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AMERIKA-INSPIRATIE • REIZEN

  Edwin van Delden

Als er één verre bestemming is die we over het algemeen 
associëren met camperreizen, is het wel Amerika. Een motorhome 
is ideaal om het gigantische land mee te verkennen. Het enige 
nadeel: de mogelijkheden voor een reis zijn feitelijk te groot.  
Daarom op de komende pagina’s wat Amerika-inspiratie.

In 1872 werd Yellowstone uitgeroepen 
tot Nationaal Park, als eerste ter  
wereld. Inmiddels vallen onder het  

National Park System 61 nationale parken 
en 357 andere nationale monumenten,  
gebieden en kustlijnen. Het zijn prachtige 
gebieden in Noord-Amerika en Canada  
om per camper te verkennen. En er zijn  
iconische steden waaronder San Francisco,  
Denver, Los Angeles, Portland en Vancou-
ver. Dus waarvoor moet je nu kiezen als je 
een trip door dat enorme land wilt maken? 
Op deze pagina’s laten we ter inspiratie een 
aantal routes de revue passeren. En voor 
wie meteen wil boeken, hebben we een 
mooie aanbieding klaarstaan. 

Overnachten met de camper kan op veel 
plekken in Noord-Amerika. Er zijn betaal-
de kampeerplaatsen met faciliteiten en  
restaurants. Deze zijn vaak in de Nationale 
Parken en op de officiële campsites, waar-
voor ook veelal moet worden gereserveerd. 
Voor een goed overzicht van deze plekken 
met de juiste informatie kun je kijken op  
reserveamerica.com, hipcamp.com, the-
dyrt.com en koa.com. Daarnaast kun je op 
veel plaatsen gratis overnachten. Het gaat 
dan om plekken zonder faciliteiten en zon-
der buren. Ze zijn dus rustiger en bevinden 
zich vaak midden in de natuur. Dit mag in 
de National Forests (aangekondigd op de 
bruine borden), National Grasslands en 

zelfs in sommige stadsparken. Het is goed 
om bij een bezoekerscentrum of Park  
Ranger navraag te doen waar het goed en 
geoorloofd kamperen is. 

BEREN
De volgende websites geven ook veel  
informatie: freecampgrounds.com, boon-
docking.org. En kampeer je in de natuur, 
onthoudt dan de slogan ‘Be Bear Aware!’ 
Want beren zijn gek op kampeerders  
en vooral op het eten dat ze meebrengen.  
Laat dus geen eten rond de kampeerplek 
slingeren en bewaar voedsel het liefst in  
zogenaamde bear canisters, afsluitbare 
trommels waar beren niets mee kunnen.
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 Old Faithful is de beroemdste 
geiser in Yellowstone Park.

Er leven nog zo’n 20.000 bizons 
in Noord-Amerika.

 Wereldberoemd en vaak gefilmd: 
Mount Rushmore.

De staten Idaho, Wyoming, Montana,  
en Noord- en Zuid-Dakota hebben hun 
krachten gebundeld als ‘The Great Ameri-
can West’. Een terechte benaming, aange-
zien je in dit deel van Amerika veel kunt  
terugvinden van het culturele erfgoed van 
de Indianen, de fascinerende geschiedenis 
van de pioniers op ontdekkingstocht en  
het echte Wilde Westen van de cowboys.  
Je zult in deze regio majestueuze nationale 
parken als Rocky Mountains, Yellowstone 
en The Badlands afgewisseld zien met  
historische plekken als Denver, Cody en 
Mount Rushmore.  
Elk jaar wordt eind september in Zuid- 
Dakota de jaarlijkse Buffalo Round Up  
georganiseerd, waar zo’n 1.500 Amerikaan-
se bizons bijeen worden gedreven. Een 
waar spektakel! Het gebied leent zich uit-
stekend voor een mooie reis per camper, 
met prachtige kampeerplekken en vele  
B-wegen. Start- en eindpunt in ons voor-
beeld is Denver, Colorado.

STATEN: COLORADO, WYOMING, MONTANA, SOUTH DAKOTA
REISAFSTAND: ONGEVEER 3.900 KM

THE GREAT AMERICAN WEST

HOOGTEPUNTEN
Denver - Peak to Peak Highway - Rocky  
Mountains National Park - Teton - Yellowstone 
- Cody - Sheridan - Devil’s Tower - Deadwood  
- Custer State Park - Mount Rushmore - Crazy 
Horse - The Badlands - Cheyenne

110      AUTOWEEK CAMPERS 5 • 2019



San Francisco

Las Vegas

Kingman

Grand Canyon

Seligman

Page Kayenta

Moab

Torrey
Boulder

Bryce Canyon
Springdale

Ely 
Lake Tahoe

Yosemite

AMERIKA-INSPIRATIE • REIZEN

 Zeeleeuwen bij Pier 39  
in San Francisco.

