
Camper Adventure West USA  18 dagen/17 nachten 

     
 
Vertrek 2012 : 07 mei, 04 juni, 09 juli, 06 augustus, 10 september 
en 01 oktober.  
 
1. Dag: Los Angeles – Aankomst 
Na aankomst in Los Angeles transfer per hotelshuttle bus 
naar uw hotel. 1 nacht verblijf in het Sheraton Gateway L.A. 
Airport. 
2. Dag: Los Angeles – San Diego 134 mi / 215 km 
Transfer naar het camperverhuur bedrijf. Vandaag heeft u de 
mogelijkheid om onderweg naar San Diego, aan de 
Pacifische kust, het beroemde Spaanse Mission San Juan 
Capistrano te bezoeken. 2 nachten verblijf op de 
Campground Chula Vista RV Resort.  
3. Dag: San Diego 
Ontdek San Diego met z'n jachthaven, 
winkelcentra, de mooie binnenstad of „Old Town“.Of wat dacht u van een bezoek aan Sea 
World (facultatief) of de San Diego Zoo (facultatief) of relax aan het mooie strand. Het 
centrum van San Diego, het Gaslamp Quarter, staat bekend om zijn veel winkel eet- en 
dansgelegenheden. 
4. Dag: San Diego – Phoenix 381 mi / 610 km 
Via de Pacific coast gaan we landinwaarts door de Sonora woestijn met z’n karakteristieke 
Saguaro cactussen via Yuma en over de Colorado rivier langs Phoenix via Apache Junction.  
1 nacht verblijf op de Apache Trail KOA Campground.  
5. Dag: Phoenix – Flagstaff  181 mi / 290 km 
Stop onderweg richting het noorden bij de puebloruïne Montezuma’s Castle, via het 
kunstenaars stadje Sedona, omgeven door rode monolieten rotsen, door het „Land van de rode 
stenen“ naar de „Toegangspoort van de Grand Canyon“, Flagstaff. Deze stad ligt op ongeveer 
2.103 meter hoogte, aan de voet van de hoogste berg van Arizona, de 3.860 meter hoge, 
Humphreys Peak. 1 nacht verblijf op het Kit Carson Park Campground.  
6. Dag: Flagstaff – Grand Canyon NP  81 mi / 130 km 
Vandaag staat een bezoek aan de geweldige Grand Canyon op het programma. Laat u 
betoveren door het natuurschoon. Geniet van het kleurenspel van de Grand Canyon en maak 
een helikoptervlucht (facultatief) of ontdek het schitterende landschap middels een wandeling. 
2 nachten verblijf op een echte “trailer village” Campground.  
 
 



