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Ontdek Noord-Amerika
met KLM en Travelhome
Samen met ons ligt de wereld aan uw voeten.

Wij hebben er zin in!
Een nieuw mooi seizoen staat voor de deur en we sluiten een prachtig,
zeer succesvol 2018 af. 2019 belooft weer een nieuw hoogtepunt
te worden in ons lange bestaan.
De inspiratiedagen, dit keer ook een aantal op zondag, zijn weer gepland
en de Vakantiebeurs is alweer geboekt. Ook staan we komend seizoen op
een aantal andere reisbeurzen verspreid over Nederland en België.
Wie weet komen we elkaar op één van deze evenementen wel tegen!

ntiebeurs
Ons team op de jaarlijkse Vaka

Reizen met de camper zit nog steeds in de lift en dat is te merken aan de groei
van Travelhome. Ons team is dit jaar flink uitgebreid. Onze reisexperts zijn ook dit jaar weer naar
de leukste plekken afgereisd om nieuwe routes en gebieden uit te zetten, maar ook om de bestaande
trips nog eens goed na te lopen.
We hebben een aantal bestemmingen waar we in 2019 extra aandacht aan gaan geven. IJsland,
een uitstekend bereikbaar en prachtig land om met een camper door te reizen, maar ook uitstekend
geschikt als stopover bestemming van een dag of drie, op doorreis naar Canada of Amerika.
Helemaal aan de andere kant van de wereld wacht Japan, onze nieuwste camperbestemming.
Dit jaar zijn de eerste reisexperts van Travelhome zelf met de camper in Japan geweest en ze zijn
laaiend enthousiast. Een andere nieuwe camperbestemming is Cuba. Het land dat jaren
afgesloten was van de wereld is nu open en het leuke is dat de regering ook campers
heeft aangeschaft.

Collega’s Kirsten en Chantal
in Japan

Naast de nieuwe bestemmingen komen we ook met een aantal uitbreidingen van
camperverhuurders en opstapplaatsen. Dallas is flink uitgebreid met tevens een directe
vlucht er naartoe. Een mooi alternatief voor de reiziger die al naar Zuidwest-Amerika
is geweest. De Amerikaanse camperverhuurder Best Time RV heeft 3 locaties geopend
in het steeds populairdere Canada en inmiddels hebben we ook een 2e verhuurder
in Japan, McRent. Ook het aanbod Camper & Cruise, mijn persoonlijke favoriete
reizen, hebben we weer uitgebreid.
Er is vaak veel meer mogelijk dan je zou denken. Wat dacht je van de combinatie Canada
met Florida, of West-Amerika met Hawaii? Denk ook eens aan een stopover in New York,
Washington of Chicago op doorreis naar het westen.
Of een stopover in het verre oosten op weg naar Nieuw Zeeland. Wij helpen je graag om
zoveel mogelijk uit jouw camperreis te halen.

Op excursie tijdens onze cruise
vanuit Florida

Ik wens je alvast veel plezier met
de eerste stap, deze mooie
nieuwe brochure!

Perry van de Wiel
Directeur

YC in 2018
Stedentrip N

Disneyworld Florida
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WAAROM TRAVELHOME?

Wat maakt de reizen van
Travelhome nu zo speciaal?
Neem dat niet van ons aan,
maar van onze reizigers:

Waarom Travelhome?

« Wat is reizen toch leuk! En als je dat ook nog kunt doen met een cam-

per, kan, wat ons betreft, de reis al niet meer stuk. Het gevoel van vrijheid,
kunnen gaan en staan waar je waar wilt: hier stoppen, daar wat langer
blijven, het kan allemaal. En waarom boekten en boeken wij onze reizen
bij Travelhome? Ja, eigenlijk heel simpel. Het voelt goed en vertrouwd. Aan
de hand van onze (speciale) wensen maken de vakkundige, vriendelijke en
klantgerichte medewerkers van Travelhome een offerte op maat voor ons.

»

Karin en Peter Messie

« Wij boeken al jaren bij Travelhome voor onze reizen naar Canada en de

USA. Een van de belangrijkste redenen is de totaalprijs. Heel handig is ook
de gedetailleerde berekening van de totaalprijs die je krijgt. Door jarenlange
ervaring met reizen per camper en de prijsvergelijking met andere reisorganisaties, blijkt steeds weer dat Travelhome toch de goedkoopste is.
Service staat hoog in het vaandel. Niets is teveel, toch liever een andere
route of opstapplaats kiezen, geen probleem de dames regelen het graag.
Hierdoor krijg je echt waar voor je geld.

»

Truus en Ton te Nijenhuis
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« Travelhome, wij boeken er graag, hebben er inmiddels 13 van onze 16

camperreizen geboekt! Wat ons het meest aantrekt is het gemak waarmee
wij zelf eerst een prijs kunnen opvragen via de website. Op deze website
kan je op basis van data en ophaal- en inleverlocaties voor de camper je
eigen concept offerte maken en met één druk op de knop maakt Travelhome
deze offerte verder af! Is eenmaal de aanbieding/reservering gemaakt dan
komen er geen onverwachte kosten meer.

»

Ellie en Jan Wesselsz

«

We kregen van Travelhome een goede voorlichting op de inspiratiedag en kregen
met ter plekke dezelfde camper als het voorbeeld dat we hadden gezien op hun
kantoor. Dus heel duidelijk! Al snel voel je je er thuis en geen vraag is hen te veel.
Ook over de bestemmingen hebben we goede voorlichting en tips gekregen.
Camperreizen vinden we heerlijk. Niet gebonden zijn aan een plaats of tijd, zelf je
overnachtingsplek bepalen want je hebt je hotelletje al bij je! We vonden het echt
jammer afscheid te moeten nemen van onze trouwe medereisgenoot, onze camper!

»

Frank en Sylvia Mulders

« Er zijn veel organisaties die reizen kunnen verkopen, via internet of

via persoonlijk contact. Voor ons heeft Travelhome iets extra’s gebracht,
namelijk veel voorpret en een bijzonder gunstige prijs voor all in camperhuur. Niet alleen de prettige manier van de reservering maar zeker ook de
manier waarop wij op een van de inspiratiedagen “meegenomen” werden
door oud-cliënten. Op enthousiaste wijze werden de do’s en don’ts van
Zuid-Afrika met ons gedeeld, zodat wij optimaal van de reis van ons leven
konden genieten.

»

Dianne en Henk Panhuizen

« Het eerste contact met Travelhome was al 26 jaar geleden! De eerste

camperreis ging naar Florida. Aangezien die ervaring al meteen positief was,
zijn we eigenlijk altijd bij Travelhome gebleven. Ondanks dat we altijd wel
eens bij andere reisorganisaties informeren keren we altijd weer terug bij
Travelhome. De offertes zijn altijd mooi op orde zonder verborgen, of bijkomende kosten zoals verzekeringen en/of belastingen. Eventuele wensen worden altijd meegenomen (bijv. alternatieve vliegroutes, veerboot, en/of andere
campertypes) reacties op vragen en opmerkingen komen vaak dezelfde dag
al retour.

»

Gerda en Mike Soetens
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WAAROM TRAVELHOME?
Dé camperspecialist van
Nederland word je niet zomaar!
Sinds onze start in 1986 zijn wij uitgegroeid tot
de grootste specialist in camperreizen wereldwijd. Bij Travelhome delen alle medewerkers de
passie voor camperreizen. Jaarlijks maken wij
per camper studiereizen op onze bestemmingen.
Wij kunnen dus vanuit onze eigen ervaring
adviseren. Dat praat een stuk gemakkelijker!
Wat is de beste camping bij de Grand Canyon?
Waar in Canada moet je zijn om beren te spotten? Welk campertype en welke camperverhuurder passen het beste bij je wensen? Wij kunnen
het je allemaal vertellen.
Het gehele jaar door kun je op ons kantoor een
camper bezichtigen. Wij vertellen je graag alle
ins en outs en tonen je hoe de aansluitingen
e.d. werken.
We zijn een dochteronderneming van ANWB
en zijn aangesloten bij ANVR, SGR, IATA en
het Calamiteitenfonds. Travelhome is dus een
betrouwbaar adres om jouw droomreis te boeken.

Wij geven om onze bestemmingen
Wij zijn ons bewust van de impact die onze reizen hebben op de bestemming en vinden het vanzelfsprekend om hiervoor onze verantwoordelijkheid te nemen.
Als echte reisfanaten vinden wij het belangrijk dat de generaties ná ons ook van de prachtige nationale parken, unieke wilde dieren en andere culturen kunnen
genieten. We zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden waarop wij ons steentje hieraan bij kunnen dragen.
Wij werken samen met de South Pole Group om je de mogelijkheid te geven om de CO2 uitstoot van de vliegreis en de gereden afstand met je camper te compenseren. Het geld wordt gebruikt voor duurzaamheidsprojecten op verschillende bestemmingen. Meer informatie hierover kun je vinden op onze website!
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FAQ: AL JOUW VRAGEN BEANTWOORD!

Wij kunnen ons voorstellen dat je veel vragen
hebt over het reizen met een camper en alles
wat daarbij komt kijken.
Alle veelgestelde vragen over camperhuur vind
je daarom op de volgende pagina’s.

FAQ: Al jouw vragen beantwoord!
Q: Welk voordeel geeft het reizen in een camper
mij, boven het reizen in een auto?

Q: Wat houdt het Flex- of Valuesysteem
nou precies in?

A: De vrijheid die een camper je biedt is niet te evenaren. Je hebt altijd alles
bij de hand, een hapje en een gekoeld drankje onderweg, maar ook een
toilet en natuurlijk je slaapplaats. Je stopt waar je dat wilt en overnacht op
de mooiste plekken midden in de natuur. In de ochtend stap je de camper
uit en kun je heerlijk in de frisse buitenlucht ontbijten. In de avond zit je tot
in de late uurtjes buiten voor je camper bij de barbecue of bij een kampvuur.
Zeg nou zelf, daar kan toch een vakantie met de auto niet tegenop?

A: Dit houdt in dat de prijs flexibel is en iedere week kan wijzigen. De verhuurder kijkt iedere week naar welk campertype veel vraag is en in welke
locatie de meeste campers op voorraad zijn. Op basis hiervan kunnen de
flexprijzen iedere week per voertuig en per locatie aan worden gepast. Hoe
vroeger je boekt hoe lager de prijs. In je (online) offerte wordt de op dat
moment geldende prijs weergegeven, ook staat hierbij genoteerd tot welke
datum deze te boeken is.

Q: Hoe ver vooraf dien ik een camperreis te boeken
om voordelig uit te zijn?

Q: Mag ik met mijn normale rijbewijs B een camper
besturen?

A: Dit is afhankelijk van je bestemming. Vanaf mei/juni kun je reserveringen
maken voor vertrekken vanaf maart het volgende jaar tot april het jaar daarop naar de Verenigde Staten en Canada. Vanaf september/oktober kun je
reserveringen maken voor vertrekken vanaf maart het volgende jaar tot april
het jaar daarop naar Australië en Nieuw-Zeeland. Voor Zuid-Afrika kun je
ongeveer vanaf augustus reserveringen maken voor vertrekken vanaf maart
het volgende jaar tot april het jaar daarop.
Op dat moment zijn alle vroegboekkortingen bekend, en deze lopen vaak
hoog op wanneer je op tijd reserveert.
Het is dus aan te raden om zo vroeg mogelijk je reservering te maken om op
die manier velen honderden euro’s voordeel te ontvangen.

A: Het is toegestaan om in de Verenigde Staten, Canada, Australië, NieuwZeeland, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika met je normale B-rijbewijs de camper
te besturen. Je hebt dus geen zogenaamd ‘groot’ rijbewijs nodig. Ook niet
voor grote ‘A-klasse’ campers. In Europa is het vaak wél verplicht een groot
rijbewijs te bezitten voor het rijden van campers boven een bepaald gewicht.
Wanneer je een speciaal rijbewijs nodig hebt om een camper te besturen
geven wij dit duidelijk aan.
Een internationaal rijbewijs (verkrijgbaar bij de ANWB) is voor enkele landen
noodzakelijk. Je vindt deze informatie online per verhuurder terug onder het
kopje ‘campers’, bij de bestemming van je keuze en de verhuurder van jouw
keuze.
Wanneer je de Engelse taal niet voldoende beheerst, is het raadzaam om
een internationaal rijbewijs aan te schaffen.
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FAQ: AL JOUW VRAGEN BEANTWOORD!
Q: Is het moeilijk om met een camper te rijden?
A: Het rijden met een camper is absoluut niet moeilijk. De campers zijn
veelal uitgerust met stuur- en rembekrachtiging waardoor de besturing zeer
eenvoudig is. In Amerika en Canada zijn campers in de meeste gevallen
automaten. In Nieuw-Zeeland, Australië en zuidelijk Afrika verschilt het per
verhuurder. In enkele gevallen kan een automaat worden gegarandeerd
tegen betaling.
De wegen en de parkeerplaatsen zijn er bovendien compleet op ingesteld. Je
hoeft je dus geen zorgen te maken dat je niet mobiel zult zijn tijdens jouw
reis. Je kunt op de meeste plekken komen zonder problemen!
De lengte, hoogte en breedte van de camper wijken natuurlijk wel af van
een standaard auto. Houd je daarom tijdens het rijden in de gaten hoe
hoog, lang en natuurlijk hoe breed de camper is.
Rijden onder bruggen, takken, de overkapping bij het tankstation en de
McDrive, die veelal te laag zijn, kan fataal zijn voor de airco op het dak!

Q: Moet ik zelf beddengoed meenemen?
A: Bij alle verhuurders uit ons aanbod is het mogelijk om beddengoed en
een keukeninventaris bij te reserveren. Je hoeft dit dus niet zelf van thuis
mee te nemen! Wij nemen de inventarissen standaard mee in je (online)
offerte.

Q: Er zijn zoveel camperverhuurders,
welke past het beste bij mijn wensen?
A: Wij werken samen met meer dan tachtig verhuurders wereldwijd. Per
bestemming heb je dan ook vaak veel verschillende verhuurders waar je uit
kunt kiezen.
Wij beoordelen alle camperverhuurders op basis van onder andere kwaliteit,
leeftijd van de campers en serviceniveau. Afhankelijk daarvan klassificeren
wij camperverhuurders als premium, goed, basis, budget of backpacker
kwaliteit. Een uitgebreide beschrijving van deze begrippen vind je op onze
website terug. Tevens beoordelen reizigers van Travelhome ná hun camperreis de verhuurder waarmee zij gereisd hebben.
Zo kun je voor jezelf bepalen welke verhuurder aansluit op jouw wensen.
Twijfel je? Vraag ons dan om advies, wij helpen je graag met het maken van
een goede keuze.

© Banff Lake Louise Tourism
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Q: Klopt het dat we niet direct de camper mogen
ophalen bij aankomst?
A: In de Verenigde Staten en Canada is een eerste (hotel)overnachting verplicht gesteld door de camperverhuurder. Op die manier kun je uitgerust aan
jouw camperavontuur beginnen. De hotelovernachting kan Travelhome voor
je reserveren. In de rest van de landen uit ons aanbod is een eerste (hotel)
overnachting niet verplicht en kun je de camper direct ophalen na aankomst.
Natuurlijk is het na lange vluchten, zoals naar Nieuw-Zeeland, wel aan te
raden om een nacht uit te rusten voor je op weg gaat.

Q: Kan ik mijn koffers goed kwijt in de camper?
A: Het is aan te raden om bagage in opvouwbare koffers/tassen te vervoeren. In de campers is weinig ruimte voor harde koffers. Soms kunnen koffers
wel (op eigen risico) achtergelaten worden bij het verhuurstation. Je moet
dan echter je bagage relatief snel en gehaast weer inpakken bij het inleveren van de camper.

Q: Wat is het benzineverbruik van een camper?
A: Het benzineverbruik verschilt. C klasse campers (met een alkoof) rijden
ongeveer 1 op 5. A klasse campers (grote busmodellen) zijn minder zuinig
en campervans (kleine busjes) zijn weer een stuk zuiniger. Natuurlijk speelt
ook de omgeving mee, rijd je in de bergen dan zal het verbruik van de camper hoger zijn dan op vlakke wegen.

Q: Hoe is de verzekering geregeld?
A: De verzekering is per camperverhuurder anders geregeld. Vaak heb je nog
een eigen risico. Je kunt dit eigen risico in bepaalde gevallen afkopen met
een verzekering van de verhuurder, of je kunt gebruik maken van de No Risk
camperverzekering van Unigarant.

Q: Moet ik borg betalen bij het ophalen van
de camper?
A: Ja, er wordt een borg gevraagd welke je in de meeste gevallen dient te
voldoen per creditcard. Houd er dus rekening mee dat jouw limiet toereikend
is. De creditcard dient op naam van de hoofdbestuurder van de camper te
staan.

FAQ: AL JOUW VRAGEN BEANTWOORD!
Q: Ben ik verplicht me aan een bepaalde route
te houden?
A: Nee, je bent juist helemaal vrij om te gaan en staan waar je maar wilt.
Alleen je begin- en eindpunt zijn bekend en verder kun je de reis geheel
naar wens invullen. Dat is dan ook de grote charme van het reizen per camper: je hebt alle vrijheid in je eigen huis op wielen!

Q: Welke afstand kan ik per dag afleggen met
een camper?
A: Met een camper mag en kun je niet zo hard rijden als met een auto.
Natuurlijk wens je op reis niet enkel te rijden en wil je vooral veel zien.
Daarom raden wij aan om een gemiddelde van 150 mijl /ca. 250 km per dag
aan te houden. Dit neemt ongeveer 3 tot 4 uur rijden in beslag. Op deze
manier heb je nog voldoende tijd beschikbaar voor de bezienswaardigheden,
het doen van boodschappen en andere activiteiten.
Natuurlijk is het geen probleem wanneer je op een ‘saaie’ weg een dag
extra kilometers maakt, maar je zult merken dat je dan vaak de volgende
dagen graag wat meer rust neemt.

Q: Dien ik de campings vooraf te reserveren?
A: Hierin ben je als reiziger geheel vrij. Het reizen per camper is natuurlijk
ideaal wanneer je graag vrijheid wilt hebben. Je kunt gaan en staan waar je
maar wilt. Als alle campings dan vooraf gereserveerd zijn, is een groot deel
van deze vrijheid natuurlijk al weggenomen.
De meeste campings hoeven niet noodzakelijk vooraf gereserveerd te worden. Ze zijn groot van opzet en beschikken over voldoende capaciteit. Vaak
is het voldoende om een dag voor aankomst even telefonisch contact op te
nemen. Op basis van je creditcardgegevens maak je dan een reservering. Je
bent zo zeker van je plaats op de camping.
Sommige campings dienen wel ruim van te voren geboekt te worden.
Het betreft dan veelal de populairste bestemmingen. Zo zijn bijvoorbeeld
de campings in de Verenigde Staten rondom Yosemite National Park in
Californië en ook de Mather Campground bij Grand Canyon National Park
erg populair. Een reservering vooraf is dus absoluut aan te raden. Wil je
graag vooraf campings reserveren dan kunnen wij dit, afhankelijk van het
land en gebied, ook voor je verzorgen.

Ook tijdens de nationale feestdagen (bijvoorbeeld Canada Day op 1 juli en
Independence Day op 4 juli) is het reserveren van de campings aan te raden.
De meeste campings accepteren pas reserveringen vanaf een half jaar voor
aankomst. Men vraagt creditcardgegevens als borgstelling. Je dient er wel
rekening mee te houden dat men ook annuleringskosten in rekening brengt
wanneer je niet arriveert.

Q: Heb ik een generator nodig?
A: Als je op een camping staat sluit je de camper normaal gesproken aan
op onder andere het stroomnetwerk (vaak onderdeel van een zogenaamde
full hookup). Dit betekent dat alle apparatuur gewoon op stroom werkt. Ben
je niet aangesloten op het stroomnetwerk dan werkt de apparatuur van de
camper op de accu. Zo kun je, afhankelijk van de hoeveelheid stroom die je
verbruikt, een aantal dagen staan zonder generator nodig te hebben. Wil je
de airconditioning en/of de magnetron gebruiken als je niet op het stroomnetwerk bent aangesloten dan heb je een generator nodig. Anders zul je
deze waarschijnlijk niet gebruiken.

Q: Hoeveel ampère heb ik nodig op een camping?
A: Met de campers uit ons aanbod zul je aan 30 ampère voldoende hebben.

Q: Hoe gaat het met de maaltijden tijdens
een camperreis?
A: Wanneer je met een camper reist, heb je een ruime keuze qua maaltijden.
Je kunt zelf een hamburger klaarmaken op de barbecue op de camping,
maar je kunt natuurlijk ook een bezoek brengen aan een restaurant. Je hebt
zelf de gehele vrijheid.
Het zelf klaarmaken van maaltijden zorgt er natuurlijk voor dat je de kosten
voor de maaltijden beperkt kunt houden. Dat is een voordeel aan het reizen
met een camper: je hoeft niet iedere dag uit te gaan eten.
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ONZE MEDEWERKERS

Onze medewerkers aan het woord

Maike Lenders
Susanne van den Oetelaar
Bestemmingen bezocht:
Zuidwest-Amerika, Noordwest-Amerika, Rocky Mountains, NoordoostAmerika, Florida en Alaska, West-Canada, Oost-Canada, Nova Scotia en
Yukon, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, IJsland en Singapore.
Beste camping: Coral Pink Sand Dunes State Park Campground, Utah.
Tussen alle grote nationale parken van Utah ligt wat ons betreft een verborgen juweeltje. Heerlijk genieten van een prachtige ruime plek op deze kleine
camping.
Wat is je favoriete bestemming? Alaska (in combinatie met een cruise
vanuit West-Canada).
Wat is de mooiste herinnering van alle camperreizen die je
gemaakt hebt? Zonsopkomst bekijken vanaf Hopi Point in Grand Canyon
National Park, prachtig hoe de zon opkomt boven de North Rim en uiteindelijk haar mooie licht op de canyon laat schijnen.
susanne.van.den.oetelaar@travelhome.nl

Bestemmingen bezocht:
Zuidwest-Amerika, Rocky Mountains en Washington, West-Canada en OostCanada, Australië, Nieuw-Zeeland, Argentinië, Chili, Peru en Singapore.
Beste camping: Mather Campground in Grand Canyon National Park.
Wat is je favoriete bestemming? Australië! Wat een prachtig land met
een heerlijke, relaxte sfeer.
Wat is de mooiste herinnering van alle camperreizen die je
gemaakt hebt? Ik heb een fantastische tijd beleefd in Nieuw-Zeeland.
Hier heb ik een half jaar bij een grote camperverhuurder gewerkt. Met veel
plezier gaf ik uitleg aan reizigers die hun camper kwamen ophalen. Bij het
inleveren van de camper kreeg ik iedere keer weer enthousiaste reisverhalen
te horen. Daar doe je het voor!
maike.lenders@travelhome.nl

Helmi Ruigrok:
Loes Borgers
Bestemmingen bezocht:
Zuidwest-Amerika, Noordwest-Amerika, Rocky Mountains, Deep South,
Florida en Chicago, West-Canada en Oost-Canada, Australië, NieuwZeeland, Zuid-Afrika, Noorwegen en Indonesië.
Beste camping: Storms River Mouth Rest Camp in Tsitsikamma National
Park.
Wat is je favoriete bestemming? Zuidwest-Amerika.
Wat is de mooiste herinnering van alle camperreizen die je
gemaakt hebt? Op Watchman Campground in Zion National Park na het
lopen van de fantastische ‘Angels Landing trail’ en ‘the Narrows’ op één
dag, heerlijk met de campingstoeltjes in de rivier een boek lezen, terwijl de
zon ondergaat op de rode rotsen.
loes.borgers@travelhome.nl
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Bestemmingen bezocht:
Zuidwest-Amerika, Rocky Mountains, Noordoost-Amerika, Deep South,
Florida, West-Canada, Toronto, Niagara Falls en Nova Scotia, Oost-Australië,
Noorwegen en Kuala Lumpur.
Beste camping: KOA Capitol nabij Washington DC en de State Park
Campgrounds aan de kustweg van California.
Wat is je favoriete bestemming? Zuidwest-Amerika in combinatie met
Yellowstone NP.
Wat is de mooiste herinnering van alle camperreizen die je
gemaakt hebt? Al mijn camperreizen zijn rijkelijk gevuld met mooie herinneringen. In mei 2015 een bijzondere ervaring en vele mooie herinneringen
rijker; de eerste camperreis samen met mijn kinderen (2 jr. + 5 jr.) Vanuit de
Sunshine State Florida door 7 staten naar New York City; fantastisch!
helmi.ruigrok@travelhome.nl

ONZE MEDEWERKERS
Bij Travelhome vinden we een goede kennis van het product erg belangrijk. Daarom reizen onze medewerkers jaarlijks zelf met een
camper door één van onze bestemmingen. Zo hebben we door de jaren heen allemaal de nodige ervaring opgedaan. Ook behalen
we regelmatig certificaten die getuigen van specialisme op een bepaald gebied of een bepaalde regio. Zo mogen velen van ons zich
bijvoorbeeld Vancouver specialist en Australië specialist noemen. Op deze pagina stellen een aantal van onze medewerkers
zich alvast aan je voor, zodat je weet bij wie je moet zijn voor informatie over de camperreis van jouw dromen.

