapen, ontbijten en een van de zeven wereldwonderen
bezoeken: de Grand Canyon bereiken we na een rit van ongeveer
twee uur. Rijdend over de South Rim voel jij je nietig bij het zien van
dit natuurgeweld…Een Helivlucht en een bezoek aan het Imax-theater
moet je echt meenemen!

GROEPSREIZEN
DAG 11 FLAGSTAFF – KINGMAN (245 MIJL)
unst, indianencultuur en de Red Rocks maken van Sedona een niet
te missen stadje. Het artistieke Jerome (laat je ook verrassen met
een bezoek aan Ghosttown) is goed voor een drankje, even door het
dorp slenteren of een rondje biljart. Via Chino Valley rijden we richting
Seligman, het bekendste plaatsje aan de Route 66, waar we uitvoerig
stoppen naar Kingman.

DAG 12 KINGMAN – PALM SPRINGS (245 MIJL)
Over smalle wegen vervolgen we de Route 66 over de bekende Oatman
Pass. Bij Needles de Colorado River over, terug naar California. Het ‘Born

“ALS EASY RIDER
OVER HIGHWAY 1”

to be Wild’ gevoel zet in als we lange tijd over eenzame woestijnwegen
rijden. Aan het einde van de dag Joshua Tree nog door (nog bekender
dankzij het fraaie album van U2), daarna langs duizenden windturbines
naar de oase van vanavond: Palm Springs.

DAG 15 LOS ANGELES - AMSTERDAM

DAG 13 PALM SPRINGS – LOS ANGELES (200 MIJL)

DAG 16 AANKOMST TE AMSTERDAM

Als afscheidsrit maken we een mooie klim en er is ook weer heerlijk
bochtenwerk. Langs Lake Elsinore werpen we de laatste blikken op de
Cleveland National Forest om het laatste stukje via de Interstate LA in te
rijden. Aftanken, motoren inleveren, einde van een geweldige motorreis!

DAG 14 LOS ANGELES (VRIJE DAG)
Vandaag heb je een mooie kans om de huizen van de Hollywood-VIP’s te
spotten, de Universal Studio’s te bezoeken, te shoppen in Santa Monica,
te slenteren langs Venice Beach of met de limousine door Beverly Hills
te laten rijden. Rodeo Drive here we come!

De hotelshuttle staat klaar om je naar de luchthaven te brengen voor
de vlucht naar Amsterdam. Als je wilt verlengen dan is dat geen enkel
probleem: wij boeken graag je aanvullende wensen.

Deze 16-daagse georganiseerde rondreis is incl. retourticket Amsterdam –
LA (excl. luchthavenbelasting van ca. €350), transfers, hotelovernachtingen
op basis van een 2-persoons kamer, gedeeltelijk inclusief ontbijt, motorhuur
met verzekering, ongelimiteerd aantal mijlen, professionele Nederlandstalige
begeleiding en een volgwagen met een reservemotor, waarin ook plaats is voor
de bagage.

VOOR BOEKEN EN VOORWAARDEN ZIE WWW.USAMOTORREIZEN.NL
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TIJDENS DEZE DRIE-WEEKSE TOCHT BESTAAT HET GEVAAR DAT HET ZUIDWESTEN
VAN AMERIKA JE HART IN SLUIPT. DOOR DE EXTRA RUSTDAGEN IS ER GENOEG
TIJD OM O.A. DE GROTE STEDEN TE VERKENNEN. NATUURLIEFHEBBERS KOMEN
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WESTERN HIGHLIGHTS
DAG 1

AMSTERDAM – LOS ANGELES

Na de vliegtuigstoel is het heerlijk toeven in het luxe airporthotel van Los
Angeles. Na aankomst & opfrissen neemt je reisleider onder genot van een
drankje alvast wat praktische zaken door.

DAG 2

LOS ANGELES – PALM SPRINGS (200 MIJL)

Vroeg opstaan voor de eerste kennismaking met de motoren. Daarna rijden
we relaxt – het eerste stukje over de Interstate – de stad uit. Dan volgt een
mooie klim en al de eerste bochten langs het grootste zoetwatermeer van
California: Lake Elsinore.

DAG 3

PALM SPRINGS – LAKE HAVASU (210 MIJL)

Via het Joshua Tree National Park en de plaats Twenty Nine Palms –
volgens ons staan er veel meer – rijden we de woestijn in. Bij Parker steken
we de Colorado River over naar Arizona en sturen in noordelijke richting
naar onze bestemming van vandaag, met de beroemde London Bridge.
Inderdaad: ‘Geïmporteerd vanuit Londen’.

DAG 4

LAKE HAVASU – WILLIAMS (245 MIJL)

Vandaag zoveel mogelijk over de Route 66. Eerst over de legendarische
Oatman Pass waar – kijk uit – veel ezels loslopen naar het oude
westernstadje Seligman. Liefhebbers kunnen zich daar laten scheren in de
beroemde barbershop ‘Angels’. Voorts verder naar het gezellige Williams
met veel westernbars.

DAG 5

WILLIAMS – FLAGSTAFF (CA. 200 MIJL)

Vandaag bezoeken we de grootste kloof op aarde; de Grand Canyon –
een rit van twee uur. Rijdend langs de South Rim stoppen we bij de vele
viewpoints. Je voelt je nietig bij dit wereldwonder. Je hebt de mogelijkheid
om een helikoptervlucht en een bezoek aan het Imax-theater te maken. Zo
is het contact met de Canyon helemaal Close and Personal. Aanraders!
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DAG 6

FLAGSTAFF – BLANDING (320 MIJL)

Door de Painted Desert – die zijn naam dankt aan de gekleurde (zand)
steenformaties die rode, paarse en bruine tinten aannemen – rijden we
via Kayenta naar Monument Valley, waar we uitgebreid pauzeren. Een
optionele offroad-tocht met door echte Indianen bestuurde Jeeps brengt
je niet alleen Into The Wild, maar ook Into Marlboro County. Daarna via
Mexican Hat naar Blanding.

DAG 7

BLANDING – PANGUITCH (320 MIJL)

Een prachtige rit door het Capitol Reef National Park, uitgestrekte natuur
met slechts af en toe een tegenligger, rondje langs de Natural Bridges,
rotsformaties, bergen en… bochten. Veel bochten.

DAG 8

PANGUITCH – ST. GEORGE (150 MIJL)

Na een bezoek aan het Bryce Canyon National Park, met zijn door de natuur
bizar gevormde rotspartijen – de zogeheten ‘hoodoos’ – rijden we door het
ook al zo prachtige Zion National Park. Afzakkertje bij het zwembad.

DAG 9

ST. GEORGE – LAS VEGAS (145 MIJL)

Van St. George rijden we naar het Amerikaanse walhalla van entertainment:
Las Vegas. We arriveren vroeg, dus is er alle gelegenheid om dit centrum
van vermaak uitgebreid te verkennen.

DAG 10 LAS VEGAS (VRIJE DAG)
Ze zeggen het van New York, maar deze stad slaapt echt nooit. Vandaag
is er alle tijd om de kolossale hotels te verkennen, te shoppen, vette
hamburgers te scoren en een gokje te wagen. Of: doe eens gek en pak
een achtbaan bovenop een hotel. Of ga trouwen in een van de kapelletjes.
In Las Vegas kan alles.

VOOR BOEKEN EN VOORWAARDEN ZIE WWW.USAMOTORREIZEN.NL
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DAG 11 LAS VEGAS – BISHOP (270 MIJL)

DAG 16 VISALIA - VISALIA (165 MIJL)

Vertrek voor een rit, noordelijk, om het beruchte Death Valley heen. De stad
uit naar Beatty en daarna via de Highway 266 en 168 door het eenzame
maar echt prachtige gebied van de Piper Mountains. Overnachten doen we
in het gezellige Bishop. Zin in een “Nederlands” ontbijt? “De Echte Bakker”
Schat verheugt zich op ons.