7. Dag: Grand Canyon NP 
Maak vandaag kennis met het spectaculaire en overweldigende landschap van de Grand 
Canyon. Er zijn schitterende uitkijkpunten zoals: Mather, Yaki, Grand View en Moran Points 
langs de East Rim. Tot slot moet u ook absoluut de oude Anasazi indianen kolonie nog 
bezoeken. 
8. Dag: Grand Canyon NP – Page Apx. 138 mi / 220 km 
Na de passage van de Grand Canyon bereikt u Cameron. Een uitstapje naar Lake Powell, iets 
ten noorden van Page, is absoluut de moeite waard. Lake Powell is één van de mooiste, en 
met z´n circa 300 km omvang één van de grootse stuwmeren van de Verenigde Staten met een 
keur aan watersportmogelijkheden. 1 nacht verblijf in Page op de Lake Powell Campground.  
9. Dag: Page – Monument Valley  122 mi / 195 km 
Monument Valley bestaan uit enorme tafelbergen, die tot 300 meter hoog boven het Colorado 
plateau uitstijgen. Dit beroemde Westernlandschap van de VS, met haar zandsteen 
monolieten, is door de Hollywood regisseur John Ford ontdekt. Hier wonen de Navajo 
Indianen. De Valley Of The Giants kunt u enkel en alleen met een gids, uiteraard een Navajo 
indiaan, bereiken. 1 nacht verblijf op Goulding‘s Campground.  
10. Dag: Monument Valley – Torrey  201 mi / 322 km 
Bezoek het Natural Bridges National Monument met z´n drie natuurlijke steenbogen en 
wandelpaden en rij door het Capital Reef NP, een 160 km lange gebergte. Na een 16 km lange 
schilderachtige autotocht bereikt u de camping. 1 nacht verblijf op de Thousand Lake‘s RV 
Park Campground.  
11. Dag: Torrey – Bryce Canyon NP  116 mi / 185 km 
De tocht naar Bryce Canyon met haar sculptuurgevormde zandstenen en met op hellingen 
gelegen natuurlijke halfboogvormige opgravingen is geweldig. Bryce is een groot amfitheater. 
Volg de toeristische route in het park naar de uitkijkpunten. 2 nachten verblijf op Ruby’s RV 
& Campground.  
12.Dag: Bryce Canyon NP 
U heeft vandaag de volledige dag de tijd om het park te verkennen. De bizarre, spitsen, torens 
en bruggen gevormd uit kalk en zandsteen glinsteren door het licht en het schaduw effect in 
rood, geel, bruin en lila. Bekijk het van dichtbij via één van de vele wandelpaden. 
13.Dag: Bryce Canyon NP –Zion NP  85 mi / 136 km 
Vandaag reizen we verder naar Zion Nationalpark met zijn bizarre en spectaculaire 
rotsformaties, granietmonolieten en verweerde zandsteenbanken en watervallen. In 
tegenstelling tot de Grand Canyon, waar je van boven de Canyon bekijkt, staat men in de Zion 
Canyon midden tussen de steile wanden van de rotsformaties. 1 nacht verblijf op Zion Canyon 
Campground.  
14.Dag: Zion NP – Las Vegas  163 mi / 260 km 
U reist door naar Las Vegas, de stad van het beproeven van het casino geluk en entertainment. 
2 nachten verblijf op de Las Vegas KOA Campground.  
15.Dag: Las Vegas 
Ontdek de stad van glitter en glamour, die ook overdag genoeg te bieden heeft. Een 
bijzondere belevenis is een bezoek aan één van de vele fantastische shows (facultatief) of u 
kunt een helikoptervlucht maken (facultatief) over de beroemde schitterend verlichte “Las 
Vegas Strip“. 
16.Dag: Las Vegas – Palm Springs   263 mi / 421 km 
Via de Mojave woestijn gaat de route naar Palm Springs, een oase met fantastische golfbanen 
omgeven door een schitterend landschap. In deze woestijnstad kunt u middels een kabelbaan 
naar de top van de Mount San Jacinto (facultatief). 
1 nacht verblijf op de Happy Traveler RV Park Campground.  
 



17.Dag: Palm Springs – Los Angeles 130 mi / 208 km 
Vandaag rijdt u terug naar Los Angeles om de camper in te 
leveren. 1 nacht verblijf in het Sheraton Gateway L.A. 
Airport.  
18.Dag: Los Angeles – Vertrek 
  
 

   
.  
Tarieven p.p. in Euro exclusief vliegreis.  
Inclusief: 15 campingovernachtingen met full hook-up, 2 hotelovernachtingen, 16 dagen een 
25 of 28 ft camper van El Monte, 2200 vrije mijlen, CDW,SLI en VIP dekking, taxen, 
klaarmaakkosten, transfer, Road book & Meet & Greet/informatie na aankomst in hotel in het 
Engels. 
 
   2-personen  3-personen  4-personen  
May/Jun/Sept/Oct  € 1390,00 € 945   € 725 
Vroegboekkorting per boeking: €160.00 indien geboekt voor 24 februari, 2012 
 
July/Aug   € 2050  € 1385  € 1055 
Vroegboekkorting per boeking: €280.00 indien geboekt voor 24 februari, 2012 
Toeslag 28ft camper  €153.00 per camper/tour in alle maanden. 
 
Exclusief (ter plaaste te betalen) • Personal convenience kits ($50 p.p.), kitchen kit ($125) and 
cleaning fee ($50)  
*** Alle campgrounds/hotels zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Campground/hotel 
lijst zal worden gegeven na boekingsbevestiging.*** 

 
 

   
 
Atlantic Dream Vacations – Delftsekade 22 – 2266 AJ Leidschendam – Tel. 070-3209499 
 