 Monument Valley in Arizona.

 Bryce Canyon is een National 
Park op zich.

Het zuidwesten is voor veel reizigers vaak 
de eerste bestemming in Noord-Amerika en 
daar is alle reden toe: meer indrukwekken-
de parken, iconische steden, gezellige 
dorpjes en scenic routes krijg je bijna niet in 
een reis van drie weken. Er zijn veel routes 
om te rijden. Een mooi startpunt is Las  
Vegas. Na een nacht op The Strip ga je via 
Route 66 onderweg naar de Grand Canyon, 
Antelope Canyon en Monument Valley. Wij 
adviseren om – juist met de camper – ook 
uitgebreid in zuidelijk Utah te kijken bij  
Arches, Moab, Capitol Reef, Bryce en Zion. 
Elk park heeft zijn eigen karakter. Dan is er 
in Nevada Highway 50, ‘The Loneliest 
Road in America’, met bezoek aan het Great 
Basin Park om vervolgens via Lake Tahoe 
en het beroemde Yosemite Park in San 
Francisco te eindigen. 

HOOGTEPUNTEN
Las Vegas - Historische Route 66 - Grand  
Canyon - Page/Antelope Canyon/Lake Powell - 
Monument Valley - Moab - Arches NP - Capitol 
Reef NP - Bryce Canyon - Zion National Park - 
Great Basin National Park - Loniest Highway of 
America - Lake Tahoe - Yosemite - San Francsico. 

STATEN: NEVADA, ARIZONA, UTAH EN CALIFORNIË
REISAFSTAND: ONGEVEER 3.900 KILOMETER

HET ZUIDWESTEN: 
VAN LAS VEGAS NAAR 
SAN FRANCISCO
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 Glacier National Park, het  
grensoverschrijdende park tussen 
 Noord-Amerika en Canada. 

STATEN: WASHINGTON, IDAHO, MONTANA,  
ALBERTA EN BRITISH COLUMBIA
REISAFSTAND: ONGEVEER 4.300 KM

HET NOORDWESTEN 
EN CANADA

HOOGTEPUNTEN
Seattle - Cascade Mountains - Coeur d’Alene - 
Glacier NP - Calgary - Icefields Parkway -  
Banff NP - Jasper NP - Lake Louise - Okano-
gan Valley - Whistler - Tofino - Vancouver

Deze camperreis voert dwars door de  
Rocky Mountains van Noord-Amerika en 
Canada. De start is in het gezellige Seattle, 
om vanaf daar door de Cascade Mountains 
naar het grensoverschrijdende Glacier  
National Park te rijden. Op de Going to the 
Sun Road (wat een klinkende naam!) maak 
je één van de mooiste ritten in het land. 
Daar ga je de grens over en Canada in – wel 
even wennen dat de afstanden in kilometers 
in plaats van miles worden aangegeven. De 
rit door de Canadese Rocky Mountains 
voert je langs indrukwekkende plekken als  
Calgary, Banff en Jasper. Daarna ga je via 
de wijn gebieden in Okanogan Valley naar 
het regenwoud van Vancouver Island. Het 
eiland is overigens ook een bekende plek 
om walvissen te spotten. Via de stad  
Vancouver rijd je ten slotte terug naar  
Seattle. Deze stad is het start- en eindpunt 
in ons reisvoorbeeld.

 Je kunt op  
veel stille plekjes 
kamperen. 
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  De Zion Canyon Scenic Drive 
gaat dwars door het unieke park.