Op deze vrije dag is het een must om het Sequoia National Park te
bezoeken. We maken kennis met de ‘Sherman Tree’, de grootste boom op
aarde die ruim 83 meter meet. Via honderden bochten dalen we daarna af
terug naar het hotel voor een koele duik in het zwembad.

DAG 12 BISHOP – MERCED (210 MIJL)
We rijden naar het noorden tot Lee Vining, een plaatsje vlakbij Yosemite
National Park. Over de 3.300 m hoge Tioga Pass vervolgen we onze route
door dit geweldige berglandschap dat zo voor de Alpen kan doorgaan.
Ware het niet dat de boomgrens hier veel hoger ligt.

DAG 13 MERCED – SAN FRANCISCO (190 MIJL)
Vandaag arriveren we op tijd in een van de beroemdste en leukste steden
van Amerika. Dompel jezelf erin onder en bezoek Fishermans Wharf,
Alcatraz, China Town, de Cablecars, Golden Gate Bridge en als afsluiter
een Irish Coffee in de beroemde bar Buena Vista!

DAG 14 SAN FRANCISCO
Er is erg veel te doen in deze wereldstad. Een leuke aanrader is om op
Fishermans Wharf een fiets te huren en daarmee over de Golden Gate
naar Sausalito te rijden en van daar met de ferry langs Alcatraz terug naar
Pier 39.

DAG 15 SAN FRANCISCO – VISALIA (280 MIJL)
Langs de beroemde Highway 1 rijden we in zuidelijke richting. Deze Pacific
Coast Highway loopt helemaal langs de kust van Canada tot aan Mexico.
We toeren verder door glooiend heuvelachtig landschap, fruitplantages en
wijngaarden naar Visalia.

DAG 17 VISALIA – LOS ANGELES (270 MIJL)
Het minder bekende en rustige Los Padres National Forest Park is de
ultieme kick voor bochtenliefhebbers. We doen een drankje in Ojai en dan
stappen we weer op om naar LA te koersen. We geven de motoren af en ’s
avonds is er tijd om Rodeo Drive, Sunset Blvd. en Hollywood te bezoeken.

DAG 18 LOS ANGELES (VRIJE DAG)
Vrije dag, ideaal voor een bezoek aan de Universal Studios, het Paul Getty
Museum, Disneyland of andere bezienswaardigheden. Vraag uw reisleider
om tips, want er is veel te beleven.

DAG 19 LOS ANGELES – AMSTERDAM
Per hotelshuttle naar de luchthaven voor je terugvlucht naar Amsterdam…
Of wil je verlengen? Wij informeren graag over de mogelijkheden en
boeken alle aanvullende wensen.

DAG 20 AANKOMST TE AMSTERDAM
Deze 20-daagse georganiseerde rondreis is incl. retourticket Amsterdam – LA
(excl. luchthavenbelasting van ca. €350), transfers, hotelovernachtingen op
basis van een 2-persoons kamer, gedeeltelijk incusief ontbijt, motorhuur met
verzekering, professionele Nederlandstalige begeleiding en een volgwagen
met een reservemotor, waarin ook plaats is voor de bagage.
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CANADIAN ROCKIES
DAG 1

AANKOMST SEATTLE

Vlucht van Schiphol naar Seattle. Na aankomst is er transfer naar het airport
hotel. Daar frissen we ons even op, waarna de reisleider in de bar alvast wat
praktische zaken met je doorneemt onder het genot van een drankje.

DAG 2

SEATTLE – WENATCHEE (300 MIJL)

De motoren begroeten ons op deze ochtend bij het hotel; de motorreis kan
nu echt beginnen. Het vakantiegevoel komt rap als we door het prachtige
Mount Rainier National park de hoogste vulkaan in de Cascade Range toeren.
Bestemming: Wenatchee.

DAG 3

WENATCHEE – COLVILLE (200 MIJL)

We rijden door het Colville Indian Reservation & Forest in Washington State
in het uiterste noordwesten van de USA. Met de ferry steken we de Columbia
River over en toeren verder door de landelijke omgeving naar ons logeeradres
in Colville.

DAG 4

COLVILLE – SANDPOINT (115 MIJL)

Langs de rivier Pend Oreille tuffen we de staat Idaho in. Je komt totaal tot
rust op de eenzame wegen door de Flathead Indian Reservation, het thuisland
van drie indianenstammen: de ‘Bitterroot Salish’, de ‘Kootenai’ en de ‘Pend
d’Oreilles’ die leefden van zowel buffeljacht als zalmvisserij.

DAG 5

SANDPOINT – KALISPELL (195 MIJL)

Vandaag toeren we langs de oevers van Lake Oreille in de staat Idaho en genieten
van de uitkijkpunten en vele Kodak-momenten. Het meer is 105 km lang en op
sommige punten 350 meter diep, waarmee dit een van de diepste meren van
de USA is. Veel vissoorten hebben hier hun thuis: vooral de regenboogforel doet
het er goed. Misschien vind je er ’s avonds wel een op je bord?

DAG 6

KALISPELL – FERNIE (230 MIJL)

Vroeg op! Over de Logan Pass bereiken we het Glacier National Park met zijn
vele prachtige passen en tientallen grote en kleine meren. In deze oerstaat
Montana steken we de grens over. We zijn in Canada. Logeren doen we in
Fernie, een leuk skiresort.

DAG 7

FERNIE – BANFF (225 MIJL)

We zijn in de Canadese staat British Columbia en rijden door het Kootenay
National Park. Het natuurschoon is hier overweldigend, de meren soms zo
blauw als de hemel zelf, op andere dagen kleuren ze diep jadegroen. Het nodigt
uit tot vele stops. Onze bestemming vandaag is de bekende wintersportplaats
Banff die omgeven is door gletsjers.

DAG 8

BANFF - JASPER (185 MIJL)

Vandaag weer een dag om nooit te vergeten; de Colombia Icefield Highway
brengt ons verder door de Canadese Rockies. Deze ‘snelweg’ is eigenlijk een
‘langzaamweg’ want er is weinig verkeer. Onderweg spectaculaire besneeuwde
bergtoppen, het beroemde Lake Louise, bossen en: watch out for Grizzly’s!
We logeren in Jasper, een rustig en charmant dorpje met veel indianencultuur.

DAG 9

JASPER – 100 MILES HOUSE (285 MIJL)

We dalen af, laten de bergen achter ons en toeren een flink stuk door bebost
landschap. Opvallend zijn de vele ‘log-houses’; het plaatsje 100 Miles House is
de bakermat van deze houtenhuizennijverheid.

DAG 10 100 MILES HOUSE – VANCOUVER (270 MIJL)
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oor kleine dorpjes bereiken we Whistler, de bekende wintersportplaats. Het
plaatsje dankt zijn naam aan de wind die op stormachtige dagen langs de
bergtoppen fluit. Deze omgeving is paradijselijk als je houdt van het betere
bochtenwerk. Na een stop rijden we door en bereiken de Lions Gate Bridge

GROEPSREIZEN

die ons naar Vancouver brengt. In de avond borrelen in het gezellige Gaslight
District.

DAG 11 VANCOUVER – PORT ALBERNI (85 OF 225 MIJL)
Fjorden, allerlei piepkleine eilandjes en zelfs orca’s en zeehonden duiken op als
we de veerboot naar de plaats Nanaimo op Vancouver Island nemen. Houd je
camera maar in de aanslag.

DAG 12 PORT ALBERNI – VICTORIA (135 MIJL)
Vandaag rijden naar Victoria, de hoofdstad van Vancouver Island. We hebben
alle tijd om deze gezellige stad met zijn Engelse invloeden te verkennen.