Moniek Hoppenbrouwers
Bestemmingen bezocht:
Zuidwest-Amerika, Noordwest-Amerika en Rocky Mountains, West- en OostCanada, Zuid-Afrika, Namibië, Singapore en Indonesië.
Beste camping: Bushbaby Lodge in Hluhluwe (Zuid-Afrika).
Wat is je favoriete bestemming? Australië en Zuid-Afrika.
Wat is je mooiste herinnering van alle camperreizen die je
gemaakt hebt? De camperreis die ik na het afronden van mijn studie heb
gemaakt in Australië en Nieuw-Zeeland brengt een hele mooie herinnering
met zich mee. De vrijheid, de vriendelijkheid van de lokale bevolking, de
natuur en cultuur, de tours en de mensen die ik heb mogen ontmoeten hebben deze reis onvergetelijk gemaakt.
moniek.hoppenbrouwers@travelhome.nl

Chantal Jeurissen-Daniëls
Bestemmingen bezocht:
Zuidwest-Amerika, Noordwest-Amerika, Rocky Mountains en NoordoostAmerika, Alaska, West- en Oost-Canada en Japan.
Beste camping: Lava Flow Campground, Craters of the Moon, Idaho.
Wat is je favoriete bestemming? Zion National Park, Utah.
Wat is de mooiste herinnering van alle camperreizen die je
gemaakt hebt? Een zonsondergang aan de Highway 1 in verschillende
state parks tussen Californië en Washington. Dit kan ik iedereen aanraden
en het maakt niet uit hoeveel je er al gezien hebt, het blijft fantastisch en
een dankbaar gevoel om naar te mogen kijken. Voor het zuidwesten kan
ik Arches NP of de Grand Canyon aanraden om hier de zonsondergang te
bekijken, ook echt prachtig.
chantal.jeurissen@travelhome.nl

Roxanne Luijben
Bestemmingen bezocht:
Zuidwest-Amerika, Deep South en Florida, West-Canada, Toronto en
Niagara Falls, Zuidoost-Australië, Midden-Australië en Reykjavik.
Beste Camping: Juniper Springs Recreation Area in Ocala National Forest
(Florida).
Wat is je favoriete bestemming? Alle bestemmingen zijn mijn favoriete
bestemmingen. Iedere bestemming heeft zijn eigen charmes en bijzonderheden en elke bestemming is prachtig op zijn eigen manier!
Wat is de mooiste herinnering van alle camperreizen die je
gemaakt hebt? In april 2017 heb ik een reis mogen maken naar de
zuidelijke staten van Amerika. New Orleans heeft me geweldig verrast.
Een zeer goede brass band groep begon opeens leuke muziek te spelen. Het
moment dat we in een menigte stonden te dansen, midden op straat, zal ik
nooit vergeten. Het was precies wat ik van New Orleans had verwacht,
echt geweldig!
roxanne.luijben@travelhome.nl

Tabitha van Kessel
Bestemmingen bezocht:
Zuidwest-Amerika, Rocky Mountains, Deep South, Florida, New York,
Washington en Chicago, West-Canada, Yukon, Toronto en Niagara Falls,
Australië, Nieuw-Zeeland, Fiji, Singapore, Mexico en Caribbean.
Beste camping: Lone Rock Beach aan Lake Powell.
Wat is je favoriete bestemming? Zuidwest-Amerika.
Wat is de mooiste herinnering van alle camperreizen die je
gemaakt hebt? Na een heerlijke dag in het Kruger Park sloten we af met
een game drive. Vrij snel in de rit werd een luipaard gespot, fantastisch! De
Big Five in één dag, check!
tabitha.van.kessel@travelhome.nl
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ONZE MEDEWERKERS

Karlijn Hoff

Yvonne Zijlmans-Lavrijsen
Bestemmingen bezocht:
Zuidwest-Amerika, Miami en New York, West-Canada, Toronto en Niagara
Falls, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Seychellen, Indonesië,
Maleisië, Thailand, Fiji, Hong Kong en Singapore.
Beste camping: DOC campsite - Cascade Creek Fiordland met fantastisch
uitzicht over de bergen en fjorden.
Wat is je favoriete bestemming? Nieuw-Zeeland & Australië.
Wat is je mooiste herinnering van alle camperreizen die je
gemaakt hebt? Het zijn er bijna teveel om op te noemen! Een van mijn
favorieten is een bezoek aan White Island in Nieuw Zeeland. Het is heel
bijzonder om rond te kunnen lopen in en op een actieve vulkaan, welke per
boot en helikopter te bezoeken is. Ook Fraser Island aan de oostkust van
Australië is zeker de moeite waard. Het is ‘s werelds grootste eiland wat
helemaal uit (silica) zand bestaat. Geweldig om hier een paar dagen door te
brengen en Lake Wabby en Lake McKenzie te bezoeken. Op het strand (75
mile highway) is het mogelijk om in een klein vliegtuigje een rondvlucht over
de een deel van het eiland, adembenemend mooi!
yvonne.zijlmans@travelhome.nl

Bestemmingen bezocht:
Zuidwest-Amerika, Noordwest-Amerika, Rocky Mountains, NoordoostAmerika, Deep South en Florida, West-Canada, Oost-Canada en Yukon,
Zuid-Afrika, Namibië, IJsland, Singapore en Maleisië.
Beste camping: Signal Mountain Campground in Grand Teton National
Park.
Wat is je favoriete bestemming? West-Canada.
Wat is de mooiste herinnering van alle camperreizen die je
gemaakt hebt? Het is nog erg vroeg als ik ontwaak, en via mijn ‘eigen’
achtertuin (site #43) naar de waterkant loop, een kop koffie in mijn hand.
Op de richel, hoog boven het water kijk ik naar het prachtige tafereel voor
mijn ogen. Het uitzicht is adembenemend. De gigantische witte pieken van
de Tetons steken af tegen de blauwe lucht. Het beeld weerspiegelt op het
rimpelloze water dat zo glad is als een spiegel. Ik ben alleen, met het geluid
van de vogels, die samen met mij, wakker worden en een het zachte geronk
van een klein motorbootje dat het water langzaam in beweging zet. De dag
zou elke dag zo mogen beginnen.
karlijn.hoff@travelhome.nl

Linda van den Boogaart

Simone van Veldhoven
Bestemmingen bezocht:
Zuidwest-Amerika, Noordwest-Amerika, Rocky Mountains, Deep South,
Florida, New York, Chicago, Boston en Cape Cod, Oost-Canada, Australië,
Nieuw-Zeeland, Singapore, Hong Kong, Cook Eilanden, Thailand, China en
Malediven.
Beste camping: Watchman Campground in Zion National Park, Amerika.
Wat is je favoriete bestemming? Amerika.
Wat is de mooiste herinnering van alle camperreizen die je
gemaakt hebt? We zitten diep in de bossen van het schitterende Yosemite
National Park en genieten tot in de late uurtjes van de frisse buitenlucht,
onder het genot van lokale biertjes. Het enige licht komt af van ons knisperende kampvuur. Een onvergetelijke ervaring!
simone.van.veldhoven@travelhome.nl
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Bestemmingen bezocht:
Zuidwest-Amerika, Noordoost-Amerika, Florida en New York, West-Canada,
Oost-Australië en Seoul.
Beste camping: Akaroa Top 10 Holiday Park, Nieuw-Zeeland.
Wat is je favoriete bestemming? Zuidwest-Amerika.
Wat is je mooiste herinnering van alle camperreizen die je
gemaakt hebt? Ik heb al ontzettend veel mooie herinneringen mogen
maken tijdens mijn reizen. Een paar herinneringen zijn wel heel speciaal.
Dat mijn man me ten huwelijk vroeg in Sedona, met op de achtergrond de
bergen van de Oak Creek Canyon, bij een prachtige zonsondergang! Ook de
zonsopgang aan de Grand Canyon is prachtig! De canyon staat in vuur en
vlam! Cairns is een onwijs leuke stad, met midden in het centrum een heuse
lagoon waar iedereen na zijn werk bij elkaar komt voor een “Barbie” en een
biertje. Heerlijk! De vlucht over Mount Aspiring vanuit Wanaka NZ, met als
eindbestemming Milford Sound waar we een bootcruise hebben gemaakt. A
once in a lifetime experience!
linda.van.den.boogaart@travelhome.nl

ONZE MEDEWERKERS

Emma Hamers
Bestemmingen bezocht:
Zuidwest-Amerika en Florida, West-Canada, Toronto en Niagara Falls,
Argentinië en Chili.
Beste camping: Dutch Lake Resort in Clearwater, nabij Wells Gray
Provincial Park.
Wat is je favoriete bestemming? Zuidwest-Amerika door de veelzijdigheid van parken en steden maar West-Canada mag zeker niet vergeten
worden!
Wat is je mooiste herinnering van alle camperreizen die je
gemaakt hebt? Het avontuur! Doordat je eigen ‘huisje’ mee gaat kan je
zoveel zien van het gebied. Ook de aanspraak onderling op de campings
vind ik erg gezellig. Je hebt veel gemeen met elkaar door het type vakantie
maar toch heeft iedereen heeft zijn eigen route en het is leuk om plannen en
ideeën uit te wisselen.
emma.hamers@travelhome.nl

Kirsten Cornelissen
Bestemmingen bezocht:
Zuidwest-Amerika, Noordwest-Amerika, Rocky Mountains en Hawaii, WestCanada, Toronto en Niagara Falls, Namibië, IJsland, Japan, Hong Kong en
Kaapstad.
Beste camping: Alte Brücke Resort, Swakopmund, Namibië.
Wat is je favoriete bestemming? Zuidwest-Amerika.
Wat is de mooiste herinnering van alle camperreizen die je
gemaakt hebt? Op een zondagochtend wegrijden van de camping in
Etosha (Namibië) en meteen twee jagende leeuwen zien. Een hele bijzondere ervaring en herinnering.
kirsten.cornelissen@travelhome.nl

Maarten van den Heuvel
Bestemmingen bezocht:
Zuidwest-Amerika, Rocky Mountains en Florida, West-Canada, Toronto en
Niagara Falls, Zuid-Afrika, IJsland, Verenigde Arabische Emiraten, Bahamas,
Puerto Rico, St. Thomas, Turks en Caicos Eilanden.
Beste camping: Atlatl Rock Campground, Valley of Fire.
Wat is je favoriete bestemming? West-Amerika, o.a. de staat Utah met
geweldige parken als Zion NP, Bryce NP, Arches NP en Canyonlands NP.
Maar ook de steden San Francisco en Las Vegas.
Wat is je mooiste herinnering van alle camperreizen die je
gemaakt hebt? Een van mijn mooiste herinneringen is ongetwijfeld het
lopen van de ‘Observation Point Trail’ in Zion National Park. We hadden een
plekje gereserveerd op de Watchman Campground in het park en vertrokken
’s ochtends met de eerste shuttle naar het vertrekpunt van deze trail. Na een
stevige wandeling waren we als eerste boven die ochtend. Wauw, wat een
uitzicht was dat!
maarten.van.den.heuvel@travelhome.nl

Suzanne Koers
Bestemmingen bezocht:
Zuidwest-Amerika, Noordoost-Amerika, Deep South, Florida en Alaska,
West-Canada en Oost-Canada, Zuid Afrika en Zweden.
Beste camping: Jumbo Rocks Campground - Joshua Tree National Park.
Lekker klimmen over de rotsen, heerlijk genieten van de rust, schone lucht
en met het licht van je kampvuurtje kijken naar de heldere sterrenhemel.
Wat is je favoriete bestemming? Zuidwest-Amerika en New York.
Wat is de mooiste herinnering van alle camperreizen die je
gemaakt hebt? Door de jaren heen heb ik aardig wat mooie herinneringen
opgebouwd. Vooral het delen van mijn reizen met mijn gezin is mij zeer dierbaar. Maar als ik dan bestemmingen moet noemen; Waterfietsen met mijn
gezin op het meer bij de Tyax Lodge. Met een Sandbuggy naar de White
Pockets. Je weer even helemaal kind voelen. Het gevoel dat je krijgt als je
boven op de top van de Angels Landing Trail in Zion NP staat. Zonsopkomst
in Bryce Canyon. Fietsen door Central Park in NYC. Dit zijn zomaar een aantal herinneringen. Maar wat nu de mooiste was, ik zou het niet weten.
suzanne.koers@travelhome.nl
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DE PERFECTE VLUCHT

De perfecte vlucht
Voor jouw vluchten wereldwijd biedt Travelhome een grote selectie van
gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen. Rechtstreekse vluchten,
maar ook vluchten met een tussenstop of met een stopover, alles is mogelijk.
Onze medewerkers helpen je graag met het vinden van een vlucht
die volledig op jouw wensen aansluit.

De beste airlines voor jouw vakantiebestemming!
Vluchten naar Noord-Amerika & Cuba
Reis je naar de Verenigde Staten of Canada? Travelhome heeft een uitgebreid vluchtaanbod voor je. Wij werken samen met KLM, Delta Airlines en Air
Transat om jouw vlucht tot in de puntjes te verzorgen. Het uitgebreide
netwerk van de Joint Venture van Air Canada, Lufthansa en United Airlines
biedt vluchten met een tussenstop, waar je vaak zonder extra kosten de
mogelijkheid hebt voor een stadsbezoek van een aantal dagen. Icelandair
brengt je via Reykjavik naar je bestemming, en ook vliegen met American
Airlines en British Airways behoort tot de mogelijkheden. Voor vluchten naar
Cuba maken wij gebruik van hierboven genoemde luchtvaartmaatschappijen.

Vluchten naar Oceanië & Japan
Voor de langdurige vluchten naar Australië en Nieuw-Zeeland is comfort zeer
belangrijk. Travelhome werkt daarom samen met de beste luchtvaartmaatschappijen op dit gebied. Ons aanbod omvat onder andere Singapore Airlines
voor vluchten via Singapore, Emirates voor vluchten via Dubai, Malaysia
Airlines voor vluchten via Kuala Lumpur, Cathay Pacific voor vluchten via
Hong Kong en Qantas voor vluchten via bijvoorbeeld Bangkok of Singapore.
Een stopover om de lange vlucht te onderbreken behoort uiteraard tot de
mogelijkheden. Voor rechtstreekse vluchten naar Japan vlieg je met KLM.

Vluchten naar zuidelijk Afrika
Jouw vlucht naar zuidelijk Afrika wordt door Travelhome perfect geregeld. De
Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM en de Zuid-Afrikaanse luchtvaartmaatschappij South African Airways zijn de grootste maatschappijen uit ons
aanbod. Met deze combinatie bieden wij jou een uitgebreid netwerk in
zuidelijk Afrika, waardoor we altijd een vlucht kunnen vinden die aansluit op
jouw wensen.

Vluchten binnen Europa
Voor vluchten binnen Europa werkt Travelhome samen met KLM. Deze maatschappij brengt je, vaak met rechtstreekse vlucht, snel op jouw bestemming.
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VERNIEUWING AAN BOORD

Extra smakelijke lunch en meer digitale service
Vernieuwingen aan boord
Een vlucht met KLM moet zoveel mogelijk voelen als thuis, dus blijft KLM de service aan boord
vernieuwen. Met een extra smakelijke, verantwoorde lunch bijvoorbeeld, gemaakt met de beste
biologische ingrediënten. En een deel van het personeel aan boord heeft iPads bij zich om nog
gemakkelijker informatie voor reizigers op te zoeken. Op enkele vluchten is er
een proef met wifi aan boord.

Dat smaakt (h)eerlijk!

Altijd online: proef met wifi

Steeds meer consumenten geven de voorkeur aan biologische producten,
daarom is de lunch aan boord vernieuwd. Op alle KLM-vluchten genieten
reizigers nu van biologische desembroodjes waarin Rondeeleieren zijn
verwerkt die het 3 sterren Beter Leven Kenmerk dragen. De broodjes zijn
belegd met NH Kaas: ambachtelijk gemaakte kaas van Noord-Hollandse
koeien, geroemd door fijnproevers vanwege haar volle, ronde smaak.

Ook in het vliegtuig mailen en internetten: dat kan al op enkele KLM en
Air France-vluchten. KLM heeft namelijk twee Boeing-toestellen uitgerust
met wifi aan boord. Reizigers in deze toestellen kunnen bij wijze van proef
gebruik maken van draadloos internet. Zodra het vliegtuig 6 kilometer hoogte heeft bereikt, kunnen zij direct online. Nieuws, weer, online tijdschriften
en informatie over bestemmingen zijn gratis beschikbaar. Voor toegang tot
het gehele internet kunnen reizigers met hun creditcard betalen: € 10,95
per uur of € 19,95 voor de hele vlucht. Als de proef succesvol is, breidt KLM
deze service uit.

iPads aan boord
Pursers en piloten zijn tegenwoordig uitgerust met iPads. Dat vergemakkelijkt hun werk, scheelt papier én is handig voor reizigers. Dankzij de iPads
hebben zij namelijk altijd de laatste informatie bij de hand. Vluchtwijzigingen
krijgen ze snel binnen, waardoor ze reizigers met een aansluitende vlucht
goed kunnen informeren over het vervolg van hun reis.

Meer informatie
Informeer bij Travelhome of kijk op klm.nl
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TRAVELHOME

waarom reizen met een camper...
veel leuker is dan met een auto!
Heb je zo’n camper
al eens bekeken?
Campers zijn lekker luxe en bieden zeeën van
ruimte binnenin. Het is bijna geen kamperen
meer te noemen, maar wel ontzettend gaaf.

Kamperen midden in de
nationale parken vs telkens
weer in die muffe hotelkamers
‘s ochtends buiten ontbijten met uitzicht op de
rode rotspartijen van Zion National Park of midden in het regenwoud van Pacific Rim National
Park bijvoorbeeld is toch veel mooier dan in
een ontbijtzaal je ontbijtgranen naar binnen
werken?

Een huis op wielen,
met alles erop en eraan
Als je onderweg zin krijgt in een lekker koud
glaasje frisdrank, of het is lunchtijd en je krijgt
honger dan trek je gewoon de koelkast open en
voila! En heb je tijdens het rijden opeens hoge
nood? Geen probleem, je gaat gewoon zitten
op je eigen toilet. Je hoeft dus niet te wachten
tot je ergens een (waarschijnlijk hele vieze)
openbare toilet hebt gevonden! Alles is bij de
hand in je camper. Ideaal.
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En dan die koffers!
Je hoeft niet telkens weer je koffer in- en uit te
pakken en mee te sjouwen naar iedere nieuwe
hotelkamer waar je overnacht. Je pakt je koffers
aan het begin van de reis uit en aan het eind
van de reis weer in. Je kleding voor die dag
trek je gewoon uit de kast, net zoals thuis. Echt
ZOVEEL fijner.

Betaalbaar overnachten in
(of dichtbij) de nationale
parken
Welk hotel biedt prijzen van 15 dollar per kamer
per nacht? En dan ook nog eens midden in een
nationaal park? Nee, inderdaad. Dat vind je nergens. Reis je per camper dan kampeer je voor
dat bedrag wél op de campings in de parken!

10 X WAAROM REIZEN MET EEN CAMPER VEEL LEUKER IS DAN MET EEN AUTO

Het geeft
een machtig gevoel
Het voelt geweldig om in zo’n grote RV over de
grote highways te rijden, geloof ons! Dat machtige gevoel ken je pas als je het een keer hebt
meegemaakt.

Je hoeft niet altijd
uit eten

Een camper is geweldig
als je reist met de kids
Neem je (jongere) kinds mee op reis? Een camper is dan absoluut een aanrader. Magnetron bij
de hand om flesjes of eten op te warmen, altijd
hetzelfde bed waarin ze ook altijd kunnen slapen als ze moe zijn, op de camping meehelpen
om hout te sprokkelen voor het vuur of op zoek
naar hertjes… meer heb je niet nodig, toch?

Het is avontuurlijk!
Je rijdt je kampeerplek op midden in het bos,
hoeft geen stroomaansluiting of wateraansluiting te gebruiken, want je camper is zelfvoorzienend. Daar sta je dan, midden in de natuur
en ver weg van de bewoonde wereld. ’s avonds
zit je in je campingstoeltje bij het kampvuur in
plaats van voor de televisie op je hotelkamer.
Avontuur? Check!

Oke, we geven toe. Uit eten gaan is geen straf!
Maar wat dacht je van de kosten? Die lopen
toch best wel op als je drie keer per dag uit
eten gaat. Ga je met een camper dan kun je zelf
ook (af en toe) voor je maaltijden zorgen om de
kosten te drukken.

Ontmoet de locals
Op campings kom je altijd wel vriendelijke locals
tegen en maak je gemakkelijk contact, maar
ook bij bijv. tankstations of op de parkeerplaats
bij de supermarkt wordt je waarschijnlijk al vaak
aangesproken met vragen als ‘Where are you
from?’.
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REIZEN MET KINDEREN

Nynke Oosterman, blogster van reismetkinderen.nl maakte samen met haar man en zoontje
een droomreis door Zuidwest-Amerika. Op deze pagina’s vertelt zij u waarom ze ervoor hebben gekozen
om deze reis per camper te maken en waarom dat zo goed is bevallen!

