
Tours & Tips

Het ultieme rondje West-AmerikA

MoNEY, MoViEs, 
mAGiC & more

 

Route

  dAG 1 t/m 3 - sAn FrAnCisCo
De dag begint niet zelden mistig in San Francisco. 
Niet omdat het de avond ervoor zo laat is 
geworden - al slaapt San Francisco net zo weinig 
als New York - maar omdat het koude water van 
de Pacific en de warme Californische lucht elkaar 
bijna dagelijks beminnen. Dit samenspel geeft 
de stad een geheel eigen, verfrissend klimaat. 
Het is een betoverend schouwspel om de stad 
zich in de loop van de ochtend langzaam te  
zien losmaken uit de omhelzing van de mist. 
Om daarna gretig in te gaan op de avances van 
de zon.

San Francisco is een stad waar je direct voor 
valt. Een natuurlijke schoonheid met een zacht 
karakter. Een stad die je te voet kunt leren 
kennen en je daarbij in je kuit(spier)en bijt 
vanwege de tientallen heuvels waarop ze 
gebouwd is.

101-1-5-215-15-10-66-40-93-160-190-99-41-580-80 is de cijfercode van één van de  
mooiste routes door West-Amerika. Het is de sleutel die de deur opent naar money,  
movies, magic & more. een combinatie van wegen die je meevoert langs alle hoogte- 
punten van het Wilde Westen: san Francisco, de Pacifische kust, lA, san diego,  
the Grand Canyon, Vegas, death Valley en Yosemite. 

Vanaf het vliegveld sta je met de BART (The Bay 
Area Rapid Transit - oftewel de metro) binnen 
30 minuten in het hartje van de stad. De auto 
kun je vervolgens na een paar dagen even 
makkelijk in de stad als op het vliegveld ophalen.

  dAG 4 & 5 - BiG sur
The Big Sur is de geografische inktpot waarin één 
van Amerika’s grootste schrijvers, John Steinbeck, 
zijn pen doopte. Het is een dunbevolkt stuk 
Californië dat loopt van Steinbecks geboorte-
plaats Salinas tot San Louis Obispo en grenst 
aan de Stille Oceaan. The Big Sur herbergt een 
paar juweeltjes van dorpen en bezienswaardig-
heden.

Wie de US 1 langs de kust volgt komt ze één 
voor één tegen, te beginnen met Monterey.  
In de voormalige sardinehoofdstad van de VS 
(tot de zee was leeggevist) huist tegenwoordig 
het Monterey Bay Aquarium, een spectaculaire 
kennismaking met alles wat de op een steen - 
worp verderop gelegen Pacific te bieden heeft.

Vlak onder Monterey draai je de 17-mile drive op. 
Afwisselend meander je op deze route tussen 
natuur en één van ‘s werelds beroemdste golf - 
banen; Pebble Beach. Het is voortdurend 
oppassen geblazen voor overstekende herten, 
adembenemende vistas en oversuizende golf-  
ballen. Onderweg passeer je de ‘Lone Cypress 
Tree’, een plaatje dat de meeste mensen zeer 
bekend voor zal komen.

Na 17 mijl draaien en genieten arriveer je in 
Carmel(-By-the-Sea), woonplaats van Clint 
Eastwood (naast acteur ook voormalig burge - 
meester van Carmel) en kunstwalhalla. Carmel 
is klein en pittoresk. Het dorp is één grote 
galerie. Voor de afwisseling vind je tussen alle 
kunstzaken hier en daar een restaurant waar 
men met een Amerikaanse lach prachtige streek - 
wijnen en heerlijke lokale gerechten serveert. 
Verder biedt het dorp een ruime keuze aan 
slaapplaatsen in het hele prijzenspectrum.

Na de kunst van Carmel is de beurt aan de 
kitsch van Hearst Castle. Maar voor het zover is 
blaast de natuur ook nog een partijtje mee met 
zeeotters, orka’s en (in het seizoen) migrerende 
walvissen in Point Lobos State Reserve. 