DAG 13 VICTORIA – SEATTLE (200 MIJL)
Vroeg in de ochtend nemen we de ferry naar de USA door de Strait of Juan
de Fuca. Over diverse slingerwegen is het vandaag weer genieten wat de klok
slaat. Een soepele nek is handig, want soms weet je niet waar je kijken moet.
Aan de ene kant het prachtige uitzicht op het Olympic National Park en aan de
andere kant de Hood Canal Dabob Bay.

DAG 14 SEATTLE (VRIJE DAG)
Tot besluit van deze reis is er een vrije dag in Seattle, bijgenaamd ‘Emerald City’
vanwege de immer groene bossen in de omgeving. Seattle staat ook bekend

vanwege z’n koffiecultuur; dit is namelijk de thuisbasis van koffieconcern
Starbucks. Breng vandaag een bezoek aan de Pike Place Market of het
Seattle Aquarium. Ook een bezoek aan het magische Space Needle is
zeker de moeite waard.

DAG 15 SEATTLE - AMSTERDAM
Per hotelshuttle naar de luchthaven voor je thuisvlucht naar Amsterdam…
Maar misschien wil je nog helemaal niet naar huis! Je reis verlengen
behoort tot de mogelijkheden. Bel ons voor meer info en wij boeken graag
je aanvullende wensen.

DAG 16 AANKOMST TE AMSTERDAM
VOOR BOEKEN EN VOORWAARDEN ZIE WWW.USAMOTORREIZEN.NL
Deze 16-daagse georganiseerde motorrondreis is incl. retourticket
Amsterdam – Seattle (excl. luchthavenbelasting van ca. €350), transfers,
alle hotelovernachtingen op basis van indeling op een 2-persoons kamer,
gedeeltelijk met ontbijt, motorhuur met verzekering, ongelimiteerd aantal
mijlen, professionele Nederlandstalige begeleiding en een volgwagen met een
reservemotor, waarin ook plaats is voor de bagage.
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DE LEGENDARISCHE ROCKY MOUNTAINS EN DE HIGHWAY 1 VORMEN DE RODE
DRAAD TIJDENS DEZE MOTORREIS. ZOWEL LIEFHEBBERS VAN RUIGE NATUUR
EN WILDLIFE ALS DIE VAN VLOT BOCHTENWERK EN WERELDSTEDEN KOMEN
HIERBIJ AAN HUN TREKKEN. WE STARTEN IN SEATTLE, NET ONDER DE CANADESE
GRENS, TOEREN O.A. DOOR HET BEROEMDE YELLOWSTONE NATIONAL PARK EN
DOEN SAN FRANCISCO AAN. OM VOLKOMEN VOLDAAN NA TE PRATEN OP HET
CALIFORNISCHE STRAND VAN SANTA MONICA.
USA MOTORREIZEN
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AMERICAN ROCKIES

DAG 1

AANKOMST SEATTLE

DAG 5

MISSOULA – LIVINGSTON (265 MIJL)

Na de vlucht van Schiphol naar Seattle word je naar het comfortabele
airport hotel gebracht. We frissen ons op en de reisleiding neemt
vervolgens wat praktische zaken met de groep door onder het genot
van een drankje.

Meer natuurschoon vandaag en een korte rit door Helena, de hoofdstad
van Montana en daarna langs de Grassy Mountain over binnenwegen naar
Livingston. Vlak voor de ingang van het beroemde Yellowstone National
Park, zodat we er morgen snel in kunnen sturen.

DAG 2

DAG 6

SEATTLE – MOSES LAKE (220 MIJL)

LIVINGSTON – JACKSON (220 MIJL)

De motoren staan ’s ochtends al te popelen bij het hotel. Ze hebben zin
in het Mount Baker Snoqualmie National Forest want dat wemelt van de
fijne bochten. In dit bergachtige gebied ‘slapen’ twee vulkanen: Mount
Baker en Glacier Peak. De ultieme vergezichten brengen je direct in
vakantiestemming.

Yellowstone is het eerste National Park van Amerika. Het landschap is
zeer afwisselend met bossen, weides, geisers (Old Faithfull), bronnen en
watervallen. Hier komen bizons, allerlei soorten herten, grizzly’s en bruine
beren voor. Aan de zuidkant rijden we Yellowstone uit naar het Grand Teton.
Deze dag levert onvergetelijke plaatjes op.

DAG 3

DAG 7

MOSES LAKE – SANDPOINT(240 MIJL)

Vanuit de staat Washington rijden we over de Mountain Spokane de
staat Idaho in. De berg is met bijna 1800 meter een van de hoogste in
deze regio en dankt zijn naam aan de Indianenstam The Spokane wat
‘Kinderen van de Zon’ betekent.

DAG 4

SANDPOINT – MISSOULA (250 MIJL)

Langs het prachtige, op sommige plaatsen 350 meter diepe Lake Pend
Oreille vervolgen we onze route. Het meer zit boordevol vis, vooral de
regenboogforel is goed vertegenwoordigd. In deze buurt wemelt het
ook van de wilde dieren. Wellicht spot je herten en elanden, maar er
komen ook wolven, zwarte en grizzly beren voor en vele vogelsoorten.
De highway 200 en 93 brengen ons naar Missoula.
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JACKSON – TWIN FALLS (275 MIJL)

We rijden Idaho in en bezoeken het Craters of the Moon National Park (de
Apollo-astronauten oefenden daar voor de maanlanding). We kruisen de
niet zo bekende maar enorm lange Snake River (1.600km) en overnachten
in Twin Falls.

DAG 8

TWIN FALLS – BATTLE MOUNTAIN (240 MIJL)

Eerst een bezoek aan de Twin Falls watervallen! Daarna trekken eindeloze
vlaktes van Nevada aan je zintuigen voorbij. Naar muziek luisterend op
je iPod of gewoon lekker mediterend tuffen we over de Highway. Ons
eindstation voor vandaag is het plaatsje Battle Mountain. Het ligt prachtig
aan de voet van de Shoshone Range.

GROEPSREIZEN

DAG 9

BATTLE MOUNTAIN – SOUTH LAKE TAHOE (260 MIJL)

We rijden vandaag door afwisselend gebied, eerst woestijnen en tot passeren
frisse bossen de revue. Eerst zuidelijk over de ultra eenzame Highway 305
tot Austin. Korte stop en verder de eveneens eenzame Highway 50 op, die
ook wel ‘The Loniest Road in America’ wordt genoemd. Natuurlijk brengen
we een bezoek aan het historische (1859) spookstadje Virginia City, ontstaan
door goud- en zilvervondsten.

DAG 10 SOUTH LAKE TAHOE – SAN FRANCISCO (230 MIJL)
Eerst even lekker bochten! Het Eldorado National Forest ligt in bergachtig
gebied waardoor diverse visrijke rivieren slingeren. We rijden langs
Sacramento, de wijnstreek Napa Valley naar San Francisco, waar we rond
de middag bij de Golden Gate Bridge aankomen. Touristische Tips: maak
een ritje met een cablecar, slenter rond op Fishermans Wharf of in China
Town of bezoek de beruchte gevangenis Alcatraz.

DAG 11 SAN FRANCISCO – SANTA CRUZ (85 MIJL)

DAG 13 MORRO BAY– LOS ANGELES (150 MIJL)
De stuurmanskwaliteiten worden vandaag aangesproken tijdens een rit
door het Los Padres National Forest. Heerlijk bochtenwerk! We komen
tot rust in Ojai en vervolgen onze weg richting Los Angeles. Na een
afscheid van de motoren is er in de avond gelegenheid om Rodeo Drive,
Sunset Blvd., Hollywood te bezichtigen. Je reisleider geeft graag tips.