10x waarom een camperreis met kids ideaal is
Reizen door Amerika, met de camper. Het heeft altijd op mijn dromenlijstje gestaan. Dat gevoel van
vrijheid, gaan en staan waar je wilt en niet iedere keer je tas hoeven pakken. Nu we met Fynn reizen,
onze peuter van bijna drie, leek een trip met je eigen mobiele huis me helemaal te gek.
En dat was het ook. Maar het reizen met de camper blijkt nog veel meer voordelen te hebben.
En zeker ook voor de kids. Welke? Hier komen ze:

Je huisje is altijd
in de buurt
Kids hebben toch altijd een beetje, of juist heel
veel, behoefte aan ritme en een vertrouwde
omgeving. Voor ons was dat de reden dat we
kozen voor het reizen met een camper. Vier
weken lang hetzelfde bed, dezelfde huiselijke
omgeving. Het enige dat verandert is de camping. Dat werkte super. Fynn vroeg, als hij het
wandelen zat was, zelfs wanneer we weer naar
huis gingen. En dan bedoelde hij niet Nederland
maar wel de camper.
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Geen gezeul met tassen
van accommodatie naar
accommodatie
Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar wij
hebben standaard te veel bagage mee. Vroeger
al, maar nu we met Fynn reizen helemaal. Kids
hebben nou eenmaal net even iets meer bagage
nodig. Trouwens, laat dat ‘iets’ maar achterwege. Eerlijk gezegd denken wij ouders dat ze het
allemaal nodig hebben. Kleding warm, kleding
koud en een tussenjasje, je weet tenslotte nooit.
Wat te denken van de rugdrager en/of buggy.
Knuffels, want anders slapen ze niet. Eigen beddengoed, dat vindt hij fijn. Man man, dat we
überhaupt ruimte hebben voor onze eigen spullen. Een camper is daar perfect voor. Je pakt de
tassen uit, er zijn genoeg kastjes en de volgende
vier weken hoef je die tas niet meer in of uit te
pakken.

Onderweg tekenen,
spelletje doen of lekker
een filmpje kijken
Wij hebben slechts één kletskous op de achterbank, maar wanneer je gezin groter is, is een
camper wel erg gezellig. Je kids zitten in het
campergedeelte keurig in de gordel, maar wel
bij elkaar. Wij hadden vaak de tafel omhoog
staan, dan kon Fynn onderweg een tekening
maken of een filmpje kijken op de iPad. Leg er
een antislipmatje op en ook het schaaltje met
appelpartjes of de fles drinken blijft gemakkelijk
staan. Kunnen ze mooi overal zelf bij. En met
meerdere kids speel je gezellig een spelletje. Als
de wegen niet te bochtig zijn natuurlijk.

Altijd alles bij de hand
Een mooi meer waar je in kunt afkoelen? Een
uitzichtpunt dat zich prima leent voor een
picknick? Of gewoon even willen stoppen. We
deden het geregeld en vanuit de camper hadden we dan zo een koud sapje en een gebakken
eitje op tafel. Camping tafel en stoelen erbij en
we zaten eerste rang. Zie je een lekker meertje,
je zwembroek is altijd bij de hand. Vieze voeten
na het buiten spelen, even afspoelen onder de
kraan. Je hebt ook altijd een toilet in de buurt,
met kinderen ook best wel heel fijn. En wordt
het ’s avonds wat fris, even naar binnen voor
een trui.

REIZEN MET KINDEREN
Gemakkelijk slapen
onderweg
Fynn slaapt ’s middags nog. Hij slaapt eigenlijk
overal en valt dus ook gemakkelijk in slaap in
zijn autostoeltje. Maar iedere dag opnieuw in
dezelfde houding is toch iets minder comfortabel. In een hotel zitten we dan al gauw met
hem op de kamer. Met de camper niet. We parkeerden in een national park of op een andere
mooie plek. Raampjes open voor de frisse lucht
en slapen maar. Ondertussen zaten wij lekker
buiten voor het campertje te speuren naar hertjes of we tekenden op de plattegrond van het
park (welke je bij de ingang altijd krijgt) alvast
een wandeling uit voor de middag. Kopje koffie
erbij. Wat wil een mens nog meer. Wij deden
’s ochtends vaak al iets actiefs in de omgeving
en als Fynn dan moe werd, gingen we rijden.
Uitgerust kwamen we dan op de plaats van
bestemming.

We koken zelf
Weleens geprobeerd? Vier weken lang, iedere
avond met een peuter uit eten gaan… Ik kan
het niemand aanraden. En gelukkig hoeft dat
ook niet wanneer je met de camper reist. We
kookten waar en wanneer wij er zin in hadden, gewoon in ons eigen keukentje. Of, ook
heel fijn, op de barbecue. Vrijwel alle campings
hebben barbecue-plaatsen. Vuurtje stoken,
marshmallows erboven. Hoe leuk is dat? Typisch
Amerikaans: s’mores! Marshmallows tussen
twee biscuitjes. Natuurlijk gingen we weleens
uit eten. Op een avond dat Fynn goed geslapen
had.

Reizen met een camper
is relatief goedkoop
Goedkoop, goedkoop… Ok, dat is misschien
niet de juiste woordkeuze. Een camper huren
kost best wel wat geld, dat zal ik niet ontkennen. Wat het betaalbaar maakt zijn je overnachtingen. Wij zijn met drie, in een hotel kon Fynn
dan nog wel bij ons op de kamer. Maar bestaat
je gezin uit meerdere kinderen, dan heb je al
gauw twee hotelkamers nodig. En dat is prijzig.
Onze overnachtingen op campsites kostten ons
gemiddeld 35 dollar, omgerekend zo’n 31 euro
per nacht. Met als negatieve uitzondering San
Francisco, waar we maar liefst 91 dollar per
nacht betaalden. De goedkoopste campsites?
Die in de nationale parken, waar je weinig voorzieningen hebt, maar wel de tofste locaties. Hier
betaalden we gemiddeld 18 dollar per nacht.
Als je ’s morgens ontbijt met melk/yoghurt met
muesli, ’s middags een broodje smeert en ook ’s
avonds zelf kookt, bespaar je ook nog eens drie
maaltijden uit. Dat alles kan prima in de camper,
maar vrijwel niet in een hotel.

Middenin de natuur
Voor ons de beste reden voor het reizen met
een camper was het leven en overnachten midden in de natuur. Wakker worden van de vogels
en van een groot hert dat komt drinken bij de
waterpomp op de camping. Eekhoorntjes die
’s morgens bij het ontbijt nieuwsgierig komen
neuzen. Kamperen op loopafstand van de
immense Grand Canyon of de indrukwekkende
Bryce Canyon. Na het eten nog even de zonsondergang aan de rand van de canyon meepakken
en dan lekker je bedje induiken. Muisstil en pikkedonker was het ’s nachts midden in het park.
Je leeft in een camper vier weken lang buiten,
heerlijk!

Vrijheid, blijheid
We reizen net voor het hoogseizoen (juli/augustus) en boeken daarom bijna geen camping ver
vooruit. Blijkt het ergens ineens veel te warm te
worden of stopt het niet met regenen, dan pakken we ons boeltje in en gaan. Een rit die in de
praktijk toch iets te lang is of je komt onderweg
op zo’n mooie plek waar je echt wil stoppen. Of
de kids zien een speeltuin of hebben het ergens
heel erg leuk. Geen probleem. De weg af en op
zoek naar een camping. Of je boekt op die leuke
plek een extra nacht. Heerlijk die vrijheid! Er zijn
op de meest afgelegen plekken campings te vinden. Nog zo’n gevoel van vrijheid: zelf bepalen
waar en wanneer je ontbijt, luncht en ’s avonds
eet. De camper is ideaal om je ritme aan te passen aan dat van de kids. Stoppen, ijsje uit de
vriezer en de kids zijn weer helemaal happy.

Enorm veel keus
in campers
Wat voor camper je ook zoekt, voor ieder is er
wat wils. Groot, klein, budget of luxe. Alles is
mogelijk qua camper. Een ‘bus’ van 10 meter,
een normale familiecamper of zelfs een pickupcamper. Slapen de kids liever stoer in de
buitenlucht. Geen probleem. Dan is misschien
toch dat hippe VW-busje een optie met voor de
kids een tentje. De campingplekken zijn in ieder
geval overal op berekend. Alles is dus mogelijk.
Je kan het zo gek niet bedenken.
Overtuigd? Ik zou het zeker zelf eens gaan proberen. The kids will love it!
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Amerika…
Je camper staat in de natuur tussen de bomen, op de barbecue ligt een steak en
je hebt een koud glas drinken binnen handbereik. Je stookt het vuur nog eens op en denkt
terug aan de afgelopen twee weken. Wandelen door de immense Grand Canyon,
zwemmen in Lake Powell, als cowboy te paard in Monument Valley, heerlijk eten en
shows bekijken in Las Vegas en het adembenemende uitzicht bij Delicate Arch bewonderen.
Wat een heerlijke reis met indrukwekkende natuur en bruisende steden.
Een ervaring om nooit te vergeten.
Dat is een camperreis door Amerika.
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Amerika
Klimaat
Amerika is een enorm land, met een zeer gevarieerd klimaat. Van een poolklimaat in Alaska tot een subtropisch klimaat in Florida! Over het algemeen
zijn het voorjaar, najaar en de zomer de beste reisperioden. In de zuidelijke
staten, waaronder Florida, is het orkaanseizoen van juni t/m november. In
deze periode kunnen één of meerdere orkanen voorkomen. Twijfel je over
de beste periode voor jouw route? Neem dan gerust contact met ons op. Wij
adviseren je hierover graag.

RVing
Een camper (RV) is bij Amerikanen een ontzettend populaire manier van reizen. De ene camper is nog groter dan
de andere. Met meerdere slide-outs, satelliettelevisie,
een boot of een grote Amerikaanse auto achter de camper… het kan allemaal in Amerika! De campers die wij
Nederlanders vaak huren zijn voor ons meer dan groot
genoeg, maar voor veel Amerikanen zijn dit zelfs nog
kleintjes!

Hi, how are you?
Deze vraag zul je tijdens je reis veel gesteld
krijgen. Op straat, in winkels en van andere
kampeerders. Amerikanen verwachten op deze
vraag niet altijd een antwoord. Je kunt het zien
als een begroeting, zoals bij ons
‘hallo, alles goed?’.
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AMERIKA
Typisch Amerikaans eten
Natuurlijk staat Amerika bekend als hét fastfood land. Je vindt er dan ook
talloze fastfoodketens. Hamburgers, Burrito’s, Hot-Dogs, Pizza, Pretzels, er is
van alles te krijgen in overvloed. Naast dit ongezonde, maar oh zo lekkere,
fastfood is ook de barbecue ontzettend geliefd bij Amerikanen. Grote
stukken vlees, maar ook groenten en brood worden gebarbecued. Met je
camper zul je ook volop van deze maaltijden kunnen genieten.
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Kamperen in de States
De campings in Amerika zijn er in alle soorten en maten. Van grote campingketens met alles erop en eraan tot schitterende natuurcampings zonder
veel faciliteiten. Kamperen in de nationale parken is een unieke beleving.
Hier sta je midden in de natuur. In een groen woud of tussen hoge rode
rotsen. Vaak brengt een gratis shuttlebus je van de camping naar de mooiste plekjes van het park. De campingplaatsen op nationale parken hebben
allemaal een eigen vuurplaats en een zitje. Tot in de late uurtjes kun je hier
heerlijk genieten van een barbecue of kampvuur.
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TRAVELHOME

wat je alleen kunt weten als je
een camperreis hebt gemaakt door de USA
Dat dit de allermooiste
manier van reizen is
Het moment dat je jouw camper hebt opgehaald
en op weg gaat naar je eerste camping is het
waarschijnlijk allemaal nog even nieuw en spannend. Maar ben je eenmaal geïnstalleerd op de
camping en zit je met je campingstoeltje bij het
kampvuur, midden in de schitterende natuur,
dan zul je er zeker van zijn: wat is dit een prachtige manier om te reizen! Het gevoel van vrijheid
dat een camper je geeft is niet te evenaren.

Dat de (voor jouw gevoel)
enorme camper die je
geboekt had eigenlijk
helemaal niet zo groot is
Je wist nog zó zeker toen je thuis je reis boekte
dat deze camper eigenlijk erg groot was. Maar
‘in Amerika is alles nu eenmaal groter’ dus
heb je hem toch gekozen. Nu je in Amerika
hebt rondgereisd weet je dat de campers waar
Amerikanen zelf mee rondreizen nog véél groter
zijn dan die van jou en dat de grootte van jouw
camper toch echt wel meevalt!

Hoe leuk de campings in de
nationale parken zijn
Wat is er mooier dan wakker worden midden in
een van de wereldberoemde nationale parken?
Je stapt uit je camper en om je heen zie en ruik
je hier en daar een kampvuurtje, waarop de lekkerste ontbijtjes worden gekookt. Nadat je klaar
bent met je ochtendritueel stap je op de gratis
shuttlebus voor een heerlijke dag in de spectaculaire natuur. Aan het eind van de middag keer
je terug en pak je wat te drinken en te snacken
uit je eigen koelkast en ga je lekker zitten, voetjes omhoog, om te genieten van het buiten zijn
en de rust van deze geweldige omgeving. Zeg
nou eerlijk: wil je ooit nog iets anders?

Dat de Amerikaanse
campers best wel
super de luxe zijn
Ook al kies je voor een basic campertype dan
nóg is deze luxer dan je zou denken. Vrijwel alle
campers beschikken over een magnetron, grote
koelkast en vriezer, prima bedden en een badkamertje. Ideaal!

Hoe je gemakkelijk een
kampvuur maakt
De eerste keer sta je misschien wat te stuntelen,
maar na een paar keer ben je ervaren kampeerder en draai je je hand niet meer om voor het
aanmaken van een kampvuurtje. In no time zit
je hele reisgezelschap er gezellig en warmpjes
bij.

Dat Amerika een
écht camper land is
Camperreizen zijn ook bij Amerikanen enorm
populair. Veel mensen hebben een camper of
huren er een voor de vakantieperiodes. Er zijn
dan ook ontelbaar veel goede en mooie campings met prachtige camperplekken en op veel
plekken zijn speciale camperparkeerplaatsen.
Het land is echt goed ingesteld op het reizen in
een camper, waardoor het gemakkelijk is om op
deze manier te reizen.

Dat je prima een hele dag
kunt doorbrengen in de
Amerikaanse supermarkten,
als je niet oplet
Gigantisch. Dat is het juiste woord om de supermarkten in Amerika te omschrijven. Je kijkt er
iedere keer weer je ogen uit. Als je niet uitkijkt
loop je jezelf er uren later nog te verbazen over
wat er allemaal te koop is!
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10 X WAAROM REIZEN MET EEN CAMPER VEEL LEUKER IS DAN MET EEN AUTO

Dat je niet met een Porta
Potti over de
camping hoeft te lopen

Hoe fijn het is dat je niet
telkens je koffers opnieuw
hoeft in te laden

Dat je de camper heel
erg gaat missen als je
hem hebt ingeleverd

Alle campers in Amerika hebben een ingebouwde toilet. Op campings heb je vaak een
‘full hookup’ mogelijkheid, waarbij je de camper
aansluit op de riolering, de elektriciteit en de
watervoorziening op de camping. Heb je deze
mogelijkheid niet? Dan wordt het afvalwater
allemaal opgevangen in de tanks van de camper. Geen gedoe dus met Porta Potti’s en al
helemaal niet met een wc-rol over de camping!

Geen gedoe met koffers uit de auto sjouwen,
uitpakken, weer inpakken en weer terug de auto
in tillen. Tijdens je camperreis pak je één keer je
koffer uit en aan het eind van de reis pak je je
koffer weer in. In de tussentijd haal je je kleding
en andere zaken gewoon uit de kastjes van de
camper. Heerlijk ontspannen reizen dus.

Het klinkt gek, maar wij durven met zekerheid
te zeggen dat je, aan het eind van je reis, met
pijn in je hart ‘jouw’ camper weer bij het inleverstation achterlaat. Wat hebben jullie samen
fantastische avonturen beleefd en wat heb je
een geweldige reis achter de rug. Volgend jaar
weer?
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STOPOVER NEW YORK, CHICAGO, WASHINGTON D.C.
New York
The city that never sleeps! In New York is zoveel te doen dat slapen ook
bijna zonde van de tijd is. Kijk je ogen uit in deze bruisende wereldstad,
geniet van het uitzicht vanaf het Empire State Building of bekijk een musical
op Broadway. In New York zul je je geen moment vervelen.
Begin je reis met een bezoek aan het hart van de stad: Times Square.
Hier is op elk moment van de dag iets te beleven. Maak een Statue of
Liberty Cruise en bekijk dit bekende beeld van heel dichtbij. Vanaf hier
heb je een fantastisch uitzicht op de skyline van Manhattan.
Per metro reis je naar de wijk Soho. Deze wijk heeft veel leuke boetiekjes
en kleine restaurants. Voor het diner is het leuk om de gezellige wijk
West Village te bezoeken. Shoppen doe je op Fifth Avenue,
waar alle grote winkelketens te vinden zijn.
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Chicago
Chicago, een relaxte en groene stad! In welke
andere stad zie je vanaf het strand de wolkenkrabbers al staan en zie je ontelbaar veel groene
parken aan drukke winkelstraten liggen?
Bewonder de spectaculaire architectuur in het
Millennium Park. In het park vind je o.a. het
unieke podium van Pritzker Pavilion, de wereldberoemde Bean en de Crown Fountain, waar
gezichten van inwoners van de stad op grote
schermen te zien zijn.
Ben je gek op dieren? Breng dan een bezoek
aan de oudste gratis zoo van Amerika: Lincoln
Park Zoo. Ook het Shedd Aquarium is ontzettend leuk om te zien.
Op Oak Street Beach kun je heerlijk uitwaaien,
zonnebaden of een partijtje strandvolleybal
spelen. Eindig je bezoek aan Chicago met een
bezoek aan het Willis Tower Skydeck of het John
Hancock Observatory en geniet van het uitzicht
over deze prachtige stad.
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NEW YORK, CHICAGO, WASHINGTON D.C.
Washington D.C.
De hoofdstad van de USA heeft naast veel historie en beroemde bouwwerken ook gezellige
restaurants en mooie winkels. Begin je citytrip
met een bezoek aan ‘The Mall’. In deze groene
omgeving vind je verschillende wereldberoemde
gebouwen zoals het US Capitol en het Lincoln
Memorial, waar Martin Luther King zijn beroemde speech gaf. Uiteraard mag een ‘bezoekje
aan de president’ niet ontbreken! Van achter
een groot hek kun je het Witte Huis bewonderen. Kom lekker tot rust bij het Georgetown
Waterfront en strijk neer op een grasveld in het
park, tussen de sportievelingen en verliefde stelletjes.
In deze bruisende stad zijn ook veel musea te
vinden zoals het National Museum of American
History en het populaire Air & Space Museum.
Voor diverse restaurants, leuke winkels en
gezellige cafés ga je naar de hippe wijk
Georgetown.
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HIGHLIGHTS VAN ZUIDWEST-AMERIKA
Zuidwest-Amerika is veruit de populairste bestemming in Amerika voor een camperreis.
Met bruisende steden als San Francisco en wereldberoemde natuurparken als de Grand Canyon
en Yosemite spreekt dit deel van Amerika veel van onze reizigers enorm aan.
Wat is er onderweg te bewonderen? Hierbij een overzicht van de meest populaire highlights. Op de
volgende pagina’s zie je hoe je deze highlights kunt combineren in een voor jou passende route.

Highlights van Zuidwest-Amerika

© Discover Los Angeles

© Joanne DiBona

Los Angeles

San Diego

De stad van de sterren. Breng een bezoekje aan Hollywood, waar je over de
sterren loopt van iedereen die ook maar iets voorstelt in de film en muziekindustrie. Bij het Chinese Theatre kun je kijken of je even grote handen hebt
als bijvoorbeeld Marilyn Monroe of Arnold Schwarzenegger! Om een idee
te krijgen van hoe films worden opgenomen en hoe special effects gemaakt
worden bezoek je het pretpark Universal Studio’s. Naast leuke attracties zijn
hier ook sensationele shows en kun je verschillende beroemde filmsets bekijken. In Beverly Hills bekijk je de huizen van sterren als Sylvester Stallone,
dr. Phill en Taylor Swift. Leg je handdoekje neer op een van de mooie brede
stranden en flaneer over de gezellige pier van Santa Monica.

Een stad die dichtbij de Mexicaanse grens ligt en waar je dan ook veel
Mexicaanse invloeden tegenkomt. Bezoek het gigantische stadspark Balboa
Park, met prachtige botanische tuinen, verschillende interessante musea en
zelfs een dierentuin. In Mission Beach kun je heerlijk over het strand wandelen of fietsen huren om over de mooie boardwalk te fietsen.

Route 66
Joshua Tree National Park
Reis door de woestijn van Joshua Tree National Park en leer een andere kant
van Amerika kennen. De grote, op cactus lijkende, ‘Joshua Trees’ domineren
het noorden van het park. Wandel over het zand, door de cactusvelden en
zoek de kleine woestijndieren.
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De iconische Route 66 loopt van Chicago tot Los Angeles. Tijdens jouw
reis door Zuidwest-Amerika zul je delen van deze weg tegenkomen. Tussen
Kingman en Seligman (in Arizona) kun je met jouw camper van de snelweg
af om een stukje over deze weg te rijden. In deze toeristische plaatsjes
zelf koop je de nodige souvenirs voor het thuisfront en kun je leuke foto’s
maken bij bijvoorbeeld Route 66 borden en schitterende oldtimers.

AMERIKA

Grand Canyon National Park

Lake Powell - Antelope Canyon - Horseshoe Bend

Overweldigend, dat is het Grand Canyon National Park in één woord. Een rit
langs de diverse uitzichtpunten geeft iedere keer een andere indruk van de
canyon en laat zien hoe immens het park is. Diverse shuttlebusroutes maken
het mogelijk om het park van allerlei verschillende plekken te bewonderen.
Als de zon onder gaat kleuren de rotsen in de meest prachtige kleuren van
oranje tot felrose en paars.

Unieke zandsteenformaties in allerlei kleuren rijzen overal uit het water
op en het enorme Lake Powell strekt zich eindeloos uit. Hier kun je allerlei
watersportactiviteiten beoefenen en heerlijk uitrusten. In de Upper en de
Lower Antelope Canyon, vlakbij Page, maak je ongelofelijk mooie foto’s van
gestroomlijnde rode rotsen. Bij Horseshoe Bend word je getrakteerd op een
fantastisch uitzicht.

Monument Valley
Wanneer je door het verlaten landschap van Monument Valley rijdt, zul je
de omgeving direct herkennen uit oude Western films. Het is een bijzonder
landschap van eenzame rode rotsen, omgeven door gigantische lege vlaktes.
Je krijgt pas écht een goede indruk van het park door mee te gaan met een
tour. Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden.
Zo kun je bijvoorbeeld mee met een 4WD tour, waarbij een gids je meer
vertelt over de geschiedenis van het park en eeuwenoude rotstekeningen
laat zien. Ook kun je het park te paard verkennen en er een nachtje slapen
onder de sterrenhemel.

