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Dag 10, Springdale – Bryce Canyon,130 km: 
Vandaag twee mooie parken in het vooruitzicht, eerst Zion NP waar u dwars doorheen rijdt. Een 
paar km buiten het park ziet u aan uw rechterhand Zion Mountain Ranch met een eigen bizon 
kudde in de weilanden er omheen. U kunt hier ook geweldig slapen! Bij Mount Carmel kunt u 
tanken en/of lunchen voordat u naar het noorden rijdt naar de Bryce Canyon. Met name het 
laatste half uur voor Bryce is de omgeving erg mooi met bossen en bergen. U kunt eerst 
inchecken bij Ruby’s Inn en bagage achterlaten voordat u het indrukwekkende Bryce Canyon 
op uw gemak kunt bezoeken. En “s avonds uiteraard goed eten in Ruby’s.  
 
Route: 
Volg de 9 east: 48 km,  89 north Mount Caramel, Orderville, Glendale, Hatch : 56 km, 
12 east (North) Bryce Canyon: 24 km 
 
Hotel: 
Best Western Ruby’s Inn, 26 South Main Street, Bryce Canyon, Utah 
Zion Mountain Ranch, 9065 West Highway 9, Mount Caramel Junction, UT 84755 
 
Dag 11, Bryce – Torrey, 176 km: 
Wat ons betreft rijdt u vandaag over een van de mooiste routes in geheel noord Amerika, de 
hwy 12. De weg slingert zich door het Grand Staircase-Escalante National Monument, om over 
de Boulder Mountain door het Dixie forest naar Capitol Reef Park. Een waar feest van bochten, 
vergezichten, canyons en plaatsen als Escalante, Boulder en Torrey aan de voet van het 
Capitol Reef Park. Neem de hele dag de tijd voor deze route! 
 
Route: 
12 east Escalante: 90 mijl, Boulder: 40 mijl, Torrey: 40 mijl. 
 
Hotel: 
Chuckwagon Inn, 12 West main Street, (435) 425-3335. Betaalbaar goed hotel incl klein 
ontbijtje in de general store die erbij hoort. Geweldig sfeertje. 
Route: bij binnenkomst Torrey op T-splitsing linksaf en na paar 100m aan uw rechterhand 
Andere optie: Red Sands Hotel, 670 East Hwy24, www,redsandshotel.com.  
Route: op T-splitsing links en direct aan je linkerhand. 
Ook: Best Western Capital Reef Resort aan de Highway 24, telnr 435-425-3761 
Eettip: op de 24 east, zo’n 3 mijl bijten de stad is een geweldig goed restaurant aan je 
rechterhand. Er tegenover is een gezellig cafe waar u aan het einde van de dag van de 
zonsondergang en sfeer kunt genieten. Drankje in het café en door naar het restaurant ( niet 
goedkoop, goede wijn). 
 