DAG 14 LOS ANGELES (VRIJE DAG)
Tot besluit van deze indrukwekkende motorreis is er vandaag veel keuze
uit allerlei uitstapjes. Je kunt naar de Universal Studios of Disneyland,
lekker shoppen in Santa Monica, luieren aan het strand of slenteren over
Venice Beach.

DAG 15 LOS ANGELES – AMSTERDAM
De hotelshuttle brengt je naar het vliegveld voor de thuisreis. Mocht je
willen verlengen, dan adviseren we je graag over de vele mogelijkheden.

We vertrekken laat, zodat er nog extra tijd is van deze fijne stad te genieten.
We rijden de stad uit via de adembenemende Highway 1 en een korte rit
brengt ons in Santa Cruz.

DAG 16 AANKOMST TE AMSTERDAM

DAG 12 SANTA CRUZ – MORRO BAY (170 MIJL)

Deze 16-daagse georganiseerde rondreis is incl. retourticket Amsterdam –
Seattle/LA – Amsterdam (excl. luchthavenbelasting van ca. €350), transfers
, alle hotelovernachtingen op basis van indeling op een 2-persoons kamer,
gedeeltelijk inclusief ontbijt, motorhuur met verzekering, ongelimiteerd aantal
mijlen, professionele Nederlandstalige begeleiding en een volgwagen met een
reservemotor, waarin ook plaats is voor de bagage.

Een prachtige rit over de Highway 1 vandaag. Aan de linkerkant niets dan
prachtige heuvels en bergen, rechts steil aflopende kliffen en de imposante
Pacific die er tegenaan beukt. We passeren Monterey en Big Sur. Voor het
plaatsje Cambria maken we een pitsstop in San Simeon om de Elephant Sea
Lions op het strand te bekijken. Zij delen hun leefgebied met onder andere
de grappige zeeotters.

VOOR BOEKEN EN VOORWAARDEN ZIE WWW.USAMOTORREIZEN.NL
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EEN REIS VOOR DE ULTIEME MOTORLIEFHEBBER MET HET BESTE VAN 6
STATEN, BELEEF: STURGIS, YELLOWSTONE NATIONAL PARK, NEEDLES
HIGHWAY, MOUNT RUSHMORE, PRESIDENTS HEADS, BIG HORN MOUNTAINS,
ASPEN, GRAND TETON EN NOG VEEL MEER. BOCHTEN EN HEERLIJKE
BERGPASSEN TOT 4.000 METER, EINDELOZE PRAIRIE, ONGEREPTE NATUUR
EN HISTORISCHE WESTERNSTADJES.
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DENVER HIGHLIGHTS
DAG 1

AMSTERDAM – DENVER

DAG 6

CUSTER – INTERIOR (190 MIJL)

Na de vlucht van Schiphol naar Denver per shuttle naar het comfortabele
airporthotel.
We frissen ons op en de reisleiding neemt vervolgens wat praktische
zaken met de groep door onder het genot van een drankje.

Bezoek aan het Crazy Horse Monument. Verder over de spectaculaire
Needles Highway en de bochtige US 16a naar het Mount Rushmore
National Memorial. De beroemde Presidentsheads kunnen we al van ver
zien. Verder via Keystone tot Interior.

DAG 2

DAG 7

DENVER (VRIJE DAG)

INTERIOR – SPEARFISH (210 MIJL)

Vrije dag om te acclimatiseren en de hoofdstad van Colorado te
ontdekken.

Toeren door het Badlands National Park. Veel bisons.
Dan via Rapid City naar Sturgis, dat elke motorliefhebber kent, dankzij het
jaarlijkse Harley-festival. Natuurlijk bezoeken we de lokale Harley-Davidson
dealer.

DAG 3

DAG 8

DENVER – WINTERPARK (120 MIJL)

Vroeg in de ochtend na een briefing rijden we onze motoren in westelijke
richting de stad uit. Een korte stop in Central City en vandaar via de
Berthoud Pass naar het aan de voet van het Rocky Mountains National
Park gelegen Winterpark.

DAG 4

WINTERPARK – CHEYENNE (170 MIJL)

Vandaag staat ons een tocht tot 4000 meter hoogte te wachten!
Haarspeldbochten naar de Iceberg Pass, over de Sundance Mountains
naar het Estes Park. Overnachten in Cheyenne vlak bij de grens van
Colorado en Wyoming.

DAG 5

CHEYENNE – CUSTER (295 MIJL)

Eindeloze veeteeltgebieden van Wyoming en South Dakota. In de
middag rijden we door het fraaie Custer Park. Overnachten in de gave
Western Stad Custer!
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SPEARFISH– BUFFALO (185 MIJL)

We passeren de grens naar Wyoming en bezoeken het sfeervolle Aladdin.
Van daar verder naar Devils Tower. Deze berg staat als een eenzame
cilinder in de eindeloze vlakte en geniet bekendheid door de Spielberg film
“Close Encounters of the Third Kind”. Overnachting in Buffalo aan de voet
van de Big Horn Mountains.

DAG 9

BUFFALO – CODY (200 MIJl)
Eerst doen we Sheridan en Ranchester aan, voordat we de Big Horn
Mountains pakken en even doorsteken naar de Big Horn Canyon. Doel is
de Westernstad Cody met zijn historische Mainstreet en het Buffalo Bill
Museum.

DAG 10 CODY – YELLOWSTONE (185 MIJL)
Het Yellowstone National Park wordt door velen als het mooiste Park van de
USA gezien. Laat je verrassen!

“BOCHTEN, ONGEREPTE NATUUR EN
HISTORISCHE WESTERNSTADJES”

DAG 11 YELLOWSTONE – JACKSON (150 MIJL)
We bewonderen het grootse vulkanische gebied ter wereld, met centraal
de geiser Old Faithfull, die om de 90 minuten actief is. We verlaten het
park aan de zuidkant en passeren Grand Teton op weg naar het leuke
en gezellige plaatsje Jackson!

DAG 12 JACKSON – VERNAL (285 MIJL)
Eerst landerijen, maar dan zuidelijk van de I80 naderen we het Flaming
Gorge Stuwmeer en is het landschap weer volop afwisselend. Via
Ashley Forest naar Vernal.

DAG 13 VERNAL – SNOWMASS (210 MIJL)
We zijn in Utah en komen langs het Dinosaur National Park. De Rockies
rond om Glenwood Springs, Basalt, Snowmass tot Aspen herinneren
ons aan de Alpen. Overigens: de Rocky Mountains-Regio in Colorado
heeft totaal 46 Bergen boven de 4500 m!

DAG 14 SNOWMASS – DENVER (200 MIJL)
Aspen, het Amerikaanse ski-mekka doen we eerst aan. Vandaar verder

over de 36 Independence Pass. Verder via Leadville een gezellige
western- en wintersportplaats naar de Fremont Pass. Tot besluit van
deze reis de Loveland Pass en door naar ons einddoel van deze reis:
Denver.

DAG 15 DENVER – AMSTERDAM
De hotelshuttle brengt je naar het vliegveld voor de thuisreis. Mocht je
willen verlengen, dan adviseren we je graag over de vele mogelijkheden.