Arches National Park
Het park dat bekend staan om de vele bijzondere bogen van rood gesteente.
Hét symbool van de staat Utah is Delicate Arch, de bekendste boog van
Arches National Park. Wandel naar deze boog voor een sensationeel uitzicht.
Een andere bijzondere wandeling is de Fiery Furnace Hike. Onder leiding van
een ervaren Ranger wandel je door een (nog nooit in kaart gebracht) gebied
zonder wandelpaden, over rotsen en door kloven. Onderweg leer je over de
flora en fauna van het park en bewonder je verschillende rotsformaties.
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REISARTIKEL

Canyonlands National Park

Capitol Reef National Park

Rijd met je camper door het park en stop bij de diverse uitzichtpunten om
de natuurpracht te bewonderen. Je kijkt neer op de diepe ravijnen waar de
oude karrensporen inmiddels uitgesleten zijn door toeristen die met Jeeps
door het park rijden.
Maak enkele korte wandelingen of huur zelf een Jeep en maak een avontuurlijke tocht langs diepe afgronden naar de bodem van de canyon waar je
het park van een geheel andere kant bekijkt.

Een enorme scheur in de aarde deelt het landschap in tweeën bij Capitol
Reef National Park. Rijd de Scenic Drive en bewonder de gekleurde rotsen,
diepe kliffen, monolieten en het uitzicht.

Bryce Canyon National Park
De roodgekleurde ‘hoodoos’ torenen in een willekeur aan vormen boven je
uit. De rotsen nemen de meest bijzondere vormen aan en maken het park
uniek. Wandel met zonsondergang naar Sunset Point voor een betoverend
uitzicht over het park. Ook kun je kiezen voor de Rim Trail
waarbij je het park van bovenaf bekijkt of de meer uitdagende
Navajo Loop Trail die je naar de bodem van de ‘hoodoos’ voert voor
een compleet andere kijk op het park.

Zion National Park
Met je camper kampeer je te midden van de
torenhoge rode rotsen, tussen groene bomen en
langs het kabbelende water van de Virgin River.
Je kunt hier uitstekend wandelen! De gratis
shuttlebus van het park zet je af bij verschillende
punten in het park. Wandel langs of door de
rivier, naar hoger gelegen punten met adembenemende vergezichten en naar unieke rotsformaties. Rust daarna lekker uit met een ijsje op
het gras of zak in een grote rubberband de rivier
af. Sluit de avond af met een heerlijke barbecue
op de camping. Dit prachtige park zal een diepe
indruk op je achterlaten.
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AMERIKA

Las Vegas
Viva Las Vegas! Dit is de stad waar alles kan en alles mag. Op welk tijdstip je ook kijkt er zijn altijd mensen in de casino’s. Kijk je ogen uit in de
vele themahotels. Waan je in Venetië, waar je met een heuse gondel door
de ‘kanalen’ kunt varen, loop door de straten van Parijs en bekijk het
Vrijheidsbeeld vanuit het karretje van een achtbaan.
Waag een gokje in een van de vele casino’s, maar geniet ook van de uitgebreide buffetten, geweldige shows en enorme winkelcentra. Las Vegas heeft
het allemaal!

Sequoia en Kings Canyon National Park
Loop door het land van de reuzen in het Sequoia National Park en zie de
grootste boom ter wereld, de General Sherman Tree. Deze boom heeft een
lengte van maar liefst 83,8 meter en is ongeveer 2200 jaar oud.
Het tweede deel van dit prachtige park wordt gevormd door het Kings
Canyon National Park met zijn mooie bergwanden en diepe ravijnen waar je
heerlijke wandelingen kunt maken.

Yosemite National Park
Indrukwekkende watervallen, granieten rotskliffen, valleien en heldere
rivieren. Yosemite is absoluut een overweldigend mooi park. Met je camper
kampeer je diep in de groene wouden van het park. Je geniet in de avond
van een zelfgemaakt kampvuur en stapt ’s ochtends de camper uit om in de
frisse buitenlucht helemaal wakker te worden. Je kunt je in het park gemakkelijk enkele dagen vermaken met wandelen, fietsen en het bekijken van de
mooie uitzichtpunten.

San Francisco
Een gezellige bruisende stad, die Europees aanvoelt. Dat is San Francisco.
Deze stad heeft al van veel mensen het hart gestolen! Proef verse vis
bij Fishermans Wharf en breng een bezoek aan de beruchte gevangenis
Alcatraz. Fiets over de Golden Gate Bridge voor een schitterend uitzicht
over de stad. De echte shoppers onder ons kunnen hun hart ophalen in
San Francisco. Ook zijn er geweldige restaurants en leuke terrasjes.
Een heerlijke stad!

Highway One
Deze kustroute is een schitterende route om te rijden. Reis je door
Zuidwest-Amerika dan zul je hoogstwaarschijnlijk het enkel gedeelte
tussen San Francisco en Los Angeles rijden. De weg kronkelt langs ruige
kustlijnen en verlaten stranden, met af en toe gezellige kustplaatsjes.
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DE POPULAIRSTE ROUTE DOOR ZUIDWEST-AMERIKA
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22-daagse camperreis veelzijdig Amerika
Wil je met een camper door Zuidwest-Amerika trekken? Dan is deze
route een perfect uitgangspunt! In ruim drie weken bezoek je veel van de
wereldberoemde highlights. Zo bewonder je het sensationele uitzicht over
de Grand Canyon, kampeer je midden in de bossen, met uitzicht op de
torenhoge bergwanden van Yosemite National Park en kijk je je ogen uit
op de fascinerende, neonverlichte Las Vegas Strip. Onder onze reizigers is
dit namelijk de meest populaire route. Succes verzekerd, dus!
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Vlucht naar Los Angeles en hotelovernachting
Camper ophalen en verblijf in Los Angeles
Joshua Tree National Park
Kingman
Grand Canyon National Park
Page / Lake Powell
Page / Lake Powell
Bryce Canyon National Park
Zion National Park
Zion National Park
Las Vegas
Las Vegas
Sequoia National Park
Sequoia National Park / Yosemite National Park
Yosemite National Park

75 km
165 km
325 km
280 km
230 km
240 km
140 km
260 km
615 km
275 km

Culiacan
Culiac
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j a
Guadalajara

S L
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Guadalajara
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Dag 16
Dag 17
Dag 18
Dag 19
Dag 20
Dag 21
Dag 22

San Francisco
San Francisco
San Luis Obispo (Highway One)
Los Angeles
Camper inleveren in Los Angeles en hotelovernachting
Retourvlucht vanaf Los Angeles
Aankomst in Amsterdam

340 km
Mexico
M
exxicoo Cit
Cityy

420 km
310 km
75 km

Totaal aantal kilometers: ca. 4300 km
Bekijk deze route uitgebreid op onze website www.travelhome.nl!
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TIP: maak deze camperreis nóg mooier:

L

Wat vonden ervaren reizigers
Hans en Eva Oudshoorn?

« Een rondje nationale parken en drie grote steden in het westen van de

Verenigde Staten. Als je van alles wilt beleven is dit een uitgelezen route.
Je bezoekt drie grote steden:
Los Angeles, Las Vegas en San Francisco en daartussen is
er grootse, overweldigende natuur.Je kunt tijdens deze route veel nationale parken bezoeken, een groot contrast met de steden. Wij hebben deze
route gereden met een 25ft camper. Een mooi, luxe formaat voor een reis
met twee volwassenen.
De afwisseling tussen de steden en de vele landschappen is
een unieke ervaring. De vrijheid die je met een camper hebt
is geweldig, gaan en staan waar je wilt.
We hopen nog veel van dit soort reizen te gaan maken.

Kampeer met je camper aan het strand van Los Angeles. Als je ’s morgens
wakker wordt start je de dag met een wandeling over het schitterende
brede zandstrand.
Bezoek een van de vele shows in Las Vegas. Er zijn honderden opties,
waaronder bijvoorbeeld Cirque Du Soleil, goochelshows, comedyshows en
concerten van topartiesten.
Boek een helikoptervlucht over de Grand Canyon of over Zion National
Park, voor een grandioos uitzicht over het imposante rode gesteente. Een
letterlijk en figuurlijk hoogtepunt van de reis!
Boek (een half jaar voor vertrek) een aantal campings in de nationale
parken. Dit zijn vaak de mooiste plekjes om te overnachten én een betere
uitvalsbasis om het park te verkennen kun je niet hebben!
Onderbreek je vliegreis naar Los Angeles met een ‘stopover’ in
New York! De prijs van de vliegreis is vaak niet (veel) hoger.
Vraag ons naar de mogelijkheden.

»

Tip van medewerker Loes Borgers-Kappen
Door te wandelen beleef je de nationale parken pas écht!
Als ik zelf op reis ga ik, voor ik het park bezoek, altijd even kijken bij
het Visitor Center. De rangers die hier werken weten alles over het park
en de verschillende wandelingen. Zij kunnen perfect adviseren over
welke wandelingen het beste passen bij je conditie.
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ALTERNATIEVE ROUTE

23-daagse camperreis
San Francisco retour
Wil je jouw camperreis graag starten en eindigen in het gezellige
San Francisco? Dan adviseren wij je deze prachtige route door
het zuidwesten van Amerika.

Dagindeling
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
Dag 10
Dag 11
Dag 12
Dag 13
Dag 14
Dag 15
Dag 16
Dag 17
Dag 18
Dag 19
Dag 20
Dag 21
Dag 22
Dag 23

Vlucht naar San Francisco en hotelovernachting
Verblijf in San Francisco
Camper ophalen en rijden naar Carmel by the Sea
Pismo Beach
Los Angeles
Los Angeles
Joshua Tree N.P.
Kingman
Grand Canyon N.P.
Page/Lake Powell
Page/Lake Powell
Bryce Canyon N.P.
Zion N.P.
Zion N.P.
Las Vegas
Las Vegas
Sequoia N.P.
Yosemite N.P.
Yosemite N.P.
San Francisco
Camper inleveren en hotelovernachting in San Francisco
Retourvlucht vanaf San Francisco
Aankomst in Amsterdam

200 km
300 km
320 km
165 km
325 km
280 km
230 km
240 km
140 km
260 km
615 km
275 km
340 km

Totaal aantal kilometers: ca. 4150 km
Bekijk deze route uitgebreid op onze website www.travelhome.nl!
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21-daagse camperreis
van Las Vegas naar San Francisco
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Wil je nét wat anders? Door een enkele reis te maken tussen Las Vegas
en San Francisco kun je de minder bezochte natuurparken Arches N.P. en
Canyonlands N.P. combineren met de populaire nationale parken zoals de
Grand Canyon en Yosemite N.P.!
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Dag 17
Dag 18
Dag 19
Dag 20
Dag 21

Vlucht naar Las Vegas en hotelovernachting
Verblijf in Las Vegas
Camper ophalen en rijden naar Zion N.P.
Zion N.P.
Bryce N.P.
Capitol Reef N.P.
Moab - bezoek Canyonlands N.P.
Moab - bezoek Arches N.P.
Monument Valley
Page / Lake Powell
Grand Canyon N.P.
Grand Canyon N.P.
Lake Havasu City
Sequoia N.P.
Sequoia N.P.
Yosemite N.P.
Yosemite N.P.
San Francisco
Camper inleveren en hotelovernachting in San Francisco
Retourvlucht vanaf San Francisco
Aankomst in Amsterdam
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275 km
340 km

Bekijk deze route uitgebreid op onze website www.travelhome.nl!
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375 km
660 km

Totaal aantal kilometers: ca. 3700 km
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14-daagse camperreis
Las Vegas retour
Heb je niet zoveel tijd, wil je veel zien en niet teveel kilometers rijden?
Dan is deze route wellicht voor jou een optie. Ook voor tijdens de
meivakantie is dit een ideale route.

Dagindeling
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
Dag 10
Dag 11
Dag 12
Dag 13
Dag 14

Vlucht naar Las Vegas en hotelovernachting
Camper ophalen en rijden naar Valley of Fire S.P.
Zion N.P.
Bryce N.P.
Capitol Reef N.P.
Moab – Canyonlands N.P.
Moab – Arches N.P.
Monument Valley
Page / Lake Powell
Grand Canyon N.P.
Las Vegas
Camper inleveren en hotelovernachting in Las Vegas
Retourvlucht vanaf Las Vegas
Aankomst in Amsterdam

80 km
210 km
140 km
190 km
270 km
20 km
245 km
200 km
220 km
450 km

Totaal aantal kilometers: ca. 2350 km
Bekijk deze route uitgebreid op onze website www.travelhome.nl!
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23-daagse camperreis speciaal
voor gezinnen met jonge kinderen
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Onderstaande route is door het rustige tempo fijn voor gezinnen met jonge
kinderen, die wél wat willen zien en doen, maar niet elke dag onderweg
willen zijn. Een afwisselende route vol met leuke plekjes voor de kids!
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Dagindeling
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Dag 18
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Vlucht naar Los Angeles
Camper ophalen en verblijf in Los Angeles - bezoek aan
attracties Santa Monica Pier
Los Angeles - bezoek Universal Studio’s
Joshua Tree N.P. - klimmen op de rotsen en spelen
in het zand
Kingman
Grand Canyon N.P.
Grand Canyon N.P.
Page / Lake Powell
Page / Lake Powell - zwemmen en/of boottocht
van 1,5 uur naar Antelope Canyon
Monument Valley
Zion N.P.
Zion N.P.
Las Vegas
Las Vegas
Barstow - bezoek Calico Ghost town en
naar Peggy Sue’s 50’s Diner voor milkshakes
Sequoia N.P. - wandelen door het reuzenwoud,
op zoek naar beren!
Sequoia N.P.
Yosemite N.P. - fietsen door het park

Denver
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200 km
365 km
260 km

510 km

Saltillo

Dag 19 Yosemite N.P.
Guadalajara
Dag 20 San Francisco - bezoek aan Alcatraz en
Culiacan
Culiac
iacaan
ritje met de Cable Car
300 km
Dag 21 Camper inleveren en hotelovernachting in San Francisco
Dag 22 Retourvlucht vanaf San Francisco
Dag 23 Aankomst in Amsterdam

360 km

Totaal aantal kilometers: ca. 3490 km

280 km

Bekijk deze route uitgebreid op onze website www.travelhome.nl!

SPECIALIZING IN SMALL VEHICLES

YOUR HOME

AWAY
FROM HOME

OUR RENTAL STATIONS
USA
· Las Vegas
· Los Angeles
· Phoenix
· San Francisco
· Vancouver / Point Roberts

CANADA
· Calgary
· Toronto
· Vancouver

ALTERNATIEVE ROUTE

23-daagse camperreis speciaal
voor natuurliefhebbers
Houd je van natuur en wil je liever zo min mogelijk tijd in de steden
doorbrengen? Deze route voert je langs de mooiste natuurparken van
West-Amerika, op een rustig tempo zodat je écht de tijd hebt om te
genieten van al het natuurschoon.

o

G

Dagindeling
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
Dag 10
Dag 11
Dag 12
Dag 13
Dag 14
Dag 15
Dag 16
Dag 17
Dag 18
Dag 19
Dag 20
Dag 21
Dag 22
Dag 23

Vlucht naar Phoenix en hotelovernachting
Camper ophalen en rijden naar Lake Pleasant R.P.
Sedona
Sedona
Grand Canyon N.P.
Grand Canyon N.P.
Page / Lake Powell
Page / Lake Powell
Monument Valley
Moab – Arches N.P.
Moab – Arches N.P.
Moab – Canyonlands N.P.
Capitol Reef N.P.
Bryce Canyon N.P.
Bryce Canyon N.P.
Kanab / Coral Pink Sand Dunes S.P.
Kanab: White Pocket (tour)
Zion N.P.
Zion N.P.
Valley of Fire S.P.
Camper inleveren en hotelovernachting in Las Vegas
Retourvlucht vanaf Las Vegas
Aankomst in Amsterdam

65 km
160 km
180 km
215 km
200 km
240 km
50 km
270 km
190 km
130 km
70 km
225 km
100 km

Totaal aantal kilometers: ca. 2400 km
Bekijk deze route uitgebreid op onze website www.travelhome.nl!
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23-daagse camperreis speciaal voor stedenliefhebbers
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Vlucht naar New York en hotelovernachting
Sacra
ramento
New York
San Francisco
San Jose
New York
Vlucht New York - San Francisco
San Francisco
San Francisco camper ophalen en rijden naar Monterey
Santa Barbara
Santa Barbara
Los Angeles
Los Angeles
San Diego
San Diego
Joshua Tree N.P.
Flagstaff
Grand Canyon N.P.
Page
Bryce Canyon N.P.
Zion N.P.
Las Vegas
Camper inleveren en hotelovernachting in Las Vegas
Verblijf in Las Vegas
Retourvlucht vanaf Las Vegas
Aankomst in Amsterdam

New York
York

Salt Lake City
Denver

Reno

Kansas City

Ph
Philadelphi
a New York

Wichita
Wichit

W
Washington

Philadelphia

Tulsa
M
Memphi
s

Albuquerque
rqu

Charlott
arl e

Los Angeles
A

Phoenix

San Diego
190
km
400 km

Dallas
Atlanta
nta
Austin

Tucsoon
Hermos
He
osillo

Jacksonville
Ho
Houston

San AAntonio

150 km

Houston
Miami
mi

Saltillo

200 km
265 km
575 km
130 km
215 km
245 km
120 km
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Totaal aantal kilometers: ca. 2700 km
Bekijk deze route uitgebreid op onze website www.travelhome.nl!
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REISTIPS VAN ERVAREN REIZIGERS
Camperreizen is verslavend! Daar zijn deze reizigers al járen geleden
achter gekomen. Inmiddels hebben ze allemaal al veel mooie camperreizen mogen maken,
waar ze dan ook erg graag over vertellen.
Ontmoet deze reizigers op onze inspiratiedagen en maak een praatje met ze om álle tips
en trics over camperreizen te weten te komen!

Reistips van ervaren reizigers
Karin

Ton

Kamperen in de nationale parken is geweldig.
Je kampeert hier voor een prikkie midden in de schitterende natuur en de campingplekken zijn vaak erg
ruim. Zorg wel dat je deze campings vooraf reserveert. Omdat ze zo mooi en voordelig zijn, zijn het erg
gewilde overnachtingsplekken!
Plekken op de geweldig mooie Fruita Campground
in Capitol Reef National Park kun je sinds 2018 ook
online reserveren.

De beste tip voor iedereen die een reis gaat maken
naar de USA: bepaal vooraf (met behulp van internet
en eventueel de medewerkers van Travelhome) wat je
graag wilt zien. Zet ze in een routeplanner en tel
hier 15% aan mijlen bij op en je hebt het totaal aan
mijlen wat je vooraf in zou moeten kopen. Rijd niet
teveel, laat dan wat bezienswaardigheden vallen en
kom een ander keer weer terug, je hebt het campervirus nu toch al te pakken
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AMERIKA

Job

Gé

Het reizen met een camper geeft je een zeker
gevoel van vrijheid. Plan je reis daarom thuis niet
van dag tot dag vol, maar laat genoeg ruimte over
voor verrassingen onderweg. Je komt vaak zoveel leuke
dingen tegen, dat het jammer is ze over te slaan,
omdat er te weinig tijd voor is.

Hoewel het rijden op de Amerikaanse wegen niet
moeilijk is, nemen wij toch altijd een GPS systeem
mee, waarop we een Amerika kaart gedownload hebben. Dit is wel erg makkelijk om de dichtstbijzijnde
supermarkt of het dichtstbijzijnde tankstation op te
zoeken of om de camping te vinden die je geboekt
hebt.

Stop ook eens bij een Visitor Center. Je vindt ze in
ruime mate onderweg. Zelfs in kleinere plaatsen en
parken. De ontvangst is altijd hartelijk en meestal is
er een overvloed aan informatiemateriaal. Men heeft
er dikwijls uitstekende tips voor leuke bijzonderheden
in de buurt of interessante routes. Ook geven ze goede
informatie over campings in de buurt. Soms bellen ze
zelfs voor je om te reserveren!

Denk aan een internationale verloopstekker. De
nieuwste campers hebben wel USB aansluitingen, maar
voor andere elektrische apparaten kun je een stekker nodig hebben. Vergeet niet dat het voltage in de
Verenigde Staten anders is dan bij ons in Nederland.
In vele National Parks en State Parks is er een
zelf registratie en een betaling systeem door middel van envelopjes. Je neemt bij de entree van de
campground een envelopje mee, vult alle gegevens in
en stopt cash geld in het envelopje. Het envelopje dien
je te deponeren in een buiskluis. Onze tip is dan ook
zorg dat je voldoend cash geld, liefst in kleine coupures, bij je hebt. Wij hebben in de verschillende parken
bedragen moeten betalen van 5, 8, 15, 18 20 en 25
dollar. En wisselen bij een Amerikaanse buurman is er
meestal niet bij, zij betalen met een papieren cheque
waarop zij het juiste bedrag kunnen invullen.

s van
Wil je meer tip
reizigers?
één van deze
Ontmoet ze op
dagen!
onze inspiratie
op
n gemakkelijk
Aanmelden ka

me.nl

www.travelho
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REACH OVER
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ACROSS NORTH AMERICA
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21-daagse camperreis Lone Star State
Texas
Reno
ento
De uitgestrekte Lone Star State Texas met zijn cowboys
en enorme steaks,
de indrukwekkende druipsteengrotten Carlsbad Caverns, het uitgestrekte
witte zand van White Sands National Monument en het ongerepte
Jose
Big Bend National Park. Laat je verrassen door dit prachtige deel
van
Las Vegas
Amerika en bezoek de steden, de diversiteit aan parken en kom heerlijk
tot rust aan het strand.
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Vlucht van Amsterdam naar Dallas en hotelovernachting
Verblijf in Dallas
Camper ophalen en Dinosaur Valley State Park
Austin
Padre Island N.S.
Padre Island N.S.
San Antonio
Fort Stockton
Big Bend N.P.
Big Bend N.P.
Guadalupe Mountains
Carlsbad Caverns N.P.
White Sands N.M.
Santa Fe
Amarillo
Palo Duro Canyon S.P.
Palo Duro Canyon S.P.
Dallas
Camper inleveren en hotelovernachting in Dallas
Retourvlucht vanaf Dallas
Aankomst Amsterdam

Guadalupe Mountains
Tucson
Tucsoon

110 km
290 km
400 km
275 km
515 km
185 km
450 km
65 km
360 km
430 km
450 km
60 km
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Totaal aantal kilometers: ca. 4900 km
Bekijk deze route uitgebreid op onze website www.travelhome.nl!
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Labrador City

ROUTESUGGESTIE
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21-daagse camperreis Exploring the East
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Geniet van de bosrijke natuur, de pittoreske dorpjes, bruisende steden
en schitterende kustlijnen. Je bezoekt hoogtepunten zoals de Niagara
Falls, Cape Cod en Letchworth State Park (ook wel de Grand Canyon van
Saint Paul
Pa l
Pau
het oosten genoemd).
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Dagindeling
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
Dag 10
Dag 11
Dag 12
Dag 13
Dag 14
Dag 15
Dag 16
Dag 17
Dag 18
Dag 19
Dag 20
Dag 21

Chicago
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o
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Vlucht van Amsterdam naar New York
en hotelovernachting
New York
New York
Wichita
Wichit
ichita
Camper ophalen in New York
en rijden naar New Haven
Cape Cod
Cape Cod - dagtrip Martha’s Vineyard
Boston
Boston
Woodstock - White Mountains
Woodstock - White Mountains
Lake Placid - Adirondack Mountains Austin
Lake Placid - Adirondack Mountains
Kingston, Canada
io
Toronto
Toronto
Niagara Falls
Letchworth State Park
Ithaca - Finger Lakes Area
New York
Camper inleveren en vlucht naar Amsterdam
Aankomst Amsterdam
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Washington
Tulsa

Dallas

130 km
360 km
140 km
130 km
200 km
260 km
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Jacksonville
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70 km
270 km

Houston

140 km
130 km
160 km
360 km

Totaal aantal kilometers: ca. 2700 km
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Philadelphia

Deze route is een voorbeeld van de vele routemogelijkheden. Je kunt jouw
reis geheel naar je eigen wensen aanpassen. Natuurlijk helpen wij je graag
om jouw ideale route samen te stellen.