Een kleine 150 kilometer en schitterende weg 
zuidelijker laat je de auto even voor wat ie is.  
Je bent gearriveerd bij Hearst Castle, het 
mega lomane ‘huis’ van Amerika’s beroemdste 

TIPS

   Wie meer van natuur dan van steden houdt, 
kan bijvoorbeeld San Diego overslaan en  
het Zion National Park, ten Noorden van  
The Grand Canyon, bezoeken. 

   San Francisco, LA en Las Vegas zijn allemaal 
(rechtstreeks) te bereiken vanaf Schiphol.  
Je kunt je vertrekpunt dus eenvoudig kiezen 
op basis van de goedkoopste tickets.

   In plaats van een rondje kun je ook een 
one-way doen. Je haalt dan je auto bijvoor-
beeld op in San Francisco en levert ’m in LA of 
Vegas weer in. Tussen Californië en Nevada 
betaal je hiervoor geen extra kosten.

   Reis je buiten de seizoenen, let dan wel op 
Amerikaanse feestdagen zoals Memorial Day 
(mei) en Labor Day (september). Rond deze 
dagen zijn de Amerikanen massaal op pad.

   Sunny Cars heeft geregeld USA aanbiedingen. 
Blijf op de hoogte van onze acties via Facebook 
(www.facebook.com/sunnycars.autoverhuur) 
en Twitter (https://twitter.com/Sunnycars_NL).
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krantenmagnaat: William Randolph Hearst 
(1863-1951). Het huis is enkel per bus te 
bereiken, iets wat voor Amerikanen op zich al 
een avontuur is. Onderweg van de parkeerplaats 
naar het kasteel rijd je door wat ooit een privé- 
safaripark was. Hearst heeft met architect Julia 
Morgan vele authentieke stukken antiek en 
zelfs gebouwen uit Europa gehaald om daarmee 
zijn sprookjeskasteel te bouwen. Niets was te gek 
en Hearst Castle laat zich het best omschrijven 
als een ontplofte schatkist.

  dAG 6 t/m 9 - los AnGeles
Na de glitter van Hearst Castle is het tijd voor 
de glamour van Los Angeles. LA is voor veel 
mensen een uit de lucht gevallen engel waar je 
op weg naar Disney, Hollywood of Beverly Hills 
zo snel mogelijk over- of doorheen moet rijden. 
Maar naast dat dit al moeilijk is vanwege de 
continue files, is het ook nog eens zonde. Voor 
iedereen die naast movies en magic houdt van 
architectuur, cultuur en lekker eten is LA een 
must. 

Moderne architectuur is er in LA in overvloed 
en het is vaak ook vrij toegankelijk. The Crystal 
Cathedral, het Getty Museum en de Walt Disney 
Concert Hall zijn alledrie een bezoek meer dan 
waard. Net zoals veel restaurants in de Koreaanse 
wijk, het strand van Muscle Beach in Venice, het 
hart van de film Hollywood, de door palmen 

bewaakte straten van Beverly Hills en Santa 
Monica. Maar ook, het prachtige Griffith 
Observatory waar behalve de hemel ook de stad 
aan je voeten ligt, Universal Studios, Malibu, 
rolschaatsen langs de oceaan, een film kijken  
in het beroemde Mann Chinese Theatre, lopen 
langs zwervers en sterren op de Hollywood 
Boulevard Walk of Fame en... Disneyland. 

 dAG 10 - disneYlAnd
Op 17 juli 1955 opende Disneyland de deuren 
van het ‘Magische Koninkrijk’. Disneyland is het 
eerste en enige park dat door Walt Disney zelf 
is bedacht en gebouwd. Hier kun je de magie 
van Walt nog voelen en verdwalen in de 
hersenspinsels van de oude meester.

Disneyland Anaheim is het op één na best 
bezochte pretpark ter wereld. In 2012 kwam de 
hele bevolking van Nederland, ruim 16 miljoen 
mensen, op bezoek. Je bezoek strategisch 
plannen scheelt dus een hoop wachttijd. Dat 
betekent onder andere de feestdagen en 
vakanties in de gaten houden, in het weekend 
iets anders doen en je vakantie plannen in het 

voor- of najaar. Dat laatste is sowieso geen slecht 
idee, gezien het weer en drukte in de zomer in 
heel Californie en Nevada.