DAG 16 AANKOMST TE AMSTERDAM
VOOR BOEKEN EN VOORWAARDEN ZIE WWW.USAMOTORREIZEN.NL
Deze 16-daagse georganiseerde rondreis is incl. retourticket Amsterdam
– Denver (excl. luchthavenbelasting van ca. €350), transfers , alle
hotelovernachtingen op basis van indeling op een 2-persoons kamer,
gedeeltelijk inclusief ontbijt, motorhuur met verzekering, ongelimiteerd aantal
mijlen, professionele Nederlandstalige begeleiding en een volgwagen met een
reservemotor, waarin ook plaats is voor de bagage.
USA MOTORREIZEN
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HISTORIC
ROUTE

66

VERTEL IEMAND DAT JE OP MOTORREIS GA AT EN IEDEREEN VRA AGT METEEN: ‘ROUTE
66’? DEZE ‘MOTHER ROAD’ OF ‘MAIN STREET OF AMERICA’ WERD IN 1926 A ANGELEGD
OM HET WILDE WESTEN BEREIKBA AR TE MAKEN. HIJ VOERT JE DWARS DOOR ACHT
STATEN. ONDERWEG PAKKEN WE DE GRAND CANYON EN L AS VEGAS MEE EN NA 2400
MIJL EINDIGEN WE DEZE MOTORTOUR IN SANTA MONICA A AN DE BRANDING VAN DE
PACIFIC. EEN DROOMREIS OP IEDERS BUCKETLIST...
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R OU TE

66

DAG 1

AMSTERDAM - CHICAGO

Vertrek vanaf Amsterdam naar Chicago. Na aankomst transfer naar het
comfortabele hotel.

DAG 2

CHICAGO (VRIJE DAG)

Om te beginnen een dagje Chicago, de thuisstad van Al Capone (in het
verleden) en Oprah Winfrey (anno nu). Shop ‘till you drop op de beroemde
winkelstraat bijgenaamd ‘Magnificent Mile’, bezoek het Sky deck op de
beroemde Willis Tower, pak relaxt een bankje in het Grand of Lincoln Park
of bezoek de Navy Pier… Er is teveel leuks om op te noemen.

DAG 3

CHICAGO – LINCOLN (190 MIJL)

Vandaag verlaten we de stad op twee wielen en zoeken landelijke wegen
op waar vele farms en typische huisjes aan onze ogen voorbij trekken.
De eerste oude benzinepompen van Route 66 duiken op en in McLean
verschijnen de eerste grote graansilo’s op ons netvlies.

DAG 4

LINCOLN – ST. LOUIS (140 MIJL)

In de staat Missouri passeren we het stadje Mount Olive met zijn oude
mijnen en we stoppen voor een bezoek aan een klassiek “Roadhouse”.
Hamburgers! Dan op weg naar de Mississippi rivier en St. Louis in de staat
Missouri waar we de tijd nemen om rond te neuzen.

DAG 5

ST. LOUIS – LEBANON (200 MIJL)

Vandaag rijden we parallel aan de Interstate 44, langs vele typisch
Amerikaanse dorpjes die in ‘The Middle of Nowhere’ lijken te liggen. Af
en toe pakken we stukjes snelweg: yihaa! Logeren doen we in Lebanon
in de staat Missouri.
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DAG 6

LEBANON – MIAMI (165 MIJL)

Via Springfield en Joplin bereiken we Miami. Dit is niet het Floridase Miami
maar een klein stadje in Oklahoma dat vernoemd is naar de Myaamiaindianenstam. We pakken delen van Kansas mee waar we langs de weg
de typische Route 66 uitstallingen zien. Souvenirs shoppen = afdingen!

DAG 7

MIAMI – OKLAHOMA CITY (220 MIJL)

Centraal staat een bezoek aan Tulsa – voorheen Indian Territory
– dat voordat het werd ingehaald door Texas bekend stond om z’n
olierijkdommen. De beroemdste inwoner van Tulsa is muzikant JJ Cale,
bekend van de Eric Clapton-songs ‘After Midnight’ en ‘Cocaine’. Over de
vele oude boogbruggen rijden we verder naar de hoofdstad.

DAG 8

OKLAHOMA CITY – AMARILLO (260 MIJL)

Onderweg de weg vragen hoeft niet; je reisleider weet ‘the way to
Amarillo.’ We rijden evenwijdig aan Highway 40 en via Elk City rijden we
Texas binnen. In deze typisch Texaanse stad is van alles te beleven. Wij
bevelen vooral een ritje op een mechanische stier in een van de bars
aan…

DAG 9

AMARILLO – SANTA FE (260 MIJL)

We bezoeken de Cadillac Ranch, waar de gelijknamige automobielen een
verrassend andere kunstige en kleurrijke bestemming kregen. Daarna
enteren we de staat Nieuw Mexico en bereiken Santa Fe met z’n in adobe
stijl gebouwde huizen. Hier vind je vele galeries: van zeer smaakvol tot
smakeloos.

DAG 10

SANTA FE – GALLUP (220 MIJL)

Veel water mee vandaag, want via Albuquerque rijden we de desert van
Nieuw Mexico in. Overnachten in Gallup, dat ook wel ‘The Indian Capital
of the World’ wordt genoemd vanwege z’n diversiteit aan afstammelingen
van onder andere de Hopi, Zuni en Navajo indianen.

DAG 11

GALLUP – FLAGSTAFF (210 MIJL)

DAG 15

LAS VEGAS – BARSTOW (160 MIJL)

Vandaag bereiken we het gebied van de Navajo Indianen en brengen een
bezoek aan Petrified Forest in de staat Arizona. Het ‘bos’ dankt zijn naam
aan de vele versteende bomen en fossielen en bestaat nu voornamelijk uit
woestijn. We overnachten aan de Old Route 66.

We stoppen in Calico voor een bezoek aan het unieke openluchtmuseum
‘Ghost Town’. Daarna bereiken we Sunny California en logeren in
mijnwerkersstadje Barstow waarmee we de ‘Mother Road’ weer
oppakken.

DAG 12

DAG 16 BARSTOW – SANTA MONICA (165 MIJL)

FLAGSTAFF – WILLIAMS (35 – 220 MIJL)

Uitslapen en daarna is er uitgebreid tijd om de Grand Canyon te verkennen
(of individueel alvast naar Williams te rijden 25 mijl). Op de South Rim
vereeuwigen we elkaar met de mijlengrote rotsspleet die zelfs vanaf de
maan duidelijk zichtbaar is. Met recht een wereldwonder. Aanraders zijn
een spannende helikoptervlucht boven de diepe kloven en een bezoek aan
het Imax Theater waarna de Canyon geen geheimen meer voor je heeft.

We sluiten het ‘Get your kicks on Route 66’-gevoel af met een prachtige
motortocht door de bergen van California en eindigen aan de Stille
Oceaan. We nemen afscheid van de trouwe tweewielers en genieten van
zon, zee en strand of een wandeling langs de boulevard en pier.

DAG 13

De laatste dag vul je vrij in, het toeristische aanbod is hier enorm.
Onze aanraders zijn: een dagje Universal Studios, een limousinerit door
Hollywood of luieren aan het strand van Venice Beach.

WILLIAMS – KINGMAN (160MIJL)

Na het ontbijt toeren we naar het plaatsje Seligman. Liefhebbers laten
zich scheren in de ‘Angels’ barbershop. Dames: of ze ook benen doen,
valt te vragen….

DAG 14

KINGMAN – LAS VEGAS (150 MIJL)

Via Ed’s Camp en Oatman bereiken we de staat Nevada, waar we even
afwijken van de fameuze Route 66 en de avond en nacht doorbrengen in
showstad Las Vegas. Geniet je suf van de immense fonteinen op muziek,
de casino’s waar hele dorpen in passen en de diversiteit aan mensen die
van heinde en verre hierheen komen. Verveling is uitgesloten.