AMERIKA
New York

Adirondack Mountains

In deze wereldstad is genoeg te zien om jezelf weken te vermaken en dan
nog heb je niet alles gezien. Een selectie van de grootste bezienswaardigheden vind je op de stopover pagina’s in deze brochure. Bezoek in ieder
geval het Vrijheidsbeeld, bewonder het uitzicht vanaf het Empire State
Building en laat je verbazen door het bruisende Times Square. Ook het verkennen van de verschillende wijken, zoals Soho, Chinatown en Little Italy,
is zeer zeker de moeite waard.

Dit gebied staat bekend om de vele meren, rivieren en bossen. Er zijn mooie
wandelingen te maken, maar ook watersporten als kanoën en raften behoren tot de mogelijkheden. Lake Placid is de meest bekende uitvalsbasis om
de prachtige natuur te verkennen. Nog zo’n bekend punt is het mooie meer
Lake Champlain.

Cape Cod
Dit schiereiland is één van de populairste vakantiebestemmingen van de
Amerikanen. Op het eiland hangt een Europees sfeertje, mede door de vele
mooie houten huizen, vuurtorens en vissersbootjes. In het voorjaar en in
de zomer is dit een perfecte plaats om walvissen te spotten. Verder zijn er
mooie stranden waar je heerlijk tot rust kunt komen.

Martha’s Vineyard
Dit prachtige eiland voor de kust kun je met de ferry bezoeken. Je camper
laat je voor deze dag staan, op het eiland kun je gemakkelijk het openbaar vervoer gebruiken. Het eiland is de favoriete vakantiebestemming
van veel Amerikaanse beroemdheden. Bewonder hier de vele felgekleurde
Victoriaanse huizen en wandel over de fijne stranden.

Boston
Als hoofdstad en ook grootste stad van Massachusetts heeft Boston veel te
bieden. De stad staat bekend als gezellige studentenstad. Er zijn maar liefst
50 universiteiten in Boston, waaronder ook de wereldberoemde Harvard
University.
Boston is één van de oudste steden van de Verenigde Staten en kent
daardoor veel historische plaatsen en gebouwen. Loop je de 2,5 mijl lange
Freedom Trail, dan bezoek je vanzelf de mooiste plekjes van de stad en leer
je meer over de Amerikaanse revolutie.

Finger Lakes Area
De naam zegt het al: in dit gebied zijn vele meren te vinden die van bovenaf
qua vorm lijken op vingers. Naast de meren vind je hier schitterende watervallen en charmante dorpjes. Verder is het een prijzenwinnend wijngebied.
Eén van de mooie parken in de regio is het Robert H. Treman State Park,
waar je onvergetelijke wandelingen kunt maken langs de vele watervallen
en de diepe Enfield Glen kloof.

Letchworth State Park
Dit park wordt ook wel de Grand Canyon van het oosten genoemd. Het is
één van de mooiste parken van Oost-Amerika. De Genesee rivier stroomt
door de kloof, onderbroken door watervallen en omgeven door prachtige
bossen. Je kunt hier verschillende activiteiten ondernemen zoals wandelen,
kajakken, paardrijden en fietsen.

Niagara Falls
Deze wereldberoemde watervallen liggen op de grens van de Verenigde
Staten en Canada. Houd dus rekening met de grensovergang. Om het beste
beeld te krijgen van dit natuurgeweld raden wij je de boottocht met de Maid
of the Mist aan. Met deze boot kom je, gehuld in een blauwe regenjas, zo
dicht mogelijk bij de watervallen. Ook is het mogelijk om de watervallen te
voet van de achterkant te bekijken, met de zogenaamde Journey Behind The
Falls.
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23-daagse camperreis Explore Eugene
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De uitgestrekte Rocky Mountains zijn adembenemend. De natuur zal je
Grants Pa
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ass
tijdens deze rondreis versteld doen staan en je ervaart de veelzijdigheid
van de Verenigde Staten.
Je bezoekt de meest uiteenliggende, maar stuk voor stuk prachtige
nationale parken, waaronder het Yellowstone National Sacramento
Park,
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Rocky Mountains National Park en het Grand Teton National Park.
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Dagindeling
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
Dag 10
Dag 11
Dag 12
Dag 13
Dag 14
Dag 15
Dag 16
Dag 17
Dag 18
Dag 19
Dag 20
Dag 20
Dag 21
Dag 22
Dag 23

Vlucht van Amsterdam naar Denver en hotelovernachting
Camper ophalen in Denver
Rocky Mountain National Park
Rocky Mountain National Park
Cheyenne
Casper / Scotts Bluff National Monument
Rapid City / Wind Cave National Park
Custer State Park / Crazy Horse Memorial
Rapid City / Badlands National Park
Mount Rushmore National Monument / Sheridan
Cody / Buffalo Bill Center / rodeo
Yellowstone National Park
Yellowstone National Park
Yellowstone National Park
Grand Teton National Park
Grand Teton National Park
Jackson
Rock Springs, Flaming Gorge National Recreation Area
Dinosaur National Monument
Black Canyon of the Gunnison National Park
Denver
Camper inleveren in Denver en hotelovernachting
Vlucht naar Amsterdam
Aankomst in Amsterdam
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140 km
480 km
480 km
105 km
190 km
575 km
260 km
165 km
100 km
100 km
90 km
50 km
40 km
300 km
200 km
500 km
430 km

Totaal aantal kilometers: ca. 5000 km
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Dag 18
Dag 19
Dag 20
Dag 21
Dag 22
Dag 23
Dag 24
Dag 25

Antonioo
San AAntoni
Dinosaur National Monument
Arches National Park
Canyonlands National Park
Saltillo
Black Canyon of the Gunnison National Park
Denver
Camper inleveren in Denver en hotelovernachting
Vlucht naar Amsterdam
Aankomst Amsterdam

300 Houston
km
290 km
280 km
290 km
430 km

Deze route is een voorbeeld van de vele routemogelijkheden. Je kunt jouw
reis geheel naar je eigen wensen aanpassen. Natuurlijk helpen wij je graag
om jouw ideale route samen te stellen.

LET OP
Gedurende het voor- en naseizoen zijn diverse toegangswegen naar de
grote nationale parken, zoals Yellowstone National Park, Rocky Mountains
National Park en het Badlands National Park soms (nog) niet geopend.
Door sneeuwval kunnen deze nog gesloten zijn.
Kijk voor up-to-date informatie op www.nps.gov

VERENIGDE STATEN

Denver

Cody

Jouw reis door de Rocky Mountains begint in ‘The Mile High City’: Denver.
De stad kreeg deze benaming omdat deze exact één mijl boven zeespiegel
ligt. Breng een bezoek aan de gezellige 16th Street Mall, waar je heerlijk
kunt winkelen of een terrasje kunt pikken. Ook het beroemde LoDo Historic
District mag niet ontbreken tijdens je stadsbezoek.

Cody staat bekend als een absoluut cowboystadje. In het Buffalo Bil
Historical Center vind je onder andere een tentoonstelling over het leven
van deze wereldberoemde cowboy. Nóg meer cowboygeschiedenis vind je in
Old Trail Town, waar je teruggaat in de tijd en een goed beeld krijgt van het
oude wilde westen.

Rocky Mountains National Park

Yellowstone National Park

Met je camper rijd je over een van de hoogstgelegen parkwegen van de
Verenigde Staten; ‘de Trail Ridge Road’. Onderweg passeer je de Continental
Divide.
In dit park zijn meer dan 500 verschillende wandelpaden aanwezig. Vanaf
de pieken kijk je uit over de prachtige bossen en meren.

Een bezoek aan het oudste nationale park van de Verenigde Staten mag
tijdens jouw reis door de Rocky Mountains absoluut niet ontbreken.
Het park kenmerkt zich door een wonderlijk landschap met verbluffend
natuurschoon. Je vindt hier de meest beroemde geiser ter wereld, de Old
Faithful, die ongeveer iedere 2 uur uitbarst met een hoogte van tientallen
meters kokend water.
Ook vind je in Yellowstone prachtige felgekleurde warmwaterbronnen,
canyons, watervallen en kalksteenterrassen.
De verscheidenheid aan wilde dieren is erg indrukwekkend. Je staat regelmatig oog in oog met elanden, bizons, (grizzly)beren, wolven en vossen.

Wind Cave National Park
Dit park dankt zijn naam aan het fluitende geluid dat te horen is in de vele
grotten van het indrukwekkende grottenstelsel.
Het landschap bestaat vooral uit bossen en prairie. Er is een grote diversiteit
aan flora en fauna. Je vindt hier ratelslangen, prairiehonden, vele soorten
vogels en een groot aantal bizons.

Custer State Park
Dit park is met zijn 287 km² oppervlakte een van de grootste staatsparken
van de Verenigde Staten. Het park is gelegen in de heuvels van de Black
Hills en door het park lopen prachtige routes die je met de camper kunt
ontdekken. Vooral Needles Highway en de Iron Mountain Road zijn erg
indrukwekkend.
Let goed op, want in dit park leven vele wilde dieren. Je kunt dus zomaar
een bergleeuw zien!

Grand Teton National Park
Één van de meest spectaculaire natuurlandschappen na Yellowstone
National Park.
Het park ligt direct aan de zuidkant van Yellowstone National Park. Jackson
Lake, Jenny Lake, de Snake River Overlook en Willow Flat zijn fabelachtige
plekjes in het park.
Doordat het veelal rustig is in dit park, heb je een grote kans om wilde
dieren te spotten, zoals elanden, bizons, (grizzly)beren, wolven en
prairiehonden.

Black Canyon of the Gunnison National Park
Badlands National Park
Het kenmerk van het uitgestrekte Badlands National Park is ‘The Wall’.
Deze smalle, grillig gevormde kloof van 100 kilometer is ontstaan door
watererosie en wordt nog steeds aangetast. De rotsen zijn opgebouwd uit
verschillende gekleurde lagen en vormen een verbluffend gezicht. Naast
deze rotsformaties kun je volop genieten van de prairies die het gebied rijk
is. Deze zijn, door de vele verschillende grassoorten, erg bijzonder te
noemen.

De naam zegt het al. Deze canyon bestaat uit zwart gesteente! Dit is één
van de kleinste nationale parken van Amerika. Je hebt in principe dan ook
geen hele dag nodig om een goede indruk te krijgen van dit park. Rijd over
de South Rim Road en stop bij de viewpoints voor prachtige uitzichten over
de canyon. Er zijn ook een aantal wandelingen te maken. Je kunt wandelen
langs de rand van de canyon of een stukje naar beneden, de canyon in.

51

mer

ROUTESUGGESTIE
y

24-daagse camperreis Noordwest-Amerika
Het Noordwesten van Amerika is een geweldig mooi en veelzijdig gebied.
Bruisende wereldsteden als Seattle en Portland wisselen af met idylische
vissersdorpjes. En ruige kustlijnen met hier en daar een vuurtoren
wisselen af met bijzondere maanlandschappen van John Day Fossil
Beds N.M. en Craters of the Moon N.P. Natuurlijk mag een bezoek aan
Yellowstone National Park absoluut niet ontbreken tijdens je reis.

Dagindeling
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
Dag 10
Dag 11
Dag 12
Dag 13
Dag 14
Dag 15
Dag 16
Dag 17
Dag 18
Dag 19
Dag 20

Vlucht van Amsterdam naar Seattle en hotelovernachting
Camper ophalen en rijden naar Port Angeles
Olympic National Park
Olympic National Park
Cannon Beach
Portland
Portland
Columbia River Gorge
Columbia River Gorge
John Day Fossil Beds N.M.
Boise
Craters of the Moon N.P.
Grand Teton N.P.
Grand Teton/Yellowstone N.P.
Yellowstone N.P.
Yellowstone N.P.
Yellowstone N.P.
Missoula
Spokane
Mount Rainier

at
n

135 km
145 km
65 km
280 km
130 km
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55 km
325 km
360 km
290 km
320 km
70 km

Dag 21
Dag 22
Dag 23
Dag 24

Seattle
Camper inleveren en hotelovernachting Seattle
Vlucht naar Amsterdam
Aankomst Amsterdam

200 km

Totaal aantal kilometers: ca. 4000 km
430 km
320 km
370 km

Deze route is een voorbeeld van de vele routemogelijkheden. Je kunt je reis
geheel naar je eigen wensen aanpassen. Natuurlijk helpen wij je graag om
jouw ideale route samen te stellen.

VERENIGDE STATEN
Seattle

Portland

Seattle is een erg gezellige stad. In de skyline van de stad valt de Space
Needle direct op. Neem de lift naar het observation deck en geniet van het
uitzicht over de stad.
In en rondom de wereldberoemde Pike Place Market kijk je je ogen uit.
Neem plaats bij een van de vele restaurants voor een heerlijke maaltijd met
bijvoorbeeld verse vis, bekijk de kraampjes met kleding, souvenirs en etenswaren en maak een boottocht over het water. Echte koffieliefhebbers kunnen de allereerste Starbucks natuurlijk niet overslaan!
Net buiten Seattle ligt het Museum of Flight. Hier kun je een tour boeken
door delen van de Boeing fabriek. Een aanrader!

‘Keep Portland Weird’ is de slogan van Portland. Deze stad is dan ook alles
behalve standaard! Portland staat bekend om de vele foodcarts (foodtrucks).
Hierin wordt eten uit de hele wereld bereid en de kwaliteit van het eten ligt
erg hoog. Zo kom je er Mexicaanse tortilla’s tegen, maar ook Duitse braadworsten, Indiase Samosa’s en nog veel meer.
Het Pearl District is een erg leuke en hippe wijk. Er staan veel industriële
pakhuizen die zijn omgetoverd tot restaurants en winkels. In Nob Hill vind je
mooie Victoriaanse huizen en leuke boetiekjes.

Olympic National Park
Dit schitterende nationale park is ontzettend uitgestrekt en kent dan ook
vele verschillende landschappen. De delen die je met je camper zult bezoeken zijn het Hoh Rainforest en het kustgedeelte. Het Hoh Rainforest, zoals
de naam al doet vermoeden, is een regenwoud met oeroude mossige
bomen. Loop bijvoorbeeld de Hall of the Mosses trail om een goede indruk
te krijgen van dit gedeelte van het park. Aan de kust zijn schitterende brede
stranden met aangespoelde boomstammen en grote rotsen in het water.
De mist die hier bijna altijd hangt geeft een hele bijzondere, mysterieuze
sfeer aan dit gebied.

De kust van Oregon
De ruige kust van Oregon met ontelbaar veel provinciale parken, schitterende stranden, gezellige vissersplaatsjes en prachtige uitzichtpunten onderweg,
is absoluut een must see.
In het havenstadje Astoria bijvoorbeeld zie je mooie Victoriaanse huizen en
geniet je van verse Fish&Chips, met uitzicht op het water. Ook het idyllische
Cannon Beach met Haystack Rock en het mooie Ecola State Beach mag niet
in je reisschema ontbreken.

Columbia River Gorge National Scenic Area
Dit gebied staat bekend om de vele watervallen. De bekendste waterval is
Multnomah Falls, een indrukwekkende 186 meter hoge waterval. Je kunt
hier mooi wandelen, maar je kunt de watervallen ook prima vanaf het
uitkijkplatform bekijken. Een andere mooie waterval is de Ponytail Falls.
Over een redelijk steil wandelpad loop je door een bosrijk gebied naar deze
waterval. Bijzonder bij deze waterval is dat je er achter door kunt lopen. In
het Ainsworth State Park is een camping, waar je midden in de bossen met
de camper heerlijk kunt kamperen.

Grand Teton N.P.
In deze route kom je aan de zuidkant van het park binnen. Aan de linkerkant van de weg heb je vrijwel de gehele rit een geweldig uitzicht over de
hoge besneeuwde bergtoppen van de Grand Teton Mountains. Je kunt in dit
park prachtige wandelingen maken langs de oevers van grote meren, door
de bergen en door de bossen. Onderweg heb je kans om beren en andere
wilde dieren tegen te komen.

Yellowstone N.P.
Vanuit Grand Teton N.P. rijd je Yellowstone N.P. binnen. Dit park kenmerkt
zich door een wonderlijk landschap met verbluffend natuurschoon. Je vindt
hier de meest beroemde geiser ter wereld, de Old Faithful, die ongeveer
iedere 2 uur uitbarst met een hoogte van tientallen meters kokend water.
Ook vind je in Yellowstone prachtige felgekleurde warmwaterbronnen,
canyons, watervallen en kalksteenterrassen. De verscheidenheid aan wilde
dieren is erg indrukwekkend. Je staat regelmatig oog in oog met elanden,
bizons, (grizzly)beren, wolven en vossen.
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21-daagse camperreis Sunshine State Florida

York
New York

Parelwitte stranden met wuivende palmbomen en schitterende blauwe Kansas City
zee, dat is waar Florida bekend om staat. Maar deze staat heeft veel
hit
hita
meer te bieden! Laat je verrassen door de vele prachtige staatsparken en
bronnen met kristalhelder water. Kinderen én volwassenen hebben de
Tulsa
grootste lol in de vele pretparken in en rondom Orlando.
In de Everglades National Park bewonder je prachtige moerasgebieden
waar alligators en ontelbaar veel vogelsoorten leven.
En ook de wereldstad Miami met het bruisende South Beach en
Dallass
het sfeervolle Little Havana mag niet worden overgeslagen.

Dagindeling
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Vlucht van Amsterdam naar Orlando en hotelovernachting
Camper ophalen en verblijf in Orlando
Hou
ustonn
Houston
Wekiwa Springs State Park
30 km
Daytona Beach via St. Augustine
260 km
Kennedy Space Center
100 km
Fort Lauderdale
320 km
Miami
50 km
Miami
Potosi
Pot
Poto
ttos
oi
Key Largo
110 km
Key West
155 km
Key West
Pueblaa
Miami via Bahia Honda State Park
260 km
Naples via Highway 41 door de Everglades
180 km
Sanibel
80 km
St. Petersburg over de Sunshine Skyway Bridge
230 km
Clearwater Beach
40 km
Clearwater Beach
Orlando
180 km
Orlando
Camper inleveren en terugvlucht
Aankomst Amsterdam.
Totaal aantal kilometers: ca. 2300 km
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Deze route is een voorbeeld van de vele routemogelijkheden. Je kunt je reis
geheel naar je eigen wensen samenstellen. Natuurlijk helpen wij je graag
om jouw ideale route samen te stellen.

AMERIKA
Orlando

Everglades

Orlando is dé pretparkhoofdstad van Amerika. Disney bijvoorbeeld heeft
maar liefst vier verschillende themaparken en twee waterparken in Orlando!
Ook Universal heeft twee themaparken en een waterpark. Maar naast de
vele pretparken vind je hier tevens diverse outlet shoppingcenters waar je
naar hartenlust kunt winkelen. ‘s Avonds kun je genieten van verschillende
dinnershows waar spanning en spektakel voorop staan. Om die reden is
Orlando, zeker als je reist met kinderen, een aanrader.

In dit moerasgebied zul je ongetwijfeld alligators tegenkomen. Een gemakkelijke wandeling, waarbij je een goede indruk krijgt van dit park, is de
Aningha Trail. Je loopt over een verhard pad en deels over bruggen over het
water, met uitzicht over het uitgestrekte moeras, alligators en verschillende
vogelsoorten. Wanneer je over de Highway 41 rijdt, dwars door de
Everglades, vaar dan ook zeker mee op een van de vele airboats en bekijk
dit prachtige gebied vanaf het water. Misschien kom je tussen de mangroven wel een familie wasbeertjes of lamantijnen tegen.

Clearwater
Blauwe zee, parelwitte stranden, palmbomen en de zon die altijd lijkt te
schijnen. In Clearwater kom je helemaal tot rust. Ook het nabijgelegen Saint
Petersburg Beach heeft mooie brede stranden, waar het heerlijk toeven is.
Wil je extra genieten van de zon, de zee en het strand? Parkeer je camper
bij Honeymoon Island State Park. Vanaf daar gaat een ferry naar Caladesi
Island State Park. Dit kleine state park is autovrij en omdat er slechts een
aantal keren per dag een ferry gaat is het er erg rustig. Grote kans dat je
hier dolfijnen voor de kust ziet zwemmen! Huur een kano en vaar door de
mangrove tunnels, een zeer bijzondere ervaring.

St. Augustine
St. Augustine is een oud en historisch stadje, gesticht in de 16e eeuw. Dit
stadje is rijk aan cultuur en historie en is erg mooi gelegen aan de oostkust
van Florida. Het heeft een zeer gezellig en sfeervol centrum vol met oude,
klassieke en houten gebouwen. Het is alsof je jezelf in een oud piratenverhaal bevindt. Voor livemuziek en heerlijk eten ben je hier ook zeker aan
het juiste adres. Maak een mooie wandeling bij Fort Castillo de San Marcos,
leer meer over de geschiedenis in het Lightner Museum en breng een bezoek
aan de fontein van de eeuwige jeugd. Meer opzoek naar rust en natuur, dan
mag Anastasia State Park zeker niet worden overgeslagen. Hier maak je een
fijne strandwandeling genietend van de prachtige natuur om je heen.

De Keys
De Keys bestaan uit verschillende eilandjes die met elkaar verbonden zijn
door de U.S. Route 1. Op veel plekken heb je tijdens het rijden over deze
weg een geweldig uitzicht over de Golf van Mexico aan de ene kant en de
Atlantische Oceaan aan de andere kant. Stop regelmatig om van deze
uitzichten te genieten of om even pootje te baden in het azuurblauwe zeewater. In het John Pennekamp Coral Reef State Park kun je met een Glass
Bottom Boat tour mee om het mooie koraal te bewonderen. Ook snorkelen
en duiken behoort tot de mogelijkheden.
Op de camping van Bahia Honda State Park heb je vanaf je camperplek een
schitterend uitzicht over de zee en de mooie witte stranden. Key West, het
meest zuidelijke puntje van Amerika en is een erg leuk plaatsje met een
bruisende winkelstraat, goede restaurants, een gezellig nachtleven, prachtige stranden en indrukwekkende Victoriaanse huizen. Huur hier een scooter
om alle highlights gemakkelijk te kunnen bezoeken.

Miami
Dé place to be in Miami is South Beach. Op Ocean Drive vind je terras na
terras, waar je in de middag neerstrijkt voor een heerlijke lunch of misschien
wel een cocktail. Met uitzicht op het brede witte strand en de groenblauwe
zee. Naast zonnen op het strand kun je hier ook prima winkelen in een
van de winkelstraten of grote shopping malls. Houd je van architectuur en
kunst? Dan is een wandeling langs de bijzondere Art Deco gebouwen of de
prachtige Wynwood Walls aan te raden.
In Little Havana vind je een stukje Cuba terug. Geniet hier van de prachtige
kleurrijke gebouwen en het heerlijke Cubaanse eten.
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Stopover Orlando / Kissimmee
in combinatie met
camperrondreis West-Amerika
Beleef Kissimmee, Florida. Een perfecte stopover
als aanvulling op een camperreis West Amerika.