Overnachten kan in 1 van de 1001 (Disney) 
hotels, motels, campings, B&B’s, Inns, 
RV-grounds, pensions en huurhuizen op en 
rond het pretpark. Je kaartjes van te voren 
online kopen scheelt alvast het eerste kwartier 
wachten in een rij. 

 dAG 11 t/m 13 - sAn dieGo
In de één na grootste stad van Californië is het 
klimaat mild en speelt het leven zich voor een 
groot deel buiten af. Op de terrassen van het 
Gaslamp district doet de sfeer aan New Orleans 
denken. De wijk Hillcrest brengt herinneringen 
aan San Francisco boven. Op de lange stranden 
van de stad waan je je weer in LA, maar dan 
zonder filmcrews en de gewichtheffers van 
Muscle Beach.

San Diego grenst direct aan de Mexicaanse 
grens. Een oversteek naar Tijuana is zo - te voet 
want de auto mag niet mee - gemaakt. Nog  
niet zo lang geleden was Tijuana het Sodom  
en Gomorra van de Californische jeugd, maar 
de laatste paar jaar stijgt de plaats snel op de 
verlanglijst van ‘Foodies’, mensen die op zoek 
zijn naar bijzondere en lekkere plekken om te 
eten. De LA Times noemde Tijuana ‘Las Vegas 

with teeth’, een 
uitnodiging en 
waarschuwing  
in één.
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Net als overal in Amerika is het vinden van een 
bed geen probleem in San Diego. Wil je echter 
in een bijzonder bed slapen, kijk dan eens naar 
Hotel del Coronado. Dit gigantische houten 
hotel stamt uit 1888 en vormde het decor  
voor tadeadtlloze series en films, waaronder  
Some Like It Hot met Marilyn Monroe  
(www.hoteldel.com).

  dAG 14 & 15 - tHe GrAnd CAnYon
Vanuit San Diego naar de Grand Canyon rijden 
is een kwestie van keuzes maken. Wie kiest 
voor de route via Palm Springs kan behalve van 
de bizarre bomen en rotsformaties van Joshua 
Tree National Monument genieten van ‘spoken 
op Route 66’. 

Vanuit San Diego draai je eerst US 15 op, om 
die vlak na Temacula in te wisselen voor de 10. 
Bij Hemet smelt de tweebaans weg samen  
tot de éénbaans Highway 74. De bebouwing 
neemt af, huizen maken plaats voor zanderige 
opritten. Brievenbussen houden de wacht.  
De weg slingert omhoog en spuugt aan de voet 
van de San Jacinto Mountains de auto’s uit in 
Palm Springs. Nadat je deze oase aan de rand 
van de Mojave bent gepasseerd rijd je tussen 
de Yucca’s over een ‘road to nowhere’ die in  
de verte de horizon doorklieft.

Twee centimeter op de kaart is 60 kilometer 
rijden door het stof. Andere auto’s zijn in geen 
tijden meer langsgekomen wanneer plots de 
horizon haar monotone uiterlijk afschudt. Een 
kerkje met een scheef kruis doemt op. Een 
groot neon bord verwelkomt eenzame reizigers. 
Hier wachtte ooit Rutger Hauer op het noodlot 
in The Hitcher. Je bent gearriveerd in het 
spookstadje w waar verval de glorie van weleer 
heeft afgelost. Het benzinestation,  
het motel, de school, de kerk, zuchtend en 
steunend wachten ze op wat er komen gaat. 
Verder is het stil op dit kruispunt van verlangen.

Amboy ligt aan de legendarische Route 66  
waar je 70 kilometer lang je ‘kicks’ op kunt 
halen voordat je afslaat naar US 40 en richting 
de volgende legende rijdt: The Grand Canyon.