VOOR BOEKEN EN VOORWAARDEN ZIE WWW.USAMOTORREIZEN.NL

DAG 17 LOS ANGELES

DAG 18

LOS ANGELES – AMSTERDAM

Vervoer naar de luchthaven om de thuisreis te aanvaarden. Of… wil je
verlengen? Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

DAG 19

AANKOMST TE AMSTERDAM

Deze 19-daagse georganiseerde motorreis is incl.: retourticket Amsterdam –
Chicago – LA – Amsterdam (excl. luchthavenbelasting van ca. €350), transfers,
hotelovernachtingen op basis van een 2-persoons kamer, gedeeltelijk incusief
ontbijt, motorhuur met verzekering, ongelimiteerd aantal mijlen, professionele
Nederlandstalige begeleiding en een volgwagen met een reservemotor, waarin
ook plaats is voor de bagage.
USA MOTORREIZEN
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EEN ONTDEKKINGSREIS MET ONZE PIONIERS WILLEM & TOM NAAR WAAR
DE MUZIEK VANDAAN KOMT; NEW ORLEANS, DE STAD VAN DE JAZZ,
NASHVILLE, DE BAKERMAT VAN COUNTRY & WESTERN EN MEMPHIS ADEMT
ELVIS , DE STAD VAN BLUES EN ROCK ‘N ROLL. OVERDAG NATUURLIJK
HEERLIJK TOEREN OP JE HARLEY EN ’S AVONDS GENIETEN VAN LIVE
MUZIEK . STUREND DOOR DE SMOKY MOUNTAINS OVER DE “TAIL OF THE
DRAGON” EN EEN UNIEK BEZOEK AAN DE “JACK DANIELS DISTILLERY”.
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COUNTRY, BLUES

DAG 1

AMSTERDAM – NEW ORLEANS

We vliegen vanaf Amsterdam naar New Orleans, de meest zuidelijke stad
van Louisiana en komen in de namiddag aan. We zijn misschien moe,
maar pikken toch nog even wat muziek mee in de bekende Bourbon
Street.

DAG 2

NEW ORLEANS (VRIJE DAG)

New Orleans, alias The Big Easy, is het hart van de jazz. Namen als
Louis Armstrong en Fats Domino zijn een begrip. Het is een levendige,
moderne stad met een historische ziel. Een Hop-On Hop-Off City Tour
laat het echte New Orleans zien. Met zijn cafés, restaurants en live
muziek is het French Quarter dé uitgaanswijk van de stad. Op Jackson
Square voor de St.Louiskathedral vind je dagelijks muzikanten en andere
straatartiesten.

DAG 3

NEW ORLEANS – NATCHEZ (192 MIJL)

In de ochtend halen we de motoren op. Zodra we New Orleans uitrijden
zullen we veelal vergezeld worden door de schitterende Mississippi River.
We steken de Mississippi rivier over op weg naar Vacherie en bezoeken
een historische suikerrietplantage. Hier is nog steeds zichtbaar hoe
deze plantage 200 jaar geleden als bedrijf werd gerund. We verlaten
Louisiana en rijden Mississippi binnen. Vlak voor Natchez maken we nog
even een stop bij Mammy’s Cupboard, een cafetaria gebouwd in 1940
in de vorm van een zwarte mammy.

DAG 4

NATCHEZ – INDIANOLA (169 MIJL)

Over de 61 vervolgen we onze route naar Vicksburg waar we een
bezoek brengen aan het Biedenharn Coca Cola Museum. We rijden
verder over een prachtige weg, door uitgestrekte moerasgebieden naar
Indianola. Deze plaats in het Mississippi Delta gebied is bekend als
de geboorteplaats van Riley Ben King, beter bekend als B.B. King, de
bekende Amerikaanse bluesgitarist en singer-songwriter. Na een bezoek
aan het B.B.King museum gaan we naar ons hotel.

DAG 5

INDIANOLA – MEMPHIS (142 MIJL)

We rijden parallel aan de Mississippi naar een van de bekendste
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steden van Amerika op het gebied van blues en rock ’n roll: Memphis.
In Clarkdale, de geboorte plaats van o.a. Sam Cooke, Ike Turner en
Muddy Waters, bezoeken we het Delta Blues Museum. Voordat we naar
ons hotel gaan brengen we eerst een bezoek aan het wereldberoemde
Graceland, het imposante landgoed van Elvis Presley dat jaarlijks
700.000 bezoekers trekt.

DAG 6

MEMPHIS (VRIJE DAG)

Memphis is naast de Mississippi River en katoen (witte goud) beroemd
geworden door Elvis Presley. Een stad vol leven en energie. Een
avondje uit in Beale Street is een must met o.a. BB King’s Blues Club
en Rum Boogie Café. Andere bezienswaardigheden zijn de piepkleine
Sun Records Studio’s (waar legendes als Johnny Cash, Jerry Lee
Lewes en de King hun muziek hebben opgenomen) en het National
Civil Rights Museum voor een eerbetoon aan Martin Luther King. In
de adembenemende lobby van het Peabody hotel kun je om 11.00 uur
getuige zijn van de “Peabody Ducks”. Deze komen vanaf het dak met
de lift naar beneden en lopen over een rode loper naar het reusachtige
fontein in de lobby vanwaar ze om precies 17.00 uur weer met de lift
terug gaan.

DAG 7

MEMPHIS – MUSCLE SHOALS (189 MIJL)

We verlaten de “blues stad” Memphis en gaan op weg naar Tupelo,
de stad waar Elvis Presley in 1935 is geboren en 13 jaar woonde. Zijn
geboortehuis is dan ook dé toeristische trekpleister van de stad. Over
de Natchez Trace Parkway, de oude handelsweg die ooit van New
Orleans naar Nashville liep, rijden we naar Muscle Shoals en bezoeken
de Fame Studio’s. Fame heeft in de studio gewerkt met een aantal van
de grootste kunstenaars uit de Rockmuziek geschiedenis zoals, Aretha
Franklin, Little Richard, Wilson Pikett, de Osmonds, enz.

DAG 8

MUSCLE SHOALS – NASHVILLE (139 MIJL)

We vervolgen onze tour over de Natchez Trace Parkway naar Nashville,
de bakermat van de Country & Western muziek vol melodramatische
gitaarloopjes, zang met een snik en een gebroken hart. Nashville is een
stad van live muziek, honkey-tonks tonen en cowboy laarzen.

GROEPSREIZEN

Op Broadway in het centrum vind je talloze bars waar uitstekende
country- & westernbands spelen.

DAG 9

NASHVILLE – GATLINBURG (221 MIJL)

We verlaten de hectiek van de grote stad en rijden naar de Great Smoky
Mountains. Deze vormen een onderdeel van de 2700 kilometer lange
Appalachian Mountains. Dit natuurpark staat bekend om de blauwe
nevelige waas die tussen de bomen hangt. Deze waas wordt gevormd
door de waterdamp die wordt afgescheiden door de dichte bossen in
de bergen en valleien. We overnachten in Gatlinburg, een populair
vakantieoord aan de rand van het Great Smoky Mountains National Park.

DAG 10 GATLINBURG – CLEVELAND (176 MIJL)
Vandaag een prachtige rit dwars door de Smoky Mountains. Via
Newfound Gap (1538 m) rijden we naar Cherokee. Vandaar langs Lake
Fontana en Calderwood Lake met als hoogtepunt de alom bekende “Tail
of The Dragon”, 318 bochten in 11 mijl!

DAG 11 CLEVELAND – HUNTSVILLE (164 MIJL)
Langs de Tenessee River en Nickajack Lake rijden we naar Lynchburg,
een kleine stad weggestopt in de glooiende heuvels van Moore County
Tennessee. Maar de thuisbasis van één grote industrie de “Jack Daniels
Distillery”. Dat is de oudste geregistreerde distilleerderij in de Verenigde
Staten met gemiddeld 25.000 bezoekers per jaar. Na de rondleiding
en misschien een flesje “Jack” rijker rijden we naar Huntsville waar we
overnachten.

DAG 12 HUNTSVILLE – MONTGOMMERY (216 MIJL)
We verlaten Huntsville, kruisen de Tennessee rivier en rijden zuidelijk
via glooiende heuvels die begroeid zijn met veel vegetatie. Montgomery
is de hoofdstad van Alabama. De grootste bron van inkomsten voor de
staat is de landbouw en de voornaamste exportgoederen zijn (nog steeds)
katoen, pinda’s, verscheidene soorten planten en bomen, eieren en vee.
In Birmingham brengen we een bezoek aan het geweldige Barber Vintage
Motorsports Museum!