Stopover Orlando
Themaparken

Diner & Shows

Avontuur

Kom volledig tot rust in een eigen privévilla met
zwembad, huur een auto en verken dit bruisende gebied. Bezoek de verschillende themaparken
zoals Walt Disney World® Resort, Universal
Orlando Resort™ met The Wizarding World of
Harry Potter™, LEGOLAND®of een van de vele
bijzondere waterparken.
Het Kennedy Space Center Visitor complex is
echt een Must Do voor diegenen die geïnteresseerd zijn in alles wat met de ruimtevaart te
maken heeft. Beleef een meet & greet met een
échte astronaut, ervaar het gevoel van een lancering en bekijken vele grote rakketten in the
Rocket Garden. Laat je meeslepen in alle grote
prestaties die tot nu toe al behaald zijn, bekijk
de enige echte Atlantis® spaceshuttle en laat je
verwonderen door hetgeen wat er nog allemaal
te ontdekken valt. Het ervaren, beleven en voelen staat hier echt op de eerste plaats. Wie weet
heb je geluk en kun je zelfs een lancering real
life meemaken.
Beleef het vroegere Florida in Old Town, een
authentiek opgemaakt stadje met familievriendelijke attracties, shopping mogelijkheden en
restaurantjes.

Geniet van een hilarische show tijdens een heerlijk diner bij Capone’s Dinner & Show en laat je
meeslepen door de muziek, dans en actie. Bij
Medieval Times Dinner & Tournament word je
onder het genot van een heerlijk diner meegevoerd in de mythes en legendes van ridders en
hun paarden. Een combinatie van actie, spanning, schoonheid en elegantie. Een avond om
nooit te vergeten!

Ben je wat avontuurlijker en houd je van de
indrukwekkende natuur van Florida zoef dan
met de Ziplines door de toppen van de bomen
bij Forever Florida. Scheer over het water tijdens
een Airboat Ride bij Boggy Creek Airboat Rides
of Spirit of the Swamp.
Zoek je graag de hoogte op en bekijk je dit
prachtig gebied liever van bovenaf, zweef dan
met Orlando Balloon Rides in een luchtballon, of
vlieg in een klein stuntvliegtuigje, bij Stallion
51 Corporation. Voor een onvergetelijke helikoptertour ben je bij MaxFlight Helicopter
Services aan het juiste adres.
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Golf
Sta je liever ‘on the green’, dan kun je als golfer
jouw hart ophalen bij ChampionsGate Golf. Hier
wordt golf naar een hoger niveau getrokken.
Omgeven door luxe en de prachtige natuur van
Florida kun je hier kiezen uit twee fantastische
golfbanen met in totaal 36 holes. Sluit jouw dag
af op de veranda onder het genot van een hapje
en drankje terwijl de zon ondergaat en je uitkijkt
over deze golfbanen.

Shopping
Natuurlijk mag ook shoppen niet ontbreken. De
vele premium outletstores zorgen er voor dat je
ongetwijfeld vindt wat je zoekt.
In Disney Springs® ga je lekker uiteten, genietend van gezellige livemuziek en shop je nog
jouw laatste Disney Souvenirtjes.

Kissimmee
Kissimmee is de ideale uitvalsbasis om dit
veelzijdige gebied te bezoeken. Van amusementsparken tot shows en shopping, van natuur
en cultuur tot het ervaren van de wondere
wereld van de ruimtevaart. Voor ieder wat wils.
Beleving staat voorop zodat het een magische
en onvergetelijke verblijf gaat worden.
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Yellowstone National Park

Borrelende modderpoelen, felgekleurde warmwaterbronnen, spuitende geisers, kuddes bizons,
wolven en beren. Je vindt het in het Yellowstone
National Park, het allereerste nationale park
van de wereld. Plan meerdere dagen in om dit
enorme park te ontdekken.

3

Olympic National Park

Kamloop
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Dit uitgestrekte park kent een aantal verschillende landschappen. Bij Hurricane Ridge, aan
de noordkant van het park, kijk je uit over hoge
bergtoppen. Aan de westkant liggen brede
stranden, waar door het veel aangespoelde hout
en de mistflarden die er hangen een mysterieus
sfeertje hangt. Rijd je naar het midden van het
park dan kom je in een dichtbegroeid en
eeuwenoud regenwoud.
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Zion National Park

Indrukwekkende oranjerode rotspartijen steken
fel af tegen de groene bomen en struiken rondom de rustig kabbelende Virgin River. Je maakt
er de meest schitterende wandelingen. De
campings in en bij Zion National Park hebben
geweldig ruim opgezette plekken, sommigen
met een prachtige ligging aan de rivier.
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4

Grand Teton National Park

Er leven hier beren, elanden, wolven en vele vogels. Met een beetje geluk
spot je tijdens wandelingen één of meerdere van deze bijzondere wilde
dieren. Er zijn wandelingen te maken voor ervaren wandelaars, maar ook
gemakkelijke wandelingen. Sommige trails zijn deels per boot over een bergmeer. Absoluut een mooie ervaring!

*volgens Travelhome
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Rocky Mountains National Park

Churchill

Fort McMurray
5y

Alpenweides met prachtige bloemen, hoge
besneeuwde bergtoppen, meren, watervallen en
wilde dieren. Een bezoek aan Rocky Mountains
National Park is in één woord magisch. Wanneer
je over de hooggelegen Trail Ridge Road rijdt,
stop dan af en toe om te genieten van de
indrukwekkende vergezichten. Wandelaars kunnen hier ook hun hart ophalen op meer dan 500
kilometer aan wandelpaden!

Yosemite National Park

De gigantische granieten rotsen torenen hoogThompso
psson
uit boven de uitgestrekte vlaktes en de naaldbomen. In het voorjaar is dit park het allermooist.
Dan zijn de watervallen, waar dit park onder
andere bekend om staat, het krachtigst. Je hebt
hier kans om beren, elanden, herten en andere
wilde dieren te spotten.
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Amerika, maar ondanks dat absoluut de moeite
waard om te bezoeken. Rijd met je camper
langs de mooie kustlijn en geniet van de uitzichten over de oceaan, de strandenSept-Iles
en rotsachtige
kliffen. Maak mooie wandelingen door het
groene binnenland.
Rimouskii

Omaha

6 Rocky Mountains National Park
Denver

Nati
tional Park
ti
8 Arches N

Ottawa

Glacier National Park

Een fabelachtig natuurpark metDetroit
ongerepte
natuur, groeneChicago
bossen, alpenweides en grillige
Cleveland
Clevela
evelan
bergtoppen met eeuwige sneeuw. In het park
rijden antieke rode bussen om bezoekers rond te
Kansas City
leiden. Een unieke belevenis en ook fijn, omdat
je met de meeste campers niet in alle gedeeltes
W
Washingto
n
van het park kunt komen.

Pocatello

Salt Lake City

9

Saint PPaul

Billing
inngs
gs

e

Timmins

Thunder Bay
Th

Kuujjuaq
uaq

Wichita
Wichit

Na
Park
2 Zion National

Montrea
eal

9
Acadia
a Na
National Park

Halifax

Neew York
N
P
Philadelp
Ph
phia New York
Philadelphia

Tulsa
s
M p s
Memphi

Albuquerqu
rq e

Grandd Canyon

Charlott
rl e
Phoenix

Dallas
Atlant
na
nt
Austin

Tucsoon

8

San Antonio

Saltillo

Culiacan
SSan Luis Pot
Poto
ttos
oi
Pueebla

Guadalajara
G
uadalajar
jaraa

Pue
ue
uebla
Mexico
M
exxicoo City

Jacksonville

De naam zegt het al, Arches National Park staat
Ho n
Housto
bekend om de grote concentratie natuurlijke
Houston
oranjerode
rotsbogen in het park. Sommige
bogen spot je vanaf de weg al, voor anderenMiammi
moet je een stukje (of een groot stuk) wandelen.
Havana
In het park zelf ligt een erg mooie
camping,
maar ook in het nabijgelegen plaatsje Moab zijn
veel campings te vinden.
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Glacier Bay National Park

Het grootste gedeelte van dit park bestaat uit
water en ijs. Het helderblauwe ijs van de gigantische gletsjers is ontzettend bijzonder om te
zien. Vanzelfsprekend is dit park het beste te
bezichtigen vanaf het water. Reizigers die een
camper & Alaska cruise reis boeken zullen dit
park naar alle waarschijnlijkheid aandoen. Rijd
je per camper door Alaska dan kun je een boottocht boeken vanuit Bartlett Cove.
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REISARTIKEL
Wil je afwijken van de gebaande paden? Of ben je al vaker in West-Amerika
geweest en wil je nu ook wel eens (een paar) minder bekende park(en) bezoeken?
Kijk eens naar de onderstaande pareltjes, die perfect te combineren zijn
met de wereldberoemde nationale parken!

d

5 onbekende natuurparken in West-USA
Canyon de Chelly National
Monument (Arizona)
Een gebied waarin zowel de cultuur- als de
natuurliefhebbers hun hart kunnen ophalen. Je
vindt er rotstekeningen en rotswoningen, maar
geniet er ook van geweldige uitzichten over de
canyons. Met de camper rijd je langs de South
Rim en de North Rim om de uitzichtpunten te
bewonderen.
De White House Ruin Trail is de enige wandeling in het park die je op eigen gelegenheid mag
doen. Het pad leidt je tot dichtbij een ruïne van
een rotswoning. Er worden tevens verschillende
begeleide tours aangeboden. Zo kun je met een
4WD de canyon in gaan, of kun je onder leiding
van een gids de canyon in lopen.

White Pocket (Arizona)
Tussen Page en Kanab ligt dit bijzondere rotsplateau. Het kost wel wat moeite om op deze
prachtige plek te komen. Het ligt in een zeer
verlaten gebied en de weg ernaartoe bestaat uit
diep los zand. Het is dus essentieel om een tour
te boeken onder leiding van een professionele
gids. Trek hiervoor een hele dag uit. Met een
camper of huurauto mag en kun je hier niet
komen. Eenmaal daar aangekomen kijk je je
ogen uit naar de spectaculaire rode rotsformaties, in de meest aparte vormen en prachtige
kleuren. White Pocket is een gebied dat een
diepe indruk op je zal maken.
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Coral Pink Sanddunes State Park
(Utah)
Deze zandduinen liggen vakbij Kanab. Je kunt
dit park dus gemakkelijk combineren met een
bezoek aan o.a. Bryce Canyon National Park en
de noordrim van Grand Canyon National Park.
Je kunt hier verschillende activiteiten ondernemen, zoals sandboarden en met en ATV over de
duinen rijden. Vooral voor mensen met kinderen
is dit erg leuk!
Bezoek dit staatspark bij voorkeur tijdens
zonsopkomst of zonsondergang. De zandduinen
kleuren dan prachtig felrood.

i

Julia Pfeiffer Burns State Park/
Big Sur (Californië)
Aan de Highway One ter hoogte van de Big
Sur kustlijn vind je dit stukje paradijs. Je kunt
er heerlijk wandelen door groene wildernis en
langs bijzondere kliffen. De Waterfall Overlook
Trail is een korte en gemakkelijke wandeling,
met als beloning een spectaculair uitzicht over
de McWay Falls. Deze waterval stort vanaf een
klif op het strand.

Mono Lake (Californië)
Dit unieke zoutwatermeer ligt aan de oostkant
van Yosemite National Park. De kalksteen rotstorens (in de gekste vormen) die op de oevers
en in het water staan, zorgen voor geweldige
uitzichten. Je maakt er met gemak schitterende
foto’s. Deze plek is dan ook absoluut een stop
waard!
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Wordt het dit jaar weer een camperreis naar Amerika of wordt het heel iets anders.
Deze vraag krijgen wij, Job en Gerda, regelmatig van familie of vrienden.
Het antwoord is dan steevast: Als zich iets leuks aanbiedt, dan gaan we.
Waarom? Het overweldigende landschap, de ruimte en de vrijheid om met een camper
te gaan en bijna overal te staan waar je maar wilt.

Wegbrengspecial naar Los Angeles
The Lone Star State

Welke route hebben we gereden?
Daarom hebben we dit jaar voor de zesde keer
alweer een nieuwe camper weggebracht van de
fabriek naar een verhuurlocatie. Het aantrekkelijke van een wegbrengspecial is onder meer
de prijs. Dat je hierbij gebonden bent aan een
bepaalde periode in het voorseizoen is voor
ons geen probleem. Oppassen is het soms wel
met de routes, omdat het in het noorden van
de Verenigde Staten en hoger in de bergen nog
aardig koud kan zijn.
Omdat we al redelijk wat van het midden en
westen van de V.S. hebben gezien, hebben
we dit jaar gekozen voor de wegbrengspecial
van Apollo van Minneapolis naar Los Angeles.
Daarbij wilden we zo zuidelijk mogelijk gaan.

Aankomst in Amerika
en de eerste paar dagen.
Met een tussenstop in Philadelphia kwamen we
op 4 mei aan in een hotel vlakbij het vliegveld
van Minneapolis. We waren niet de enigen voor
deze reis, want de volgende dag werden we ’s
morgens vroeg met een bus vol lotgenoten naar
een groot terrein in Forest City gebracht.
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Daar staat de Winnebago-fabriek die de campers voor Apollo maakt. Een rit van 2 uur met
onderweg een video over het gebruik van de
camper. Na de nodige formulieren werd ons een
camper aangewezen. Deze, een knaap van 31
feet lang met een slide-out en pas 4 mijl op de
teller, moest door ons veilig naar Los Angeles
gebracht worden. De splinternieuwe inventaris
was deze keer al gedeeltelijk uitgepakt. Eerst
even alles inspecteren en water tanken en dan
op pad. Van belang is om bij de eerste de beste
grote supermarkt de nodige voorraad levensmiddelen in te slaan. Zeker omdat onze route deze
keer door redelijk onbewoond gebied zou gaan,
was dit wel van belang.
De eerste paar dagen was het zoveel mogelijk
mijlen (ruim 700 mijl in 3 dagen) maken dwars
door o.a. de staten Iowa en Kansas, om snel
in Texas te komen. Het landschap is eentonig:
kaarsrechte wegen door uitgestrekt akkerbouwgebied met vrijwel leeggelopen dorpjes. Toch
hebben we onderweg een paar leuke overnachtingsplekken gevonden in state parks en in het
De Soto National Wildlife Refuge (Iowa) prachtige vogels gespot.

Toen we eenmaal in Texas aankwamen, werd
het een stuk interessanter. Het landschap is veel
afwisselender en ruiger. Omdat we Amarillo
aan de Route 66 al eens hadden bezocht, zijn
we rechtstreeks doorgereden naar het iets zuidelijker gelegen Palo Duro Canyon State Park.
Voor de Texanen is dit de Grand Canyon in het
klein. Via een pittige afdaling kom je op de
bodem van de canyon. Hier ligt een prachtige
campground waar we de herten, roadrunners en
wilde kalkoenen rond onze camper zagen lopen.
We hebben er een paar prachtige wandelingen
gemaakt. En onze enige onweersbui in 3 weken
meegemaakt. Verder was het zon en nog eens
zon.
Onze volgende stop was Lubbock in Texas. Dit
omdat er in de verre omtrek nauwelijks een
camping te vinden is, alleen maar grote veeteeltbedrijven en jaknikkers. Het stadje is beroemd
als geboorteplaats van de vroeg omgekomen
zanger Buddy Holly. Men heeft er een groot centrum aan gewijd. Uit jeugdsentiment hebben we
er een bezoek gebracht, beslist niet onaardig.

New Mexico
New Mexico was onze volgende staat met als
eerste bestemming Carlsbad Caverns. In de
nabijheid was in White’s City een RV-park met
daarnaast een ruig stuk zonder voorzieningen,
maar wel mooie afdakjes tegen de zon. Dat was
ook hard nodig. Wat een schitterend uitzicht
hadden we hier over de omgeving. Door de
warmte, die we tijdens deze reis vrijwel voortdurend hadden (tussen de 30 en 40 graden), hebben we onze dagindeling regelmatig wat aangepast. Meestal stonden we vroeg op en gingen
dan een wandeling maken, vervolgens een stuk
rijden met de camper met de airco aan en al
vroeg in de middag een plekje zoeken om te
overnachten en te relaxen. Later op de middag
gingen we dan weer op pad om een wandeling
te maken. Ook de dieren zijn ’s morgens vroeg
en ’s avonds laat veel actiever.
Het bezoek aan de grotten van Carlsbad was
overweldigend. We kregen toegang met de nationale parken pas. We kozen ervoor om de route
zonder gids af te leggen, maar wel met een
headset voor de uitleg. Eerst ga je met een lift
250 meter de diepte in. Dan is er een route van
circa anderhalf uur over een keurig geasfalteerd
pad door de grotten.

Vooral de Big Room met zijn afmeting van 550
bij 335 meter en 78 meter hoog is imponerend. En ook heerlijk fris met 15 graden. Na
de grotten zijn we de bergen ingereden richting Cloudcroft, een echte wintersportplaats.
Onderweg zagen we bij Mayhill een leuke
camping. Op een grasveld zo groot als een paar
voetbalvelden waren we, naast allerlei wild, de
enige kampeerders. Hier was het ’s nachts wel
een stuk frisser, wat prima was om te slapen!
Tijdens de rit naar Alamogordo, gelegen in de
vlakte van de White Sands, kwamen we ogen
te kort vanwege het fraaie uitzicht op de witte
vlakte. In dit gebied werd de eerste atoomproef
genomen en landden de spaceshuttles. Ook
worden er nog steeds raketproeven genomen. In
Alamogordo hebben we het Museum of Space
History bezocht. In een fraai gebouw wordt
met name aandacht besteed aan de reizen
naar de maan. We vonden het een interessante onderbreking. Daarna zijn we naar het
hoogtepunt van dit gebied gereden, het White
Sands National Monument. Het is letterlijk een
oogverblindend mooi stuk natuur, dat bestaat
uit sneeuwwitte duinen van zand, eigenlijk gips,
met zo hier en daar een yucca.

We zijn er een stuk ingereden en hebben er
rondgelopen. Geweldig! We zijn daarna doorgereden naar Leasburg Dam State Park, een
prachtig natuurpark aan de Rio Grande waar we
de horny lizards hebben gezien.
Het kleine stadje Mesilla was voor ons een
aangename verrassing. De oude plaza, omgeven
door huizen in Mexicaanse stijl, was op zondagmorgen heel gezellig en de terrasjes en meestal
Mexicaanse restaurantjes zaten overvol. Iets heel
anders dan de fastfood-cultuur.
Onze eindbestemming was City of Rocks State
Park. In een verder vlak landschap rijzen opeens
een aantal tufstenen heuvels op, alsof een reus
met stenen heeft gestrooid. Voor een paar dollar
heb je er een prachtige kampeerplaats tussen
de rotsen. En ’s nachts is het er aardedonker.
Vandaar ook de vele kampeerders met telescopen!
In Gila Cliff Dwelling National Monument hebben we een bezoek gebracht aan een vijftal
woningen die indianen rond de 14e eeuw hebben gebouwd onder een overhangende rots. Op
de campground in het park hebben we overnacht, primitief, maar een camper is toch van
alle gemakken voorzien. De wilde zwijnen en
herten liepen hier rond de camper.
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WEGBRENGSPECIAL VAN MINNEAPOLIS NAAR LOS ANGELES
Cowboys en cactussen in Arizona
Ondertussen wachtte de volgende staat,
Arizona, al op ons. Eerst maar even het wilde
westen proeven. In Tombstone lijkt het wel of
Wyatt Earp hier zo weer op bezoek komt. De
huizen zijn in western-stijl, de hoofdstraat is
afgesloten en bedekt met zand, er rijden postkoetsen rond en er worden ’s avonds regelmatig
‘schietpartijen’ georganiseerd. We hebben
in een echte saloon wat gedronken. We zijn
doorgereden naar een rustiger en veel mooiere
plaats om te overnachten: het Patagonia Lake
State Park, vlak bij Nogales. Hier weer volop
natuur met roadrunners en kolibries.
Onderweg naar de parken in de omgeving van
Tuscon hebben we even een bezoek gebracht
aan een oude missiepost die in 1700 gesticht is
door Franciscaner monniken. Te midden van een
dor en vlak landschap rees opeens de prachtige
witte kerk van Mission San Xavier del Bac op.
Ook het interieur was erg mooi.
Het eerste park wat we bezochten was Saguaro
National Park. Op de Gilbert Ray campground
stonden we schitterend tussen de metershoge
Saguaro-cactussen. Veel cactussen stonden
in bloei en werden bezocht door vogels. De
campground was bijna leeg, dus we konden
een mooie plek uitzoeken. Onze camper was
te groot voor de route door het park, maar de
ranger gaf ons een alternatieve route die zeker
zo mooi was.
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De laatste dagen in de camper
Ook de campground op het Catalina St.Park
was bijna leeg maar ook hier een paar mooie
wandelingen door massa’s Saguaro-cactussen
gemaakt.
In het Organ Pipe Cactus National Monument
groeien cactussen als orgelpijpen uit de grond.
Op de vrijwel lege campground in het park
waren veel prachtige plekjes tussen de cactussen. Op alle 3 de parken was overigens water
en stroom aanwezig. Maar vooral de rust,
logisch want wie gaat er ook bij temperaturen
tegen de 40 graden naar deze parken? Wij dus,
en nog een Nederlands paar. Amerikanen zitten
liever in hun camper met de deuren dicht en de
airco aan!
Het werd nu langzamerhand tijd om richting
eindpunt te gaan. Daarom eerst door het
verzengend hete Arizona naar Parker, aan de
Colorado-rivier. In het Buckskin Mountain State
Park vonden we een mooie plek aan de rivier.
Hier is het wel gedaan met de rust, want de
strook langs de rivier is volgebouwd met campings, bungalowparken en golfbanen.

Via een schilderachtige route door de woestijnen
langs Joshua Tree en Palm Springs zijn we de
drukte van Californië ingereden en gestopt bij
Lake Paris State Recreation Area, een mooi park
aan een meer.
Onze laatste camping was de KOA-camping in
Pomona, midden in Los Angeles. Erg makkelijk
te bereiken en prima voor de laatste nacht. Je
staat er wel tussen de enorme campers van de
Amerikanen maar je hebt er alle voorzieningen.
Hier de was gedaan, want we moesten nog een
paar dagen verder en de koffers ingepakt. De
laatste dag van de camper zijn we bijtijds op
pad gegaan en door het hectische verkeer naar
ons afleveradres van Apollo gereden. Binnen een
half uur was daar alles afgehandeld, dat ging
perfect. Zo kwam na bijna 3000 mijl een einde
aan deze camperreis, die ons voerde langs het
zuiden van New Mexico en Arizona. Wij vonden
het een schitterend gebied met veel variatie van
flora en fauna. Niet het gebied met de ruige rotsen die je vaak op foto’s ziet, maar beslist aan
te raden voor iedereen die wel eens wat anders
wil zien dan de bekende parken. Wat overheerste was de rust op de campgrounds. We hebben
ook nergens gereserveerd. Dat ligt niet in onze
aard. We gaan rijden en zien wel waar we ’s
avonds slapen. Misschien zal het eerder in het
jaar, als het minder warm is, wel drukker zijn,
maar nu stonden de cactussen in volle bloei.
Raadzaam is om in de laatste parken geen grote
camper te nemen, want niet overal kan daarmee
rondgereden worden.