Met een lengte van 446 kilometer, een maximale 
breedte van 29 kilometer en een diepste punt 
van 1800 meter is alles aan de Grand Canyon 
groot. Groot is ook van toepassing op de keuze - 
mogelijkheden hoe de dit wonder te ervaren: 
een trek van een paar dagen, met het vliegtuig, 
een helikopter, aan een bungeekoord, 
paraglidend en natuurlijk - we zijn in Amerika - 
vanuit de auto. In 2007 is er nog een manier  
om de Grand Canyon te ervaren bijgekomen. 
Op zo’n tweeënhalf uur rijden van Las Vegas 
heeft de Hualapai stam The Skywalk gebouwd. 
The Skywalk is een glazen, hoefijzervormige 
brug die ruim een kilometer boven de Colorado 
River hangt. Na 50 meter schuifelen over de 
transparante bodem voel je de Grand Canyon 
bonken in je keel.

  dAG 16 & 17 - lAs VeGAs
Na dit natuurwonder is het tijd voor twee door 
mensenhanden gebouwde wonderen. De eerste 
die je tegenkomt is de Hoover Dam. Deze door 
de Amerikanen als Achtste Wereldwonder 

bestempelde dam is inderdaad iets om met 
respect voor de bouwers tegemoet te treden. 
Al bijna 80 jaar genereert de dam enorme 
hoeveelheden energie. Energie die minder dan 
50 kilometer verderop wordt aangewend voor 
een ander mirakel: Las Vegas. 

‘What happens in Vegas, stays in Vegas’. in de 
gokhoofdstad van Amerika klatert het geld  
24/7 gehuld in nevels van drank en flikkerend 
neonlicht. Sin City zoals de stad ook wel wordt 
genoemd, is de in beton gegoten overtreffende 
trap van overdaad. Middenin de woestijn vaar 
je in een gondel door Venetië, drink je een 
drankje in de schaduw van de Eiffeltoren of leg 
je je hoofd na gedane zaken ten ruste in een 
levensgrote piramide. Vanzelfsprekend kun je 
ook een nachtje doorhalen achter de gokkast, 
aan de roulettetafel of bij een show van een  
of andere wereldster. Na twee dagen heen en 
weer lopen op The Strip Vegas (vergeet ook  
niet het oude Vegas even te bezoeken) zijn je 
zintuigen waarschijnlijk volkomen afgestompt 
en lonkt het asfalt als nooit tevoren.

  dAG 18 t/m 20 - Yosemite nAtionAl PArk
Op weg naar wat één van de mooiste en meest 
gevarieerde parken van Amerika is, kun je  
rijden via één van Amerika’s dodelijkste parken: 
Death Valley. Ondanks haar naam is Death 
Valley een levendig park dankzij de bonte 
verzameling van verschillend gekleurde rots-  
en zandformaties. In de heetste plek op aarde 
(de recordtemperatuur werd op 10 juli 1913 
gemeten en bedroeg 56.7 graden Celsius) duurt 
de zomer van april tot en met oktober en luidt 
het advies om altijd meer dan voldoende water 
en voedsel mee te nemen. Zo kun je het in het 
geval van pech even uitzingen. Een airco is ook 
geen overbodige luxe.

Na Death Valley kun je, afhankelijk van seizoen 
en tijd, drie kanten op: in aflopende mate van 
schoonheid en oplopende mate van tijd zijn dit: 
de Westkant, de Oostkant of dwars door de 
Sierra Nevada (behalve in de winter). Reizen 
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door Amerika is vaak een kwestie van keuzes 
maken en nog een keer terugkomen voor de 
rest.

Aangekomen bij Yosemite National Park vergeet 
je direct alle kilometers die je hebt verslonden. 
Het oerlandschap is betoverend. Zon en schaduw 
geven het park, net als de seizoenen, een 
continu veranderend gezicht. In Yosemite huist 
de natuur en zijn mensen te gast. Omdat het 
park een grote aantrekkingskracht heeft op 
zowel binnenlandse als buitenlandse toeristen, 
is het verstanding om ver van te voren je 
accommodatie of kampeerplek te reserveren. 
Verder is het een kwestie van eten en drinken 
goed opbergen en deuren gesloten houden.  
‘Be bear aware!’ noemen Amerikanen dit.

  dAG 21 sAn FrAnCisCo - AmsterdAm
Vanuit Yosemite is het een uur of vier rijden naar 
San Francisco Airport. Wie liever wat dichterbij 
het vliegveld zit kan er voor kiezen om de laatste 
nacht in het wijngebied ten Noorden van de 
stad door te brengen. Vanaf Napa of Sonoma 
Valley is het zo’n anderhalf uur rijden naar het 
vliegveld. Het geeft je bovendien de kans om 
over de Golden Gate te rijden en je reis nog 
eens door te nemen/te herbeleven onder het 
genot van een goed glas wijn. Of twee.