DAG 13 MONTGOMMERY – FOLEY (217 MIJL)
Via de Highway 65 verlaten we Montgommery zuidelijk tot Greenville. Hier
gaan we verder over secundaire wegen door bossen en open velden tot
Foley. Ontspannen toeren!

DAG 14 FOLEY –NEW ORLEANS (184 MIJL)
De laatste etappe van onze reis gaat via Gulf Shores. We rijden naar
Mobile Point, dat aan het eind van een lang schiereiland in de Golf van
Mexico ligt. Met de veerboot maken we de overtocht naar Dauphin Island,
gelegen in de Mobile Bay. Vanaf dit eiland rijden we over de Dauphin
Island Bridge de staat Louisiana binnen. Highway 90 West leidt ons op
een fabelachtige manier terug naar New Orleans. We rijden lange tijd over
een strandweg langs statige huizen en mooie stadjes. De Highway 90
brengt ons tot vrijwel aan de deur van ons hotel. We leveren de motoren
in en nemen nog een keer een diepe duik in het uitgaansleven van New
Orleans.

DAG 15 NEW ORLEANS – AMSTERDAM
Afscheid en vertrek naar de luchthaven voor je vlucht terug naar
Amsterdam. Als je wilt verlengen dan is dat geen enkel probleem: wij
boeken graag je aanvullende wensen.

DAG 16 AANKOMST TE AMSTERDAM
VOOR BOEKEN EN VOORWAARDEN ZIE WWW.USAMOTORREIZEN.NL
Deze 16-daagse georganiseerde rondreis is incl. retourticket Amsterdam
–New Orleans (excl. luchthavenbelasting van ca. €350), transfers,
hotelovernachtingen op basis van een 2-persoons kamer, gedeeltelijk
inclusief ontbijt, motorhuur met verzekering, ongelimiteerd aantal mijlen,
professionele Nederlandstalige begeleiding en een volgwagen met een
reserve motor, waarin ook plaats is voor de bagage.

USA MOTORREIZEN

41

HET BESTE VAN DE WILD WEST! DE REIS BRENGT ONS VAN LOS ANGELES HELEMAAL
NAAR EL PASO, TEXAS. TEMPERATUREN TUSSEN DE 20 EN 28 GRADEN, RELAXTE
WEGEN, BOCHTEN, WOESTIJNEN, COWBOYSTADJES, VLIEGTUIGKERKHOVEN EN
RONDSTRUINEN BIJ ’S WERELDS GROOTSTE HARLEY DEALER BARNETT MET EEN VRIJE
DAG IN VEGAS EN DE SKYWALK! EEN KLASSIEKER DIE ZEER DE MOEITE WAARD IS.
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WILD, WILD WEST

DAG 1

AMSTERDAM – LOS ANGELES

Na aankomst in het comfortabele airporthotel nemen we de tijd voor de
introductie door de tourbegeleiders onder het genot van een drankje.

DAG 2

LOS ANGELES – EL CENTRO (230 MIJL)

In de ochtend halen we de motoren op bij het verhuurstation en verlaten we
Los Angeles over de I405 in zuidelijke richting. Vanaf de plaats Oceanside
gaan we het binnenland in richting Julian en vervolgens fijne bochtige
wegen over de Sweeney Pass Road. We overnachten in El Centro.

DAG 3

EL CENTRO – GILA BEND (200 MIJL)

We vervolgen onze reis oostwaarts. Via binnenwegen bereiken we de
Colorado River, korte stop bij de Imperial Dam en rijden Arizona in. De rit
gaat over landwegen langs grote boerderijen. Het laatste gedeelte volgen
we de Interstate om in Gila Bend uit te komen, genoemd naar de haakse
bocht in de Gila River.

DAG 4

GILA BEND – TUCSON (195 MIJL)

We rijden de 85 zuidelijk tot Why, verder over de 86 naar he prachtige
Saguaro National Park. De cactussen zijn overweldigend mooi. We
bezoeken de Old Tucson Filmstudio’s met haar interessante decors waar
veel Westerns gedraaid zijn. De bijnaam van Tucson is ‘The Old Pueblo’, een
door Indianen gestichte stad.

DAG 5

TUCSON – VRIJE DAG

Met de motor naar het Pima Air & Space Museum (een grote verzameling
van de meest bizarre vliegtuigen en helikopers) met daarnaast het enorme
vliegtuigkerkhof ‘The Boneyard’.
Voor de bochten liefhebbers behoort een optionele rit naar Mount Lemmon
ook tot de mogelijkheden.
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DAG 6

TUCSON – LORDSBURG (240 MIJL)

Vandaag staan we vroeg op voor een lange, maar super leuke, rit. We
rijden eerst naar de beroemde westernstad Tombstone met het oude
Courthouse uit de tijd, dat de outlaws de straten beheersten. Daarna
naar Bisbee en proeven de mijnhistorie.

DAG 7

LORDSBURG – EL PASO (180 MIJL)

We rijden zuidelijk en daarna, net boven de Mexicaanse grens, verder
oostwaarts over eenzame wegen tot El Paso. Hometown van de grootste
Harley dealer ter wereld (Barnett Harley-Davidson). Voor elke motor
enthousiast leuk om te bezoeken.

DAG 8

EL PASO – SILVER CITY (255 MIJL)

We bezoeken het White Sands National Park. Wie wil kan er een rondje
sleeën op het fijne witte zand. Daarna toeren we parallel aan de Rio
Grande om dan via geweldige gave binnenwegen via Hillsboro naar Silver
City te komen.

DAG 9

SILVER CITY – GLOBE (220 MIJL)

Heuvelachtig landschap en eenzame wegen brengen ons naar de
Coolidge Dam, een fraaie betonnen constructie die een bezoek zeker
waard is.

DAG 10 GLOBE – KINGMAN (280 MIJL)
De bochtige US 60 brengt ons naar Phoenix. Vandaar rijden we over
eenzame wegen tot Kingman en overnachten aan de Route 66!

DAG 11 KINGMAN – LAS VEGAS (200 MIJL)
Vandaag een highlight die je van je bucketlist af kunt strepen: de Grand
Canyon Skywalk! Een enorme glasplaat waar je weliswaar veilig overheen
loopt, maar je hersenen twijfelen. Bijzonder die eindeloze diepte onder

GROEPSREIZEN

je! We rijden verder naar de Hooverdam. Een uniek staaltje techniek dat de
stroom levert voor o.a. Las Vegas…

DAG 12 LAS VEGAS – VRIJE DAG

DAG 15 LOS ANGELES – AMSTERDAM
Per hotelshuttle naar de luchthaven voor de vlucht terug naar
Amsterdam… Of wil je nog blijven? Wij vervullen graag je aanvullende
reiswensen.

We hadden een paar lange en intensieve dagen, dus nu heerlijk ontspannen
in Vegas! In deze bruisende stad is enorm veel te beleven en kom je altijd
tijd te kort.

DAG 16 AANKOMST TE AMSTERDAM

DAG 13 LAS VEGAS – VICTORVILLE (195 MIJL)

VOOR BOEKEN EN VOORWAARDEN ZIE WWW.USAMOTORREIZEN.NL

We verlaten de stad en rijden over de I15 richting LA. Snelweg maar toch de
moeite waard!

DAG 14 VICTORVILLE – LOS ANGELES (210 MIJL)
We eindigen de laatste dag net zo spectaculair als deze hele reis is met
een rit door de San Bernardino Mountains. Je waant je in de Dolomiten
met prachtige vergezichten maar vooral…heerlijk bochtenwerk. Daarna
langs downtown LA. We geven de motoren af en besluiten de reis met een
gezamenlijk etentje.