AMERIKA
Nog een paar dagen
in de grote stad
Na de camperreis hebben we er nog enkele
dagen aan vastgeknoopt. Eerst een nacht in een
hotel bij het vliegveld van Los Angeles. Met de
metro was Long Beach voor $ 0.35 makkelijk
bereikbaar. Wel even iets anders zo’n boulevard
met palmen na weken in de woestijn, maar heel
gezellig. Daarna zijn we nog enkele dagen in
Boston geweest. Wij vinden het altijd leuk om
na een camperreis nog enkele dagen een plaats
aan de oostkust te bezoeken. Deze keer dus
Boston. Je moet even wennen aan de drukte,
maar Boston vonden we een erg mooie, redelijk
compacte stad met mooie winkelstraten en
pleinen met terrasjes. Ondanks goede metroverbindingen, hebben we alles gelopen. Het mooist
was de Freedom Trail die je langs vrijwel alle
historische gebouwen en plekken van de stad
voert.
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De laatste camperreis is al een paar jaar terug dus het is hoog tijd
om onze kleine dames van 4 en 2 kennis te laten maken met
een camperreis door Zuidwest-USA. Het werd echt een droomreis.

Met de kids op pad door Zuidwest-USA
Gloednieuwe camper

Lake Havasu State Park

Grand Canyon National Park

Kleine trolleys gevuld met snoepjes, een klein
flesje ranja, nog meer lekkers, knuffels, tekenboekjes en natuurlijk een tablet rollen achter de
meisjes aan door Düsseldorf Airport. We vertrekken bijna voor de lange zit, via Londen, naar Los
Angeles en ze hebben er zin in!
Heel veel spelletjes, snoepjes en lekkers later
zijn we er dan eindelijk en op een paar minuten
van de luchthaven ligt ons hotel. Even opfrissen,
vliegtuigen spotten op de kamer en nog een
hapje eten voor we ons bed opzoeken.
Het zonnetje staat hoog aan de hemel en we
nemen een duik in het zwembad voor we de
camper ophalen. Glimmend in de zon staat
een gloednieuwe camper van Star RV op ons
te wachten. Ideaal ingedeeld met een aparte
slaapkamer, stapelbed, hoogslaper, slide-out
over de hele breedte, luifel en een tv. Wat een
mooi ding!
We gaan snel naar de Walmart voor boodschappen en nemen ook een bedrail mee zodat de
oudste bovenin kan slapen. Daarna door naar
Joshua Tree waar we pas in het donker aankomen.

Vroeg in de ochtend rijst de zon boven het
gesteente uit en springen twee blije meisjes uit
de camper. Spelen in het zand, met papa op de
rotsen klimmen en eekhoorntjes kijken die een
blik op ons eten werpen, iedereen is meteen in
vakantiestemming.
Het park warmt snel op en we gaan deze dag
door naar Lake Havasu State Park. De camping
ligt aan het water dus natuurlijk wordt er meteen gezwommen. We wandelen door een tuin
vol cactussen en verder een bergje op voor een
mooi uitzicht over het meer en de omgeving.
We bezoeken het stadje en winnen informatie in
over een ritje over de historische Route 66 naar
de Grand Canyon.
We rijden over de Route 66 en stoppen in
Oatman voor een wandelingetje. Overal lopen
ezels over straat en de kindjes krijgen een zakje
om ze te voeren, dolle pret!
Die avond stoppen we in Williams, een camping
met speeltuin, springkussen en zwembad dus de
kinderen vermaken zich hier prima.

Wow, wat is het hier diep! Samen kijken we
vanuit de Desert Watchtower de diepte in van
de Grand Canyon, dat is toch wel heel bijzonder. We parkeren de camper bij de supermarkt,
de kindjes nemen plaats in hun buggy en laten
zich grotendeels lekker rondrijden terwijl we
een paar uur langs de rim wandelen. Af en toe
even uitstappen voor een wandeling langs de
oude stenen, klimmen in een boom en door verrekijkers kijken. Het uitzicht is overal even mooi
en indrukwekkend. In de supermarkt is van alles
te koop en Veerle krijgt een bakje ‘ezelpoep’:
chocolaatjes gevuld met karamel. Thuis kan ze
haar vriendinnen dan ‘ezelpoep’ geven, dat is
natuurlijk een grote grap!
Later rijden we naar de kleinere Desert View
camping aan de Oostkant van het park, hier
hebben we vanmorgen nog een plekje weten te
bemachtigen. Die avond gaat de barbecue weer
aan en maken de kindjes met papa het eerste
kampvuur.
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Horseshoe Bend
We parkeren de camper op het zand, vlakbij het glinsterende water van
Lake Powell. De Lone Rock campground ligt echt heerlijk. Picknicktafel en
stoeltjes neerzetten, emmers en schepjes naar buiten en heerlijk relaxen. Wij
lezen een boekje en spelen om beurten mee in het zand en aan het water;
de kindjes springen in het water, vullen emmers met zand en verzamelen
stenen. Wat een prachtig plekje is dit!
Dapper stappen de meisjes de berg op, dat kunnen ze wel want ze hebben bergbenen aan vandaag! Daarna voorzichtig samen naar de rand van
Horseshoe Bend. Pff toch wel spannend zo bij de rand met twee kinderen,
ze blijven op ruime afstand en anders in een stevige greep van papa en
mama. Het uitzicht hier is prachtig, vinden wij, de kindjes spelen net zo lief
in het zand een stukje verderop.
Berg beklimmen en heel hard naar beneden rennen, en nog een keer, en
nog een keer, wat een lol hebben ze hier in de Coral Pink Sand Dunes. We
maken een lekker vuurtje want het is hier behoorlijk fris en helaas de volgende dag regen, dus geen kans om te sandboarden.

Zion National Park
Zion National Park, onze favoriet! We zingen in de regen, rennen met een
afhaalpizza door de druppels naar huis, eten de volgende dag een ijsje in
de zon en voelen hoe koud het water van de Virgin River is. We wandelen
langs de rivier en klimmen naar Weeping Rock, genieten van het uitzicht en
zien hertjes in de bossen.
Wij willen graag een flinke wandeling maken en lopen om beurten naar
Observation Point. Niet voor de kindjes maar voor ons genieten! De route
zigzagt omhoog waarna je tussen de bergwanden doorloopt voor een heel
ander uitzicht aan de andere kant. Je wandelt verder en verder omhoog tot
je de hoek omgaat en beloond wordt met een prachtig uitzicht over de vallei. Nog een klein stukje verder en je bent boven. Voor je de steile bergwanden, de groene vallei en de Virgin River die er als een dunne sliert doorheen
loopt. Even rust, stilstaan, genieten.
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Sand Hollow State Park
Rode rotsen, helderblauw water, we zijn bij Sand Hollow State Park. Nog
meer spelen in het water, barbecueën in je pyjama en marshmallows roosteren boven het kampvuur, nog meer genieten.
In Valley of Fire gaan we op zoek naar hagedissen en zien we groepen dikhoornschapen, we genieten van de zonsondergang en laten de kindjes in het
donker een keer mee sterren kijken bij het kampvuur.
Las Vegas met kids, dat is toch weer wat anders. Overdag zwemmen we
en in de avond gaan we kort even naar de Strip. Een van de casino’s heeft
een glitterplafond, mooie lichtjes, vleugjes roze en nog meer glitter, de
ogen staan groot. Bij de fonteinenshow van het Bellagio zien we een heuse
Mickey Mouse en voor de Cheesecake Factory kunnen ze vissen kijken. Dan
nog een lekker hapje eten en je mag het restant van je taart gewoon mee
naar huis nemen, het kan niet beter!

Heerlijk ontspannen
Nog een klein stukje en dan zit onze reis er alweer op, in Barstow eten we
in een ouderwetse diner met de allerbeste milkshakes, nemen een laatste
duik in het zwembad en genieten van onze laatste avond bij onze camper.
We bellen de verhuurder en besluiten de camper een dag eerder in te leveren in de namiddag en die dag een hotel te boeken nabij Santa Monica.
Onze laatste dag is heerlijk ontspannen, de kindjes spelen in de speeltuin
op het strand, we wandelen over de pier, gaan in de draaimolen en lunchen
met onze voetjes in het zand.
Dan is het echt tijd om dag te zeggen tegen de zee en de taxi in te stappen
naar het vliegveld. Nog even goed spelen in het speeltuintje op het vliegveld
en daarna weer naar huis. Het was een hele ervaring en we hebben allemaal
enorm genoten. De kindjes (en wij) zijn helemaal vol van Amerika, een camper en vliegtuigen, ze willen volgend jaar weer. Hmm, dat zien wij zelf ook
wel zitten!
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» 7 locaties
» Moderne vloot
» 24/7 pechhulp

» Uitschuifbare campers
» Automatische transmissie
» Eenrichtingsverhuur mogelijk
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27-daagse camper&cruise reis
Noordwest-USA en Alaska
De spuitende geisers en borrelende modderpoelen van Yellowstone N.P., de hoge bergketens
van Grand Teton N.P. en de prachtige watervallen van de Columbia River Gorge Scenic Area
zijn slechts een aantal hoogtepunten die je tijdens deze reis tegen zult komen.
In Noordwest-Amerika kun je intens genieten van de veelzijdige natuur. Daarnaast biedt dit
deel van Amerika ook sfeervolle steden zoals Portland en Seattle, waar je eindeloos kunt
struinen door de gezellige straatjes met leuke barretjes en gezellige restaurants.
Na jouw avontuur door het noordwesten van Amerika start de cruise
naar Alaska, waar je oog in oog komt te staan met gigantische gletsjers,
uitgestrekte toendra’s en afgelegen dorpjes met een rijke cultuur.
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Hoome
o r
Koddia
d k

Oldd Harbor
o

Skkagway
Dag Se1eward Aankomst Seattle Glac
lacierr Bay
Dag 2 Seattle
Jun
uneau
Dag 3 Camper ophalen en
Trac
racy Arm
Sitk
itka
tka
Olympic National Park
Dag 4 Olympic National Park
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Dag 6 Columbia River Gorge
Dag 7 John Day Fossil Beds N.M.
Dag 8 Craters of the Moon N.M.
Dag 9 Grand Teton National Park
Dag 10 Yellowstone National Park
Dag 11 Yellowstone National Park
Dag 12 Yellowstone National Park
Dag 13 Glacier National Park
Dag 14 Glacier National Park
Dag 15 Spokane
Dag 16 Mount Rainier National Park
Dag 17 Seattle
Dag 18 Camper inleveren in Seattle
Aan boord cruiseschip
Dag 19 Cruisedag op zee
Dag 20 Cruisedag op zee
Dag 21 Juneau
Dag 22 Glacier Bay
Dag 23 Sitka
Dag 24 Ketchikan
Dag 25 Victoria
Dag 26 Aankomst Seattle
Vlucht van Seattle naar Amsterdam
Dag 27 Aankomst Amsterdam
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CAMPER & CRUISE

Heerlijk op cruise, laat je zorgen varen
Ontdek de Caribbean
Prachtige koraalriffen en een azuurblauwe zee.
Witte zandstranden, tropische cocktails en reggae.
Maar ook suikerrietplantages en regenwouden. Een cruise is
de ideale manier om al die unieke bestemmingen te ontdekken.
Je pakt één keer de koffer uit en reist vervolgens in alle luxe
in bijvoorbeeld 8 dagen naar 6 verschillende (ei)landen.
De meeste cruises naar de Caribbean vertrekken vanuit
Fort Lauderdale of Miami. Op deze pagina de bestemmingen
van verschillende cruises. Wij kijken samen met je graag naar de
mogelijkheden!

Aruba, Bonaire & Curaçao: Hollands glorie

St. Thomas: Tropische verrassing

De ABC-eilanden heten jou van harte ‘bon bini’ (welkom). Je vindt er vele
fraaie baaitjes om te snorkelen, te duiken of heerlijk tot rust te komen.
Daarnaast zie (en hoor) je veel Nederlandse invloeden. De hoofdstad van
Curaçao wordt wel ‘het Amsterdam van het westelijke halfrond’ genoemd,
want het Hollandse verleden leeft nog volop in de taal, gewoonten en
architectuur. Wanneer je met het schip de haven binnen vaart, zie je de
Hollandse gevels al langs de kade.

Zonaanbidders en winkelliefhebbers kunnen hun hart hier ophalen. Dankzij
het parelwitte strand van Magens Bay en het taxfree winkelen in de hoofdstad Charlotte Amalie is St. Thomas erg in trek. De stad, die vroeger bekend
stond als piratenhaven, is tegenwoordig een van de populairste aanmeerlocaties voor cruiseschepen in de Caribbean.

Dominica: Piraten en vulkanen
Dit eiland heeft één van de groenste en ruigste landschappen van de
Caribbean. Het is genoemd naar de dag waarop Columbus het ontdekte:
zondag. Net als Guadeloupe en Martinique behoort het tot de Bovenwindse
eilanden. Tegen het decor van de tropische regenwouden en watervallen
werd hier de film Pirates of the Caribbean geschoten.
Een echt walhalla voor de natuurliefhebber.

Antigua: 365 stranden en koloniale architectuur
Kleurrijke huisjes, vissersbootjes in de baai, groene heuvels en strand.
Dat is wat je opvalt als je St. John’s, de hoofdstad van Antigua, binnen
vaart. Het eiland is populair vanwege de hagelwitte stranden, 365 stuks
volgens de bewoners: voor elke dag één. Rondom Antigua vind je koraalriffen met langs de kust inhammen en grotten. Vanaf Fort James heb je een
prachtig uitzicht over het eiland met haar karakteristieke dorpjes.

Caymaneilanden: Onderwaterparadijs
Het schip brengt je naar de vlakste van de drie koraaleilanden, Grand
Cayman. Hier kun je een tochtje maken met de onderzeeër Nautilus,
scubaduiken of een bezoek brengen aan de Green Turtle Farm.
Zwemmen met pijlstaartroggen behoort ook tot de mogelijkheden.

St. Maarten: Nederlands met de Franse slag
Dit Bovenwindse eiland heeft een Nederlands en een Frans deel. Het schip
ligt meestal voor anker bij het centrum van de hoofdstad Philipsburg.
Ontdek het gevarieerde landschap tijdens een catamarantocht of ga per jeep
door het regenwoud met haar felgekleurde vogels en tropische bomen.
Caribbean cruises zijn goed te combineren met een camperreis door Florida.
Vraag ons naar de mogelijkheden. Wij stellen graag een reisvoorstel
op maat voor jou samen!
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Heerlijk op cruise, laat je zorgen varen
Panamakanaal
Varen door het Panamakanaal, langs al het technisch vernuft dat
de doortocht mogelijk maakt, is een onvergetelijke ervaring.
Aan weerszijden van dit staaltje techniek lonken ware paradijsjes, van de zonnige stranden aan de Mexicaanse Rivièra tot de
regenwouden van Costa Rica en Nicaragua en de resten van de
Mayacultuur in Guatemala.
Deze cruise is perfect te combineren met een camperreis door
Zuidwest-Amerika. Vraag ons naar de mogelijkheden. Wij stellen
graag een reisvoorstel op maat voor jou samen.

Van oceaan naar oceaan
Tijdens de spectaculaire, tachtig kilometer lange tocht van de Atlantische
naar de Stille Oceaan overbrugt jouw schip via drie sluizen zo’n 26 meter
hoogteverschil. Het water in de sluizen zakt en stijgt met behulp van een
ingenieus systeem, dat gebruikmaakt van de zwaartekracht. Speciale elektrische locomotieven op de kades houden het schip van de kant en leiden het
door het kanaal.

Welcome to Fort Lauderdale & Miami

Kraters en rum

Veel cruises door het Panamakanaal vertrekken uit Fort Lauderdale of
Miami. Fort Lauderdale wordt wel het ‘Venetië van Amerika’ genoemd: je
kunt je er met een watertaxi naar het winkelcentrum, hotel of restaurant
laten brengen. Het trendy Miami staat behalve om zon, zee en strand ook
bekend om de wijk South Beach met haar Art-deco hotels en de boulevard
Ocean Drive.

De republiek Costa Rica is nauwelijks groter dan Nederland, maar heeft
een zeer divers landschap van bergketens en groene regenwouden. In het
Monteverde Cloud Forest kun je de Sky Tram nemen, waarmee je een spectaculaire tocht door de boomtoppen maakt. Of bezoek de actieve krater van
de 2708 meter hoge Poás-vulkaan. Ook in Nicaragua, land van suikerriet en
rum, staan immense vulkanen.

Rotsformaties en witte zandstranden

Koloniale bouwstijlen en Maya-ruïnes

Liefhebbers van strand en watersporten mogen de Mexicaanse Rivièra niet
overslaan. Slenter langs de prachtig witte zandstranden van Cabo San Lucas,
bewonder de grillige rotsformaties of ga zeevissen, snorkelen of duiken. In
Puerto Vallarta hangt nog iets van de hippiesfeer uit de jaren zestig. Het
oude stadscentrum is een mix van roodbakstenen gebouwen, geplaveide
straatjes, mooie boetieks en drukke markten.

In het kleurrijke Latijns-Amerika is de invloed van oude beschavingen en
voormalige koloniën nog duidelijk voelbaar. Zo vind je in de Colombiaanse
havenstad Cartagena het enorme fort San Felipe en Spaans koloniale straten
en pleinen. De Maya’s hebben hun sporen nagelaten in Tikal en Yaxha, in
het noordelijke regenwoudgebied van Guatemala. In het Guatemalaanse
plaatsje Antigua leveren de kleurrijke huizen, weelderige tuinen en de aanblik van vulkanen prachtige fotomomenten op.

Aan de Bahia de Acapulco ligt Acapulco, de beroemdste badplaats van de
Mexicaanse Rivièra. Al zeker honderd jaar komen bezoekers hier genieten
van de witte zandstranden, prachtige zonsondergangen en de klifduikers die
iedere dag vanaf de rots La Quebrada hun kunsten vertonen.
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Ontdek de stad
Kijk uit over de lichtjes van Times Square in New York, maak een korte wandeling naar de Cable Cars in San Francisco,
stap op de hop-on hop-off bus in Washington of verblijf in een luxe villa in Orlando.
Slaap midden in de stad en geniet van de mooiste plekjes.
Liever na jouw eerste overnachting direct jouw camper ophalen? Ook nabij de luchthaven hebben wij vele hotels beschikbaar.
Op deze pagina vind je een greep uit ons aanbod.

Hotels
Crowne Plaza Times Square New York ++++

Row Hotel New York ++++

Een luxe hotel met perfecte ligging
aan Times Square en een mooi uitzicht
over de stad. Broadway, Carnegie Hall,
Rockefeller Center, Central Park en het
Empire State Building bevinden zich op
loopafstand. Faciliteiten: er is een
restaurant, een bar/lounge, een binnenzwembad en een sauna aanwezig.

Dit hippe hotel heeft een centrale ligging
in Manhattan, in de buurt van Times
Square.
Faciliteiten: het hotel beschikt over
twee restaurants en een gezellige
lounge/bar.

Comfort Inn Denver Airport +++

Hilton Garden Inn Denver Downtown ++++

Dit hotel ligt zo’n 10 minuten vanaf
Denver International Airport en biedt alles
wat je nodig hebt, onder andere: prima
kamers en een gratis shuttle service. In
20 minuten ben je in het centrum van
Denver en kun je deze stad gaan ontdekken. Faciliteiten: het hotel beschikt over
een fitnesscentrum, spabad en zwembad.

Dit comfortabele hotel heeft een prima
ligging ten opzichte van 16th Street Mall.
Faciliteiten: het hotel beschikt over een
fitnessruimte en een binnenzwembad met
Whirlpool.

Holiday Inn Fisherman’s Wharf San Francisco ++++

Red Roof Inn San Francisco Airport +++

Dit hotel is gelegen in het centrum van
San Francisco, slechts op enkele passen
verwijderd van Fisherman’s Wharf.
Faciliteiten: het hotel beschikt over een
lounge, buitenzwembad en een fitnessruimte.

Dit gemoedelijke, eenvoudige ranchstijl
hotel ligt op enkele minuten van San
Francisco International Airport en de
business entertainment centra van San
Francisco.
Faciliteiten: het hotel beschikt over een
buitenzwembad, bar, fitnessruimte en
restaurant.

Baymont by Windham LAX/Lawndale +++

Excalibur Hotel & Casino Las Vegas +++

Dit is hotel is gelegen op enkele minuten
afstand van Los Angeles International
Airport.
Faciliteiten: er is een buitenzwembad
aanwezig.

Dit hotel heeft een prima ligging aan de
wereldberoemde Strip van Las Vegas en
heeft een goede prijs/kwaliteitverhouding.
Faciliteiten: onder andere een casino en
3 buitenzwembaden.

Colony Hotel Miami +++

Luxe Villa Orlando

Dit hotel is één van de meest gefotografeerde hotels van Miami. De ligging aan
Ocean Drive, tegenover het strand, is
uitstekend. Direct voor het hotel vind je
de boulevard met gezellige restaurants
en bars.
Faciliteiten: er is een bar/lounge en een
restaurant aanwezig

Deze luxe villa’s liggen op een van de villaparken op ongeveer 20 tot 30 minuten
rijden van de attractieparken in Orlando.
Jouw auto parkeer je in de garage van
jouw villa.
Faciliteiten: jouw villa heeft twee of
drie slaapkamers, een keuken, twee badkamers en een privézwembad.
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Met de auto op pad
De omgeving van Los Angeles verkennen, enkele dagen de Disney parken bezoeken
of een dagje naar de Niagara Falls. Het kan prettig zijn tijdens je reis enkele dagen
een auto tot je beschikking te hebben. Een auto met GPS, veel bagageruimte of juist weinig en
beschikbaar in steden door het hele land, de keuze is aan jou.

Autohuur Verenigde Staten
Economy

Compact

x2

x2

Fullsize

Intermediate

x1

x2

x3

Intermediate SUV

x2

x4

Luxury

x4

Minivan

x2

x4

x2

Convertible

x5

x1

x2

x2

x2

x1

Premium

x2

x3

x1

Standard SUV

x2

x2

x3

x4

Fullsize SUV
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x2

x2

x4
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Guaranteed 2017-2019 Model Year

America’s Trusted RV Rental Company
New Fleet and New Features for 2019!

Guaranteed 2017-2019 Model Year

AMERIKA
Voorbeeld Truck camper
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Op deze pagina geven wij je een indruk van dit campertype. De afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld. Er zijn verschillende mogelijkheden bij
verschillende camperverhuurders. De prijs van dit type hangt af van wanneer je de camper ophaalt en inlevert en met welke camperverhuurder je reist.
Bekijk de mogelijkheden en stel zelf gemakkelijk en snel een offerte op maat samen op www.travelhome.nl.
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Voorbeeld 25 ft camper
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Op deze pagina geven wij je een indruk van dit campertype. De afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld. Er zijn verschillende mogelijkheden bij
verschillende camperverhuurders. De prijs van dit type hangt af van wanneer je de camper ophaalt en inlevert en met welke camperverhuurder je reist.
Bekijk de mogelijkheden en stel zelf gemakkelijk en snel een offerte op maat samen op www.travelhome.nl.
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AMERIKA
Voorbeeld 30 ft camper
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Op deze pagina geven wij je een indruk van dit campertype. De afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld. Er zijn verschillende mogelijkheden bij
verschillende camperverhuurders. De prijs van dit type hangt af van wanneer je de camper ophaalt en inlevert en met welke camperverhuurder je reist.
Bekijk de mogelijkheden en stel zelf gemakkelijk en snel een offerte op maat samen op www.travelhome.nl.
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Voorbeeld A-klasse camper
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Op deze pagina geven wij je een indruk van dit campertype. De afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld. Er zijn verschillende mogelijkheden bij
verschillende camperverhuurders. De prijs van dit type hangt af van wanneer je de camper ophaalt en inlevert en met welke camperverhuurder je reist.
Bekijk de mogelijkheden en stel zelf gemakkelijk en snel een offerte op maat samen op www.travelhome.nl.
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HET GROOTSTE
CAMPERVERHUURBEDR
VAN NOORD-AMERIKA

IJF

Cruise America en Cruise Canada bieden meer dan 4500
campers aan vanuit 32 verhuurlocaties in Amerika en
Canada. Geen enkele andere camperverhuurder kan u
zoveel locaties aanbieden van, naar en tussen!