Deze route is geschreven door Robert de Koning/
Journeylism.nl. Kijk voor meer informatie op  
www.journeylism.nl

WEGENKAARTEN

Bij de auto zit vaak een kaart van de staat en de 
stad waar de reis begint. Een navigatiesysteem 
huren is echter ook het overwegen waard. De 
kosten hiervoor bedragen zo’n 7 euro per dag.
Natuurlijk kun je ook je eigen navigatiesysteem 
of smartphone gebruiken. Wanneer je dit doet, 
vergeet dan niet een bevestigingskit mee te 
nemen en check of je de juiste landenkaarten 
hebt of dat je deze nog moet downloaden.

OVERNACHTINGEN

Overnachten doe je in tijdens dit rondje door 
West-Amerika net zo makkelijk in een tentje 
(behalve ’s winters) als in een Venetiaans  
Palazzo (in The Venetian in Vegas). Voor alles hier 
tussenin is er ‘plenty of choice’ in alle soorten, 
maten en prijscategorieën. 

Op de site van de National Park Service  
(www.nps.gov) kun je kampeerplekken in de 
nationale parken vinden en reserveren. 
Liefhebbers van een bed en een deur in de 
slaapkamer vinden deze al voor een dollar of  
50 dollar per nacht bij landelijke ketens als 
bijvoorbeeld Motel 6 (www.motel6.com).

Liever je eigen huis of appartement? Op de  
sites van AirBnB (www.airbnb.com), Wimdu 
(www.wimdu.com) en VRBO (www.vrbo.com) 
vind je kasten van huizen, stadsappartementen  
of Bed ’n Breakfast kamers.
 
Wie op basis van een last-minute schema 
rondreist kan veel plezier beleven en kosten 
besparen via sites als Hotwire.com en Priceline.
com waar hotels hun last-minute kamers 
aanbieden met kortingen die oplopen tot 70%.

TOT SLOT

Deze route verandert met de seizoenen. Voor 
het stuk tussen San Francisco betekent dit  
niet veel meer dan een verschil in neerslag en 
temperatuur. In The Grand Canyon en Yosemite 
zijn de verschillen tussen de seizoenen een stuk 
extremer. In de herfst staat Yosemite in vuur en 
vlam dankzij de kleurenpracht van de ruiende 
bomen. ’s Winters is een groot deel van het 
park echter onbereikbaar. In The Grand Canyon 
kan het ’s zomers bloedheet (en druk) zijn  
en ’s winters ijzig koud. In de lente bloeit 
Californië, terwijl het najaar in het teken staat 
van oogsten en genieten van alles dat van het 
vruchtbare land is gehaald. Kortom: een route 
met onbegrensde mogelijkheden.

LINKS

 Beste deals voor autohuur:   
 www.sunnycars.nl
 Goedkope last-minute hotels:   

 www.hotwire.com
 www.priceline.com
 Privé huizen, kamers, B&B’s:

 www.airbnb.com
 Meer privé huizen, kamers, B&B’s: 

 www.wimdu.com
 Nog meer privé huizen:   

 www.vrbo.com
 Site Californië:    

 www.ca.gov
 Site Arizona:    

 http://az.gov
 Site Nevada:    

 http://nv.gov
 Site Utah:    

 www.utah.gov/index.html
 Nationale parken algemeen:   

 www.nps.gov/index.htm
 Joshua Tree National Park: 

 www.nps.gov/jotr/index.htm
 Grand Canyon National Park: 

 www.nps.gov/grca/index.htm
 Grand Canyon Skywalk: 

 www.grandcanyonskywalk.com
 Zion National Park: 

 www.nps.gov/zion/index.htm
 Death Valley National Park: 

 www.nps.gov/deva/index.htm
 Yosemite National Park: 

 www.nps.gov/yose/index.htm


