PRODUIT

Southwest Highlights
Dorstig naar avontuur? Deze gegidste rondreis in kleine groep leidt u doorheen de prachtigste gebieden van het Amerikaanse Zuidwesten en het
schitterende Las Vegas. Ontdek 5 nationale parken en meer tijdens spectaculaire wandeltochten, 4x4 rondleidingen en uitdagende excursies.

Pluspunten
Kleine groepjes van maximum 14 personen
Een rondreis voor liefhebbers van avontuur
Bereik de top van Angels Landing en wandel in The Narrows

Tips
Optie canyoning in Arches en Canyonlands National Park
Maak een helicoptervlucht over de Grand Canyon
Wandel in de nauwe Antelope Canyon

Day 1 : Brussels – Las Vegas
Ellis Island Hotel Super 8 ***
Heenvlucht met als bestemming Las Vegas. Welkom in de wereldhoofstad van het entertainment! Eigen transfer naar uw hotel en tijd om deze
unieke stad en haar bezienswaardigheden te ontdekken.

Day 2 : Zion National Park
Quality Inn Springdale

Na een voorsmaakje van wat Las Vegas u te bieden heeft, leidt dit avontuur u noordoostwaarts tot in Zion National Park. Ontdek er het
adembenemende decor met canyonwanden en roodkleurige zandsteenkliffen die tot hoog in de blauwe hemel rijzen. Trek uw stapschoenen aan
want vandaag bereikt u Angels Landing langs een wandelpad aan de rand van de afgrond. Het verreist wat klim- en klauterwerk maar beloont u
met een hemels uitzicht. Deze tocht wordt beschouwd als de mooiste halfdaagse wandeling van het Amerikaanse Zuidwesten. U kan eveneens
de prachtige Emerald Pools verkennen of u tot diep in The Narrows wagen als het weer meevalt. Dorstig naar avontuur? U kan ze uiteraard alle 3
doen!

Day 3 : Bryce National Park
Rubys Inn

Vandaag leidt een korte rit naar u Bryce National Park, op een hoogte van meer dan 2400m. Wandel langs de afgrond en geniet van de unieke

zandsteentorens of hoodoos die er het landschap sieren. Samen vormen ze een natuurlijk amfitheater, een spectaculair uitzicht. Wandel naar de
bodem van de canyon om deze fascinerende hoodoos van dichtbij te bewonderen en meer te leren over hun geschiedenis.

Day 4 : Arches and Canyonlands National Parks
Best Western Moab

U beschikt over 2 dagen om de prachtige nationale parken van Arches en Canyonlands te ontdekken. Kies uit één of meerdere van de talrijke
optionele excursies in deze spectaculaire natuurparken. Maak een rit in een hummer of hang van een zandsteenklif tijdens een canyoning
avontuur. Breng een bezoek aan de nabijgelegen steden en profiteer van de schat aan avontuur die Moab u biedt. Ontdek de unieke
rotsformaties en de meer dan 2000 bogen van het sublieme Arches National Park en maak zeker een onvergetelijke wandeling tot aan de
beroemde Delicate Arch.

Day 5 : Arches and Canyonlands National Parks
Best Western Moab

Tijd om Canyonlands te verkennen. Dit nationaal park wordt door de Green en de Colorado rivier in 3 districten verdeeld met elk een totaal
verschillend landschap: de vlakke mesa’s van Island in the Sky, de kloven en labyrinten van het afgelegen The Maze en de kleurrijke torens van
The Needles. Luister naar de verhalen over de bandieten Butch Cassidy en de Sundance Kid die de canyons gebruikten om eind 1800 onder te
duiken en ontdek dit uniek nationaal park dankzij de talrijke excursies.

Day 6 Monument Valley
Gouldings Lodge

Vandaag leidt dit avontuur u zuidwaarts doorheen nog meer van het spectaculaire Zuidwesten van de USA tot één van de meest iconische
plekken op aarde. Het typische decor van Monument Valley heeft al vaak als set dienstgedaan voor talrijke western films. Het maakt tevens deel
uit van de thuisbasis van de Navajo indianen of Dineh die er nog op traditionele wijze wonen in zogenaamde hogans. Een Navajo gids neemt u
ook nog mee op jeeptour om dit unieke landschap te ontdekken. Traditioneel Navajo taco diner optioneel.

Day 7 Grand Canyon National Park
Red Feather Lodge

‘s Ochtends mogelijkheid om de beroemde nauwe slot canyon, Antelope Canyon, te ontdekken en een adembenemende wandeling te maken
naar Horseshoe Bend.
Later op de dag bezoekt u een Navajo handelspost en volgt u de machtige Colorado rivier doorheen de indrukwekkende Painted Desert richting
één van de 7 natuurwonderen, de Grand Canyon. Wandel langs de rand van één van de diepste en meest verscheiden canyons ter wereld bij
zonsondergang of geniet in één van de cafés met uitzicht over deze legendarische canyon. U krijgt eveneens de kans om het in al zijn glorie te
bewonderen tijdens een optionele helikoptervlucht.

Day 8 Las Vegas
Ellis Island Hotel Super 8 ***
Vandaag reist u langs de legendarische Route 66 terug tot in Sin City, Las Vegas. Relax aan het zwembad en proef ’s avonds van het
ongeëvenaarde nachtleven in Las Vegas.

Day 9 Las Vegas – Brussel
Verdere verkenning van Las Vegas op eigen houtje, shopping en eigen transfer naar de luchthaven. Neem uw terugvlucht met als bestemming
België.

Day 10 : Brussel
Aankomst te Brussel Nationaal.
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Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- De aangeboden vluchten met in –klasse en de luchthaventaksen (€ )
- Het verblijf in de vermelde hotels of gelijkwaardige
- De hoteltaksen
- Vervoer per ruime autocar met 14 zitplaatsen
- Entreegeld voor de nationale parken en wandelingen in Grand Canyon, Zion, Bryce, Arches en Canyonlands
- Monument Valley Tribal Park en de excursie per jeep door een Navajo gids
- Grand Canyon zonsopgang of –ondergang
- Bezoek van de historische geboorteplaats van Route 66
- De diensten van een professionele gids

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- De vluchten indien u kiest voor een andere luchtvaartmaatschappij of reserveringsklasse
- De maaltijden
- $50 ter plaatse te betalen voor 7 picknick lunches
- De excursie in Antelope Canyon
- De optionele excursies
- De fooien

Dates de départ
7 mars 2020
11 avril 2020
16 mai 2020
30 mai 2020
20 juin 2020
4 juillet 2020
11 juillet 2020
25 juillet 2020
1 août 2020

5 septembre 2020
12 septembre 2020
19 septembre 2020
26 septembre 2020
10 octobre 2020
17 octobre 2020
21 novembre 2020
13 mars 2021

