
 

Op ontdekking aan de oostkust van de Verenigde Staten. 

Dag 1 : Amsterdam – Boston  

Na aankomst in Boston neemt u een taxi naar uw hotel in Boston voor een verblijf van twee nachten.  

Dag 2 : Bezoek aan Boston  

Boston is een compacte, historische stad. Alles is op loopafstand bereikbaar. Breng bijvoorbeeld een 

bezoek aan de haven en volg de Boston Harborwalk om een goede indruk van de zeevaart-

geschiedenis te krijgen. Loop de 'Freedom Trail', een wandeling langs historische plekken in Boston 

aangegeven door een rode lijn op het trottoir. Bij het gezellige Quincy Market vindt u tal van winkels 

en restaurantjes. Er zijn verschillende leuke boottochten te maken, waarbij de Duckboat een leuke 

combinatie is van land als water, bezoek een wedstrijd van de Red Sox of huur een fiets! 

Dag 3 : Boston → Kennebunkport (205 km) 

U haalt de huurauto op en rijdt noordwaarts langs de fraaie kust via pittoreske plaatsjes als Salem en 

Gloucester naar Kennebunkport. 

Dag 4 Kennebunkport → Bar Harbor (355 km) 

Vanochtend heeft u nog de tijd om de natuurlijke wonderen van Kennebunkport te ontdekken, zoals 

Spouting Rock en Blowing Cave. Langs de afwisselende kustlijn reist u naar uw eindbestemming van 

vandaag, Bar Harbor.  

Dag 5 Bar Harbor 

Aan de ruige kust van Maine vindt u het Acadia National Park, volgens de Amerikanen een van de 

oudste en mooiste nationale parken van Amerika. De vele bezoekers maken hier wandelingen en 

fietstochten of simpelweg ontspannen genieten van de natuur. Op het water zijn diverse excursies 

mogelijk, een bijzondere tocht is die met een kreeftenvisser, waarbij u alles hoort over de 

kreeftenvisserij, de delicatess van deze streek. 

Dag 6 Bar Harbor → White Mountains (355 km) 

U laat Bar Harbor achter u en vervolgt uw reis naar de White Mountains. U passeert pittoreske 

plaatsen als in de verte de White Mountains opdoemen. Het bestaat uit een verzameling prachtige 

bergruggen die uitnodigen tot het maken van korte en lange verkenningstochten, te voet, met de 

auto, per trein of te paard. Letterlijk hoogtepunt in de White Mountains is Mount Washington, met 

een hoogte van bijna 2000 meter. De Cog Railway, de oudste tandradbaan ter wereld welke is 

aangelegd in 1869, beklimt nog altijd de berg. 



Dag 7 White Mountains → Stowe (210 km) 

Als u door de White Mountains naar Stowe rijdt is een bezoek aan Franconia Notch State Park een 

leuke tussenstop. Neem de kabelbaan naar de top van de Cannon Mountain, waar je op een heldere 

dag uitzicht hebt op de bergtoppen in Canada. Adembenemend! 

Dag 8 Stowe → Green Mountains (130 km) 

Op uw weg naar de Green Mountains passeer je  'Moss Glen Falls', een klein beekje dat verandert in 

een reeks kleine watervallen. 

Dag 9 Green Mountains → The Berkshires (150 km) 

The Berkshires, een van de meest pittoreske regio's van Massachusetts, met de dorpjes en stadjes 

die typerend zijn voor New England. 

Dag 10 The Berkshires → Newport (305 km) 

U verlaat het binnenland en rijdt naar de kust. Newport, een stad met een rijke geschiedenis en 

enorme villa's uit de koloniale tijd. 

Dag 11 Newport → Cape Cod (160 km) 

U steekt het kanaal over naar Cape Cod met haar eindeloze stranden en bijzondere sfeer.  

Het is in feite een groot schiereiland en al meer dan een halve eeuw het geliefde vakantieoord van de 

Kennedy’s . Een deel van de 800km lang kustlijn is door JFK tot nationaal park uitgeroepen en je kunt 

er de hele zomer lang bultruggen spotten.  

 

Dag 12 en 13 Cape Cod 

Aan u de keuze; breng een bezoek aan Martha's Vineyard of Nantucket Island. Beide eilanden zijn per 

ferry te bereiken en hebben die typische New England sfeer. Pak de fiets en verken het eiland 

Dag 14 Cape Cod → Boston of New York (395 km) 

Verder langs de kust naar het zuiden waar u naar keuze vanaf New York kunt terugvliegen naar 

Amsterdam of een paar nachten kunt verlengen in new Yrok 

Deze reis is aan te passen aan uw wensen er is keuze uit verschillende prijsklassen :toeristen 

klasse, middenklasse of eerste klas hotels  


