
 

The Best of The West  
 

 
 
 

 
 

NOORD AMERIKA, WEST KUST 

 
Tijdens deze reis worden natuurgebieden afgewisseld 
met kleurrijke wereldsteden zoals Los Angeles met de 
beroemde wijken Santa Monica, Hollywood en 
Beverly Hills, San Fransisco met de Golden Gate 
Bridge en  cable cars en de 'gokstad Las Vegas met 
haar vele casino's en themahotels.  
 
Een populaire route onder Amerika-reizigers is de 
California State Route 1, ook wel Highway  Number  1 
genoemd die van San Francisco naar Los Angeles  
loopt met een lengte van ca. 650-700 kilometer.   
Je passeert  onderweg de juweeltjes van de Pacific 
Coast zoals  Santa Barbara en de kustlijn is 
verbluffend fraai  met uitgestrekte vergezichten over 
de Stille Oceaan. 
 
In Arizona ligt Sedona, prachtig gelegen tussen de  
Red Rock Canyons  waar een bezoek aan de 
Montezuma Castle  vanwege de Indianen cultuur niet  
mag ontbreken. 
 



REIS SCHEMA 

 
DAG 1  Amsterdam – San Francisco 
 
DAG 2 San Francisco 
 
DAG 3  San Francisco 
 
DAG 4 San Francisco - Monterey 
 
DAG 5 Monterey 
 
DAG 6 Monterey - Santa Barbara 
 
DAG 7 Santa Barbara 
 
DAG 8 Santa Barbara – Santa Monica 
 
DAG 9 Santa Monica 
 
DAG 10 Santa Monica 
 
DAG 11 Santa Monica – Las Vegas 
 
DAG 12 Las Vegas 
 
DAG 13 Las Vegas – Grand Canyon 
 
DAG 14 Grand Canyon  
 
DAG 15 Grand Canyon - Sedona 
 
DAG 16 Sedona 
 
DAG 17 Sedona 
 
DAG 18 Sedona – Phoenix - Amsterdam 
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DAG 1  Amsterdam San  - Francisco 
Vertrek Amsterdam  om 09.50 en aankomst in San Franciso om11.45 per KLM 
De auto kan op de luchthaven worden opgehaald.  Overnachting  San Francisco 
 
DAG 2 en 3 San Francisco  
Voldoende tijd om deze heerlijke stad te verkennen. De 79 km drive gaat langs vele hoogtepunten, zoals de 
wereldberoemde Golden Gate Bridge, China Town, Lombard Street (‘the most crookest street in the world’), 
maar ook de beroemde gekleurde Victoriaanse huizen. Bezoek zeker de wijngebieden van Nappa Valley. 
 
DAG 4 San Francisco – Monterey 200km 
Vandaag gaat de reis van start met een mooie tocht langs de kust naar het zuiden. 
 
DAG 5 Monterey 
Monterey Bezoek aan het Big Sur National Park, waar de kustweg kronkelt over ravijnen langs gigantische 
rotsformaties. De zestig mijl natuurlijke kust is volgens sommigen het mooiste gedeelte van de Verenigde 
Staten. Onderweg is er de mogelijkheid om te stoppen en zeeleeuwen, zeehonden, zeeotters, pelikanen en 
soms zelfs dolfijnen te spotten.  
 
DAG 6 Monterey - Santa Barbara 400 km  
De reis gaat verder naar het zuiden , waar de Seventeen Mile Drive met zijn adembenemende uitzichten 
begint. Bezoek de schitterende omgeving, bijvoorbeeld de door auteur John Steinbeck beroemd geworden 
Cannery Row. Overnachting in Sanctuary Beach Resort bij Monterey, een heerlijke plek aan zee waar je ook 
gerust langer kunt blijven. 
 
DAG 7 Santa Barbara 
Santa Barbara, gebouwd in Spaans-koloniale stijl en een uitstekende plek om een volle dag om te genieten van 
de heerlijke stranden. Alles is mogelijk van zwemmen, varen, wandelen en sportvisserij tot de meer exotische 
jetskiën, kajakken, whalewatching, windsurfen en paardrijden.  
 
DAG 8 Santa Barbara – Santa Monica 150km 
Langs de kust in zuidelijke richting naar Santa Monica, een mooie badplaats aan zee onder de rook van Los 
Angeles. Hotel Shutters on The Beach, een heerlijk verwenhotel en een mooie uitvalsbasis voor uitstapjes in de 
omgeving.  
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DAG 9 en 10 Santa Monica 
Uitstapjes naar Hollywood, dé plek van de Amerikaanse filmindustrie. Voor de liefhebbers zijn er de 
beroemde pretparken, zoals Disneyland of Universal Studios of het Getty Museum. 
 
DAG 11 Santa Monica – Las Vegas 465km 
De reis gaat vandaag  naar de binnenlanden en route 66 leidt door de Mojave-woestijn  naar  de 
decadente stad Las Vegas waar alles goud en glitter is.  
 
DAG 12 Las Vegas 
Het spektakel Las Vegas zorgt voor een ware cultuurschok, maar staat wel garant voor een bijzondere 
ervaring. Midden in de woestijn staan de meest extravagante paleishotels en kun je overal gokken. 
 
DAG 13 Las Vegas – Grand Canyon 450km 
Op weg naar de staat Arizona door een leeg woestijnlandschap naar  één van de bekendste Nationale 
Parken van het land. De Grand Canyon in Arizona wordt beschouwd als een van de zeven 
wereldwonderen der natuur.  
 
DAG 14 Grand Canyon  
De Colorado River heeft zich gedurende de laatste 6 miljoen jaar een weg gebaand door de rotslagen 
van het Colorado Plateau, waarbij het gesteente steeds verder werd (en nog steeds wordt) 
weggeslepen. Omdat elke rots  laag weer uit een ander soort gesteente bestaat, zijn de effecten van 
de kracht van het water overal verschillend.  
 
DAG 15 Grand Canyon – Sedona 190km 
In zuidelijke richting op weg naar Sedona, een gezellig plaatsje met veel art galeries, terrassen en 
restaurantjes en is omringd door dieprode gekleurde canyons die weer omringd zijn door groen.  
 
DAG 16 en 17 Sedona 
De belangrijkste attractie van Sedona is de rode zandstenen rotsformatie: de Red Rocks of Sedona. In 
de omgeving van deze rotsen zijn honderden wandel-, mountainbike- en fietspaden aangelegd. 
Sedona ligt ruim 1250 meter hoog, dus het klimaat is er iets milder, dus een perfecte plaats om een 
paar dagen uit te rusten aan het eind van de reis. 
 
DAG 18 Sedona – Phoenix 190km  
Laatste rit  naar Phoenix en terugvlucht naar Amsterdam 
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