STATEN: COLORADO, 
ARIZONA, UTAH,  
NEVADA EN  
CALIFORNIË
REISAFSTAND:  
ONGEVEER 3.600 KM

VAN DE ROCKY  
MOUNTAINS NAAR DE 
PACIFIC OCEAN 

Een echte roadtrip! Je haalt de camper op 
in Denver en rijdt de eerste dagen door de 
indrukwekkende Rocky Mountains om  
vervolgens naar de eindeloze woestijn en 
rode canyons van Utah en Arizona te gaan. 
Halverwege de reis is het even genieten van 
de gekte op de Strip van Las Vegas, waarna 
je de droogte moet trotseren van Death  
Valley met aansluitend de eeuwenoude  

HOOGTEPUNTEN
Denver - Peak to Peak Highway - Rocky  
Denver - Peak to Peak Highway - Rocky  
Mountain NP - Million Dollar Highway -  
Durango - Four Corners - Las Vegas -  
Historische Route 66 - Grand Canyon - Page/
Antelope Canyon/Lake Powell - Monument 
Valley - Bryce Canyon - Zion National Park - 
Death Valley - Yosemite - San Francisco

 De Golden Gate Bridge is de 
toegang tot San Francisco.

bomen in het beroemde Yosemite Park. De 
reis eindigt aan de kust in San Francisco. 
Een reis door vele landschappen, waarbij 
geen enkele dag hetzelfde is en het aanvoelt 
alsof je meerdere vakanties in één beleeft. 
Mocht je meer tijd hebben, dan is het  
geweldig om Highway 1, de adembenemen-
de kustweg naar Los Angeles te rijden en 
pas daar de camper in te leveren.
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 Oregon heeft een ruige kustlijn 
waar altijd iets te zien is.

 Crater Lake, het blauwste  
meer van Amerika.

 Eén van de  
zeven wonderen 
van Oregon:  
de Painted Hills.

HOOGTEPUNTEN
Portland - de kust van Oregon - de  
oeroude bossen - Crater Lake - Bend -  
Painted Hills - Pendleton – Columbia  
Rivier - Mount Hood - De enorme variëteit  
in landschappen

een aantal dagen doorbrengen, afzakkend 
naar het zuiden. Vanaf Crater Lake, het 
blauwste meer in Noord-Amerika (350  
meter diep!), gaat de voorbeeldroute lang-
zaam richting de woestijn, de Painted Hills 
met zijn prachtige kleuren en het heuvel-
landschap en de ranches rondom Pandle-
ton. Dit is een stad waar het Wilde Westen 
nog leeft, vooral tijdens de jaarlijkse rodeo 
in september (mooie reistijd ook). Daarna 
gaat het omhoog naar de Columbia Rivier. 
De reis eindigt weer in Portland. 

STAAT: OREGON
REISAFSTAND: ONGEVEER 2.000 KM

HET WILDE WESTEN

De staat Oregon, die in ons land bekend-
heid kreeg door het televisieprogramma 
Wie is de Mol, heeft erg veel te bieden voor 
een mooie camperreis. Leuke dorpjes, rust, 
uitgestrekte wouden, een droge woestijn, 
wijngebieden en Mount Hood die boven  
alles uitsteekt. Portland heeft één van de 
gezelligste binnensteden van heel de VS en 
de reis gaat vanaf hier door naaldbossen en 
regenwouden naar de spectaculaire kust. 
Die is ruig en wordt afgewisseld met gezel-
lige dorpjes en stranden. Je kunt er gerust 
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DIT IS INCLUSIEF
•  Vliegreis Amsterdam - Las Vegas en Los Angeles - 

Amsterdam met American Airlines/British Airways 
óf Joint Venture van United Airlines, Lufthansa en 
Air Canada in economy klasse. De vlucht heeft één 
overstap, een non-stopvlucht is mogelijk tegen 
meerprijs.

•  Luchthavenbelastingen en (internationale)  
toeslagen.

•  Inclusief bagage, je kunt 1 koffer in het ruim  
meenemen.

•  19 dagen/18 nachten camperhuur model Mavericks.
•  Huur kitchen kit en beddengoed.
•  Vertrek tussen 15 mei en 15 juni 2020.
•  Inclusief 100 mijl per dag (zo’n 3.000 km in totaal).
•  All-inclusive verzekering, je rijdt zonder eigen risico.
•  One-way drop-off, kosten $ 150.
•  Persoonlijk roadbook met de route, tips en  

hoogtepunten tijdens de reis.

EXCLUSIEF
•  Vervoer van de luchthaven van aankomst naar de 

verhuurder en vice versa.
•  Kosten tijdens de camperhuur zoals benzine,  

kampeergelden etc.
•  Je eigen reis- en annuleringsverzekering.
•  Uitgaven van persoonlijke aard.
•  Entreegelden Nationale Parken/Monumenten.
•  Eventuele extra gereden mijlen boven het  

inbegrepen aantal, $ 0,25 exclusief verkoop- 
belasting per mijl, ter plekke te betalen. 