Deze 16-daagse georganiseerde rondreis is incl. retourticket Amsterdam –
LA (excl. luchthavenbelasting van ca. €350), transfers, hotelovernachtingen
op basis van een 2-persoons kamer, gedeeltelijk incusief ontbijt,
motorhuur met verzekering, ongelimiteerd aantal mijlen, professionele
Nederlandstalige begeleiding en een volgwagen met een reservemotor,
waarin ook plaats is voor de bagage.
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EEN AVONTUURLIJKE MOTORREIS DOOR BAJA CALIFORNIA (MEXICO).
WIJ TOEREN VAN LOS ANGELES NAAR HET MEEST ZUIDELIJKE PUNT VAN
DEZE PROVINCIE, DE PLAATS CABO SAN LUCAS WAAR WE TWEE VOLLE
DAGEN AAN HET PRACHTIGE STRAND VERBLIJVEN. GENIET TWEE WEKEN
LANG VAN EEN AANGENAAM KLIMAAT, FANTASTISCHE FLORA EN FAUNA,
CORONA-BIER, TACO’S EN TEQUILA, LOBSTER EN OPRECHT VRIENDELIJKE
MEXICANEN.
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BAJA EXPERIENCE

DAG 1

AMSTERDAM – LOS ANGELES

Na aankomst op LAX transfer naar het Airport Hotel waar we alvast een
Corona-biertje drinken om in de stemming te komen. De reisleiding geeft
een korte briefing over allerlei praktische zaken.

DAG 2

LOS ANGELES – ENSENADA (330 KM)

DAG 6

LORETO – LA PAZ (360 KM)

Door de ‘Sierra de la Giganta’ met zijn rood-bruine gesteente rijden wij
naar La Paz. Deze havenplaats met meer dan 100.000 inwoners geldt als
een van de schoonste Mexicaanse steden en is gesticht in 1535.
Het hotel ligt, hoe paradijselijk, vlak aan het strand.

We halen de motoren vroeg op en maken meteen een lange rit naar San
Diego. Even verderop passeren we de grens en rijden via Rosarito en
Lobster Village naar Ensenada, een grote Mexicaanse havenplaats waar
veel cruiseschepen aanleggen. Eventueel is een bezoek aan een van de
lokale hoogwaardige wijngaarden mogelijk.

DAG 7

DAG 3

DAG 8 EN 9 CABO SAN LUCAS (VRIJE DAGEN)

ENSENADA – EL ROSARIO (270 KM)

LA PAZ – CABO SAN LUCAS (215 KM)

We rijden verder over de 1 langs talloze kleine dorpen. In het zuiden
wordt het verkeer steeds drukker. Door San Jose del Cabo met een stuk
verderop het ‘Lands End’, het zuidelijkste punt van de Baja. Overnachten
in het fantastische Cabo san Lucas!

Via Highway 1 verlaten we de stad en proeven van het pure Mexico;
toerisme en Amerikaanse invloeden houden hier op. We komen door de
‘Vizcaino Woestijn’ met gigantische cactussen en tuffen later langs de
Pacific. Overnachten doen we in het kleurijke El Rosario, waar wij bij het
restaurant Mama Espinoza de avond doorbrengen.

Na zes dagen motorrijden rusten we heerlijk uit in deze luxe badplaats.
We ontspannen aan het gezellige strand, slenteren door de jachthaven,
winkelen, er is de mogelijkheid om te gaan zeevissen of een tocht te
maken met een glasbodemboot, en gaan ’s avonds heerlijk eten en
naborrelen in een van de vele barretjes.

DAG 4

DAG 10 CABO SAN LUCAS – LORETO (490 KM)

EL ROSARIO – GUERRERO NEGRO (360 KM)

Eerst tanken we de jerrycans vol want benzine kan hier schaars zijn.
Voorts rijden we het binnenland in door prachtig, bergachtig landschap
met mooie, bochtige toerweggetjes. De met stro bedekte huisjes doen
denken aan Spanje.

DAG 5

GUERRERO NEGRO – LORETO (400 KM)

Vanaf Guerrero Negro, bekend om zijn zoutproductie en walvissen, steken
we door naar de oostkust. We rijden over de ‘Devil’s Grade’, een beroemde
en beruchte bergweg met vele bochten. Bij Santa Rosalia krijgt u zin in
een duik, want we bereiken de ‘Sea of Cortez’ met zijn vele schitterende
witte stranden. Langs de oostkust sturen we verder tot Loreto.
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Na twee dagen rust staan we vandaag vroeg op en begeven ons
noordwaarts voor een pittige rit. We rijden via Todos Santos, waar het
beroemde Hotel California staat. We checken niet in, want dan kunnen
we – volgens het beroemde nummer van de Eagles – nooit meer weg.
Het is opvallend dat de weg er hier totaal anders uitziet door de andere
lichtinval. Na een lange dag door het binnenland wordt u aan het eind
verrast door de prachtige vergezichten over de ‘Sea of Cortez’.
’s Avonds is er tijd om te flaneren over de boulevard van Loreto.

DAG 11 LORETO – SAN IGNACIO (240 KM)
Eerst houden we de kustweg aan. Daarna volgen we prachtige
bochtenwegen tot aan San Ignacio waar we heerlijk tot rust kunnen
komen op het gezellige dorpsplein van deze echte oase.

GROEPSREIZEN

DAG 12 SAN IGNACIO – CATAVINA (350 KM)
We vervolgen onze weg naar Catavina. De dag kenmerkt zich door ultieme rust,
prachtige cactussen en stroom uit een oude generator. Op ons logeeradres is
het eten aan de overkant van de weg een aanrader: eenvoudig maar heerlijk!

DAG 13 CATAVINA – ENSENADA (330 KM)
Het woeste, droge landschap verandert nu geleidelijk in groene weilanden. We
zien weer meer dorpjes tot we Ensenada weer binnen rijden. Er zijn hier zoveel
leuke kroegjes dat de avond veel te kort lijkt…

DAG 14 ENSENADA – LOS ANGELES (330 KM)
We buigen van de Highway 1 af naar de “Ruta del Vino” en rijden over bochtige
wegen tot Tecate. Daar gaan we de grens over. Het kan even duren voor we het
luxe Amerikaanse asfalt weer oprijden. In Los Angeles geven we de motoren
af en eten ’s avonds met zijn allen een all-American steak onder het genot van
meer Corona’s. Nog even nagenieten…

DAG 15 LOS ANGELES - AMSTERDAM
De hotelshuttle brengt je naar de luchthaven voor de thuisvlucht naar Amsterdam.
Het is ook goed mogelijk om je reis nog te verlengen. Wij helpen je daar graag bij.

DAG 16 AANKOMST TE AMSTERDAM
VOOR BOEKEN EN VOORWAARDEN ZIE WWW.USAMOTORREIZEN.NL
Deze 16-daagse georganiseerde rondreis is incl.: retourticket Amsterdam – Los
Angeles (excl. luchthavenbelasting van ca. €350), transfers, hotelovernachtingen
op basis van een 2-persoonskamer, gedeeltelijk incusief ontbijt, motorhuur
met verzekering, ongelimiteerd aantal mijlen, professionele Nederlandstalige
begeleiding en een volgwagen met een reservemotor, waarin ook plaats is voor
de bagage.
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USA Reizen b.v.
Hogebrinkerweg 10
Postbus 107
NL - 3870 CC Hoevelaken
T (+31) 033 258 07 91
info@usamotorreizen.nl
www.usamotorreizen.nl
Wij zijn bereikbaar op maandag - vrijdag van 10.00 - 17.00 uur.
Persoonlijk advies op afspraak (eventueel ook in het weekend of ’s avonds).

Copyright 2018 © USA Reizen b.v. De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Huur- en reisvoorwaarden zijn te
vinden op de www.usamotorreizen.nl, prijs- en routewijzigingen voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
worden d.m.v. druk, kopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