BELANGRIJK OM TE WETEN
•  Reis wordt georganiseerd door Travel2America.
•  Deze reis is te boeken t/m 31 januari 2020.  

Er kunnen prijswijzigingen plaatsvinden voor het 
einde van de looptijd.

•  Deze reis kan uiteraard ook worden verlengd. Ook  
is het mogelijk extra mijlenpakketten bij te boeken 
of een andere campervan te huren.

•  De beschikbaarheid van deze reis is op aanvraag. 
•  Wij stellen onze reizen met de grootste zorg samen 

en controleren regelmatig de beschikbaarheid. 
Onze reizen zijn echter altijd op aanvraag en het kan 
zijn dat onderdelen als het gebruikte vliegtarief of 
campertype niet meer beschikbaar zijn. Wij nemen 
dan contact op om alternatieven en de eventuele 
toeslag hiervan met u te bespreken.

BOEKEN
Voor meer informatie of het boeken van deze reis  
kunt u kijken op www.travel2america.nl of bellen met 
0346-769003.

Je haalt de camper op in Las Vegas en gaat 
op pad dwars door het woestijnlandschap 
van de Mojave Desert. Rijdend langs het  
Sierra Nevada-gebergte kom je aan bij de 
eeuwenoude Sequoia’s (de grootste bomen 
ter wereld), Kings Canyon en het beroemde 
Yosemite Nationale Park. In deze parken is 
het heerlijk kamperen voor een aantal  
dagen! Dat geldt ook voor Lake Tahoe, dat 
tot de diepste zoetwatermeren van Noord-
Amerika behoort. Daarna rijd je naar San 
Francisco en Fishermen’s Warf voor wat 
cultuur na het vele natuurschoon. En wat 
dacht je van Highway 1, ook wel de Pacific 

19-DAAGSE CAMPERREIS ZUIDWESTEN VS VANAF € 1.893 P.P.

VAN LAS VEGAS NAAR LOS ANGELES
ZIN IN AMERIKA? NU BOEKEN!

ESCAPE CAMPERVANS: THUIS IS WAAR JE PARKEERT
Het is voor veel mensen een droom om ooit eens per camper door Noord-Amerika of Canada te reizen: het  
totale gevoel van vrijheid om met je eigen slaapplek op weg te zijn door de mooiste landschappen die je maar 
kunt bedenken. Sommigen zien echter op tegen het reizen met een al te grote camper, de zogenaamde RV, 
zeker als je ook steden wilt bezoeken, zoals San Francisco, Las Vegas of Portland. Eigenlijk zoeken die reizi-
gers een camper tussen een grote RV en een personenauto met tent. De van oorsprong Nieuw-Zeelandse  
organisatie ESCAPE Campervans verhuurt sinds 2009 campers in de Verenigde Staten. Er is inmiddels een 
vloot van 600 uniek geschilderde voertuigen en er zijn twaalf verspreide ophaalpunten. De ESCAPE Camper-
vans zijn er in vier verschillende modellen, met comfortabele slaapplaatsen voor 2 of 3 personen. Dit is uit te 
breiden met een daktent voor 2 extra slaapplekken. Standaard zijn de campers uitgerust met een koelkast, 
een kookplaat met twee gaspitten, een gootsteen, een opklaptafel waaraan je overdag zit en gordijntjes voor 
de privacy. Het voordeel ten opzichte van een grote RV is – naast de besparing op brandstofkosten – dat  
de campers dankzij hun grotere wendbaarheid veel gemakkelijker zijn te besturen. Dat is zeker in de grote  
steden prettig. Het is bovendien knus en gezellig in deze moderne variant van de hippie-bus, terwijl de  
unieke beschildering voor veel aanspraak zorgt. Meer dan eens zul je de vraag krijgen ‘Did you paint it 
yourself?’. Om een idee te krijgen, kun je kijken op #escapecampervan op Instagram. 

Coast Highway genoemd, met de oceaan 
aan je rechterhand en de bossen en heuvels 
ter linkerzijde. Deze road trip eindigt in 
Los Angeles, waar je de camper weer kunt 
inleveren voor de vlucht naar huis. 

HOOGTEPUNTEN
Las Vegas - Mojave Woestijn - Sierra Nevada- 
gebergte - Sequoia en Kings Canyon -  
Yosemite NP - Lake Tahoe - Sacramento - San 
Francisco - Pacific Coast highway - Monterey - 
Morro Bay - Santa Barbara - Los Angeles

AANBIEDING LEZERSREIS
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