WEES ER NU.

Canada…
Wanneer je in de achteruitkijkspiegel kijkt zie je de overweldigende Rocky Mountains,
waar je de afgelopen dagen zo intens van hebt genoten, steeds kleiner worden.
Je hebt een wandeling gemaakt langs het azuurblauwe Lake Louise, beren gezien in
Jasper N.P. en bent helemaal tot rust gekomen in het prachtige berggebied.
Voor je ligt nog zoveel moois waar je naar uitkijkt: het beroemde
Whistler bezoeken, de wereldstad Vancouver verkennen en
walvissen spotten vanaf Vancouver Island.
Dit is in één woord een droomreis.

© Travel Alberta

83

Canada

Klimaat
De zomer is de beste reisperiode voor Canada. In juli en augustus staan
de bloemen in bloei en schijnt de zon het meest. Ook het voorjaar en het
najaar worden steeds populairder. Het is dan minder druk en de prijzen
zijn lager. In de hooggelegen Rocky Mountains kan het in het voorjaar
en najaar koud zijn. In de winter wordt het in Canada erg koud en kan
het hevig sneeuwen.
Twijfel je over de beste periode voor jouw route? Neem dan gerust
contact met ons op. Wij adviseren je hierover graag.

© Travel Alberta

Kamperen in Canada
Er is een groot aanbod aan campings in Canada.
Van grote campingketens met alles erop en
eraan tot campings zonder veel faciliteiten, maar
midden in de schitterende natuurparken. Wij
raden je aan om zoveel mogelijk te kamperen
in de nationale parken. Hier sta je midden in de
natuur. In de groene wildernis of aan een prachtig blauw bergmeer. De campingplaatsen hebben hier vrijwel allemaal een eigen vuurplaats
en een zitje. In de ochtend kook je een eitje
boven het vuur en ’s avonds geniet je van de
warmte van een eigengemaakte kampvuur.

MMMM! Patates Poutines
Frietjes met geraspte kaas en warme jus. Klinkt raar? Dat klopt! Maar neem
van ons aan: het is een heerlijke combinatie die je zeker moet proeven als je
in Canada bent.

!
m
m
m
m
mmmm!
mmmm!
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CANADA
Beren spotten in de wildernis
Een ontmoeting met een beer is een ontzettend bijzondere ervaring. Het
meeste kans om deze machtige dieren in het wild te zien heb je in het
voorjaar (als zij met hun jongen op zoek gaan naar besjes en ander lekker
voedsel) en in het najaar (wanneer er veel zalm in de rivieren zwemt). In de
zomer blijven zij, door de drukte, wat meer verscholen.
Er zijn excursies waarmee je onder leiding van een gids op zoek gaat naar
beren, zoals de Blue River Safari, maar je kunt ze zelf ook al tegen komen
tijdens een wandeling of langs de weg in de nationale parken. Hou altijd
een gepaste afstand tussen jezelf en het dier. Vooral als deze een jong bij
zich heeft. Tijdens een wandeling is het verstandig een berenbel mee te
nemen.

I just drove 20 clicks to Cowtown to buy
a two-four and a pop, eh!
In Canada spreekt men natuurlijk Engels. Tijdens je reis door Canada
zul je ongetwijfeld een aantal woorden horen die je niet thuis kunt
brengen. Hierbij een vertaling!
Loonie: 1$ munt
Toonie: 2$ munt
Click: kilometer
Cowtown: Calgary
Double-double: koffie met 2 melk en 2 suiker (vaak bij Tim Hortons)
Two-four: 24 pack bier
Pop: frisdrank
Bunny hug: sweater
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BC FERRIES

Ontdek Vancouver Island en Canada’s Inside Passage
BC Ferries

Vancouver – Vancouver Island

Inside Passage

BC Ferries is een van de grootste ferry maatschappijen ter wereld.
De routes die aangeboden worden, varen langs
de kust van British Columbia en verbinden
tevens het vasteland met Vancouver Island.
Natuurlijk kun je, op de door ons aangeboden
routes, je camper meenemen.

Een korte overtocht brengt je van Vancouver
naar Vancouver Island. Veelal wordt gekozen
voor de overtocht naar Victoria. In deze gezellige stad kun je heerlijk eten, wandelen langs
Inner Harbour of walvissen bekijken tijdens een
spectaculaire whale watch tour.
Nadat je een deel van het eiland hebt bezocht,
kom je aan in Ucluelet, nabij het Pacific Rim
National Park. Vanaf deze plaats is de haven
van Nanaimo het dichtste bij en vanaf hier kun
je de overtocht terug naar Vancouver maken.

De Inside Passage is een zeer populaire overtocht die een dag in beslag neemt.
Tijdens deze dag geniet je van de prachtige
omgeving. Je vaart langs de ruige kustlijn, over
de open zee en door kleine kanalen.
Sneeuw en ijs bedekken de bergtoppen en gaan
over in mooi groen van de bomen en het blauwe
water van de zee.
Houd tijdens de overtocht je ogen open voor
walvissen en dolfijnen in de Queen Charlotte
Sound.

SET YOUR SIGHTS ON TORONTO
Fly non-stop from Amsterdam to Toronto and experience the ultimate in
comfort aboard our Boeing 787 Dreamliner.
Enjoy award-winning three-cabin service, including lie-flat seats in Air Canada Signature Class,
a spacious Premium Economy Class and enhanced comforts in Economy Class.
Book at aircanada.com or contact your travel agent.
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EXPLORE CANADA WITH FRASERWAY RV

“As a team, we will do everything possible to ensure our
customers’ vacation dreams are realized”
Erdman Epp, Founder

Canada bestaat met miljoenen meren voor 8,62% uit
wateroppervlakte en is als land groter dan de Europese Unie.
Nederland past qua oppervlakte meer dan 20 keer in Canada.
Door de vele fabelachtige landschappen is het geen wonder dat
Canada een van de meest toeristische bestemmingen ter wereld is.
Als nummer 1 Canadees camperbedrijf heeft Fraserway RV
jarenlange ervaring. Het bedrijf staat met uitmuntende service klaar
om jouw droomreis door het adembenemende Canada te realiseren.
Met de missie “wow” voor klanten te creëren staat Fraserway RV
bekend om:
Veelal Nederlandse uitmuntende service
Nieuwe campers (Max. 2 modeljaren oud)
Shuttleservice van en naar uw hotel
Hulpverleningsdienst voor onderweg
6 vestigingen in Canada
Meer dan 1300 campers
Volledige kampeeruitrusting
Tips & tricks voor die onvergetelijke reis
Dagelijks leuke nieuwtjes op social media

HIGHLIGHTS VAN WEST-CANADA

Wie aan West-Canada denkt, denkt aan hoge besneeuwde bergtoppen, blauwe meren,
groene wildernis en natuurlijk wilde dieren als beren, orka’s en walvissen.
Een spectaculaire bestemming! Hierbij de grootste highlights van dit reisgebied.

Highlights van West-Canada

© Destination BC Alex Strohl

Vancouver

Manning Provincial Park

De stad Vancouver heeft een bijzondere locatie met aan de ene kant de
bergen en aan de andere kant de zee. De omgeving is ontzettend bosrijk
en er zijn veel parken die men kan bezoeken. Een van de topattracties van
de stad is Stanley Park. In de 400 hectare groen zie je veel mooie bomen,
planten en dieren. Maak hier een fietstocht over de Seawall en aanschouw
de prachtige totempalen die zijn gemaakt door de oorspronkelijke bewoners.
De wijken in de stad zijn allemaal erg verschillend en zeker de moeite waard
om te bezoeken. Zo is er Gastown, de oudste wijk, met de beroemde stoomklok en leuke winkeltjes en terrasjes. Granville Island is ook erg interessant
vanwege de grootste levensmiddelenmarkt ter wereld! Ook buiten de stad is
er genoeg te doen om even aan de drukke stad te ontsnappen. Voorbeelden
hiervan zijn de Capilano Suspension Bridge en Grouse Mountain.

Dit mooie groene park is, door de ligging, een perfecte stop vóór of ná een
bezoek aan Vanvouver.
Lightning Lake is het populairste meer in het park. Je kunt hier erg mooi
wandelen langs de waterkant, maar ook kanoën. Bij het meer en in de bossen is een prachtige camping gelegen.
Bezoek je het park in juni? Neem dan een kijkje bij de Rhododendron Flats.
De Rododendrons die hier groeien staan dan mooi in bloei!

Kelowna en de Okanagan Valley
Kelowna ligt tussen de glooiende heuvels, aan het grote Okanagan meer.
Dit gebied staat bekend om de vele fruitbomen en wijngaarden.
Het is zeker aan te raden om een wijnproeverij bij te wonen. Er zijn tours die
verschillende wijngaarden aandoen. Je proeft naast de wijnen ook verschillende lekkere hapjes. De ‘sparkling wine’ is een specialiteit in het gebied en
heeft al vele prijzen gewonnen!
Bezoek het Myra Canyon Park, dat bekend staat om zijn oude spoorweg. In
het park kun je prachtig wandelen, maar ook fietsen is hier een populaire
activiteit. Verken het park door de canyons over te steken via de houten
bruggen, bekijk de tunnels en de oude spoorweg die door dit park loopt.
Het gigantische Lake Okanagan heeft schoon water en vele leuk strandjes. Op het meer is ook vanalles te beleven. Je kunt er bijvoorbeeld varen,
kanoën of vissen.
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© Banff Lake Louise Tourism Paul Zizka

Revelstoke

Banff National Park

In het oogverblindend mooie Mount Revelstoke National Park kun je je
gemakkelijk een aantal dagen vermaken. De mooie Meadows in the Sky
Parkway is de belangrijkste weg in het park. De weg kronkelt door de bergen en regelmatig zijn er uitzichtpunten waar je verrast wordt door geweldige vergezichten.
De Giant Cedars Boardwalk Trail en de Skunk Cabbage Trail zijn beiden
geweldige wandelingen. Bij de Giant Cedars Boardwalk loop je over een
aangelegd houten pad door een regenwoud van oeroude bomen. Het is
geen lange wandeling (ongeveer een half uurtje), maar je kunt hier onderweg wel regelmatig stoppen om de natuur in je op te nemen op één van
de vele bankjes naast het wandelpad. De Skunk Cabbage Trail voert je door
een moeras, waar veel wilde dieren (verschillende soorten vogels, muskusratten en bevers) leven.
Er is een shuttlebus die je van Balsam Lake naar de top van Mount
Revelstoke brengt. Hier zijn ook verschillende wandelingen te maken.

Dit is het meest bekende nationale park van West-Canada. Niet voor niets,
want het is een gigantisch en adembenemend mooi park! Een van de grote
attracties is het azuurblauwe Lake Louise met daaraan grenzend het luxe
en prachtig gelegen Fairmont Chateau Lake Louise. Het is hier erg leuk om
de gondel te nemen die je verder de bergen in brengt voor een spectactulair
uitzicht over het meer. Je maakt hier dan ook prachtige foto’s van de omgeving.
Naast Lake Louise is er nog een meer in het park dat je niet mag overslaan.
Moraine Lake wordt door sommige mensen nóg mooier genoemd dan Lake
Louise!
In het park vind je veel wandelroutes en deze bieden een goede manier om
het park te ontdekken. Onderweg is de kans groot dat je wilde dieren spot,
waaronder grizzly beren, coyotes, wolven, zwarte beren en elanden.
Naast wandelen kun je in Banff ook deelnemen aan raft-, boot-, vis- en
klimtochten. Na een lange dag in het park is het heerlijk toeven in de Banff
Hot Springs. Geniet in de heetwaterbronnen terwijl je het uitzicht over de
bergen rustig op je in laat werken.

Calgary
Calgary is de perfecte stad om je camperreis te starten of te eindigen, door
de ligging vlakbij de wereldberoemde Rocky Mountains. De Calgary Tower
valt direct op in de skyline. Je kunt de toren in en helemaal in de top heb je
een prachtig uitzicht over Calgary en zie je de Rocky Mountains in de verte
bij helder weer. Het nieuwe museum Studio Bell is de nieuwe thuisbasis van
het National Music Centre. Verspreid over vijf verdiepingen zijn er allerlei
tentoonstellingen van instrumenten, voorwerpen en andere muzieksouvenirs.
Muziekliefhebbers van alle leeftijden kunnen hier spelen, zingen and rocken.
Je kunt in Calgary deelnemen aan een van de brewery tours. Deze tours
brengen je langs verschillende bierbrouwerijen waar je een van de vele lokale bieren kunt proeven, erg leuk om te doen! Tevens zijn er diverse leuke
foodtours en segwaytours.
Je kunt in Calgary goed winkelen voor zowel nieuwe mode als voor echte
Western mode. Breng bijvoorbeeld een bezoek aan The Market Hall, Core
Shopping of een van de boulevards zoals Stephen Avenue Walk.
Verder heeft Calgary één van de grootste Chinatowns in Canada. In
Chinatown kun je een museum bezoeken over de geschiedenis van de
Chinese migratie naar Canada, interessant om te zien!
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REISARTIKEL
Jasper National Park
Dit is het grootste nationale park in de
Canadese Rockies en ook erg geliefd bij toeristen. Columbia Icefield, een verzameling van
gletsjers, is één van de redenen dat het park op
de Werelderfgoedlijst staat. Je kunt hier met een
Snowcoach Tour de gletsjer op, een geweldige
ervaring!
Athabasca Falls is de meest krachtige waterval
in het gebied. Als je op de parkeerplaats de
camper uitstapt, hoor je het water al suizen. Via
de wandelpaden en uitzichtpunten kun je de
waterval van erg dichtbij bekijken.
Verder is een bezoek aan Maligne Lake zeker
de moeite waard. Dit is het grootste meer in de
Canadese Rocky Mountains. In het felblauwgekleurde gletsjerwater ligt één van de meest
gefotografeerde plekken van Canada: Spirit
Island. Je kunt een boottocht maken naar dit
eiland. Onderweg wordt meer verteld over het
landschap, de dieren en de geologie van het
park.
Maligne Canyon mag ook niet worden overgeslagen. Via een wandelpad en over verschillende
bruggen loop je door de verbluffende kloof,
langs de Maligne River.
De meest gebruikelijke manier om het park te
verkennen is om een aantal van de vele wandelroutes te lopen, maar er zijn ook voldoende
mogelijkheden voor mountainbiken, vissen en
bergbeklimmen.

Icefields Parkway
Deze 230 kilometer lange, schilderachtige weg behoort tot één van de mooiste wegen van de wereld
en verbindt Banff National Park met Jasper National Park. Hij kronkelt door de hoge bergen en biedt
regelmatig prachtige uitzichten. Rijd voorzichtig, want de kans is groot dat je hier wilde dieren spot zoals
beren en elanden. Al rijdend passeer je enorme besneeuwde bergtoppen, diepe groene wouden, denderende watervallen en immense gletsjers. Ook kom je verschillende kraakheldere felblauwe gletsjermeren
tegen, zoals het oogstrelende Bow Lake en Peyto Lake.

© Banff Lake Louise Tourism: Paul Zizka

CANADA
Wells Gray Provincial Park
De bijnaam van dit park is ‘Waterfall Park’! Dit is te danken aan de 250
imposante watervallen. Onze favorieten zijn Helmcken Falls en Spahat Falls.
Deze watervallen zijn erg hoog, wat zorgt voor een hoop indrukwekkend
gebulder. Overal waar je kijkt vind je stromende beekjes, woeste rivieren en
kraakheldere meren. Ben je van plan om te gaan kanoën, raften, kajakken
of deel te nemen aan andere watersporten tijdens je vakantie? Dan is Wells
Gray Provincial Park dé plek om dit te gaan doen.
Ook wandelaars kunnen in dit park hun hart ophalen. Door de aanwezigheid
van meer dan 50 soorten zoogdieren is de kans groot dat je een beer of
wolf zult spotten. Ben je eind augustus in Wells Gray Provincial Park, ga dan
zeker even naar Bailey’s Chute. Hier kun je als je geluk hebt in deze periode
de zalmtrek meemaken!

Whistler
Whistler heeft een geweldige ligging, midden in de bergen en het centrum is
autovrij. In het plaatsje kun je heerlijk eten en er zijn leuke winkels. Whistler
is voornamelijk bekend vanwege de populaire skigebieden, in 2010 vond
hier een gedeelte van de Olympische Winterspelen plaats.
Ga naar het mooie Lost Lake voor wat verkoeling in de zomer. Het meer
heeft ondiep zwemwater, is omgeven door bossen en heeft uitzicht op de
bergen. Er zijn picknicktafels en barbecues. Alle ingrediënten voor een dagje
heerlijk vertoeven aan het water.
Voor het beste uitzicht over Whistler en omgeving ga je met de gondola
naar de top van de berg waar je tevens toegang hebt tot veel van de wandelroutes die het gebied rijk is. Vanaf hier maak je prachtige foto’s!
Wil je wat cultuur opsnuiven? Bezoek dan het Squamish Lil’wat Cultural
Centre, hier leer je veel over de indianen en hun gewoontes.

© Parks Canada- Josh McCulloch

Vancouver Island
Een groot deel van het mooie Vancouver Island is groene wildernis. Het is
het leefgebied van veel wilde dieren. De kans is dan ook groot dat je hier
beren, elanden, bevers, bijzondere vogels en andere wilde dieren tegenkomt.
Vancouver Island is ook de perfecte plek om orka’s en walvissen te spotten.
Een zeer bijzondere ervaring!
In Victoria, in het zuiden van Vancouver Island, lijkt het net of je in Engeland
bent. Er rijden rode dubbeldekkers en er staan veel huizen die gebouwd zijn
in de Engelse stijl. Er zijn veel historische gebouwen en pleinen, wat zorgt
voor een prettige en gezellige sfeer. In de mooie wijk Rockland District staan
oude villa’s met grote, mooie tuinen. Bezoek ook het oude stadsdeel Old
Town en de Inner Harbour. Het Empress Hotel, aan de haven gelegen, is
een van de bekendste gebouwen van de stad. Je kunt hier genieten van een
uitgebreide High Tea. Zeker een aanrader.
Tofino en het Pacific Rim National Park, aan de westkust van Vancouver
Island, zijn de pareltjes van Vancouver Island. Wandel door het oeroude
regenwoud en geniet van wandelingen over de brede stranden, waar door
mistflarden en aangespoelde boomstammen soms een mysterieuze sfeer
hangt.
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DE POPULAIRSTE ROUTE DOOR WEST-CANADA

22-daagse camperreis indrukwekkend Canada
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Deze route is de populairste route onder onze reizigers. En dat is niet voor
niets het geval. Je kunt de sfeer opsnuiven in de authentieke steden,
genieten van het uitzicht op de oceaan en naarmate je het binnenland in rijdt,
kijk je je ogen uit in de nationale parken. Spot de verschillende dieren
zoals walvissen en beren en voel je vrij in jouw rijdende huis welke je op ruime
campings kan parkeren midden in de natuur.

Calgary

Port Hardy
Okanag
Oka
Ok
nagan
agan Lak
ag
L ka P.P.
P

Nana
Nan
naim
aaimo
im
mo
mo
Tofine

Regina
Reg
ina

Vancouver
Vancouve
Va
Tofine
Tof
ofiine
ofine
ofi
Seattle

Billiling
Bil
ingss
Portla
Por
tlannd
nd

B tte
Butt

Dagindeling
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
Dag 10
Dag 11
Dag 12
Dag 13
Dag 14
Dag 15

Vlucht naar Vancouver en hotelovernachting
Camper ophalen en verblijf in Vancouver
Vancouver
Manning Provincial Park
Okanagan Lake P.P. via Kelowna
Revelstoke National Park
Banff N.P. via Radium Hot Springs en Kootenay N.P.
Banff NP, Yoho NP, Lake Louise, Bow Lake
Abraham Lake
Jasper National Park
Jasper National Park
Clearwater via Mount Robson
Wells Gray Provincial Park
Lillooet
Whistler

© Travel Alberta

Eugenne

30 km
220 km
250 km
295 km
385 km
150 km
200 km
205 km
80 km
405 km
30 km
325 km
135 km

Boise
Grants
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Dag 16
Dag 17
Dag 18
Dag 19
Dag 20
Dag 21

Salt Lake City
tyy
Whistler
Ferryovertocht naar Vancouver Island - Tofino
Tofino Sacra
/ Ucluelet
ramento
Reno
Victoria, via Nanaimo
San Francisco
Victoria
S J naar Vancouver,
Ferryovertocht
camper inleveren & retourvlucht vanaf Vancouver
Dag 22 Aankomst in Amsterdam

395 km
50 km
350 km
30 km
125 km

Totaal aantal kilometers: ca. 4200 km
Bekijk deze route uitgebreid op onze website www.travelhome.nl!

Denver

CANADA

© Banff Lake Louise Tourism: Paul Zizka

© Travel Alberta

TIP: maak deze reis extra speciaal
Breid je reis uit door op Vancouver Island ook naar het noorden te rijden
als je wilt genieten van wat rust op de route. Bezoek het dorpje Telegraph
Cove, met zijn houten huisjes, en neem deel aan een bear watch tour!

r

Bezoek in Vancouver de gezellige wijk Yale town. Hier zijn fantastische
restaurantjes waar je de gelegenheid hebt om buiten te eten. Ook zijn hier
veel terrasjes te vinden, waar je op een mooie zomerse dag een drankje
kunt nuttigen.
Relax en klets gezellig bij tijdens een high tea in het Empress hotel in Victoria.
Dit is absoluut de moeite waard, zeker na een boottocht waarmee je walvissen
hebt gespot! Het is aan te raden de high tea vooraf te reserveren.
De wandeling bij de Johnston Canyon Falls is voor veel reizigers een fijne
hike. Je kunt doorlopen naar de top van de waterval, maar je kunt onderweg ook weer omdraaien wanneer het te zwaar wordt of je niet voldoende
tijd hebt.

Wat vonden ervaren reizigers
Peter en Ineke van Holten?

« Wij hebben deze route gereden met een C-klasse camper van

Voor de Rocky Mountains kun je een pas kopen van Brewster, zodat je
voor één bedrag een aantal excursies kunt doen, zoals de Banff Gondola,
Banff Hot Springs, Glacier Skywalk en Icefield Adventure.

7,5 meter lang. Het was in één woord geweldig.
De afwisseling van bruisende wereldsteden met de prachtige
natuurparken maakt deze route heel bijzonder.
De camper beviel ontzettend goed, wij willen niet meer anders!

»

Tip van medewerkster Kirsten Cornelissen
De wandeling naar Lake Agnes is geen bekende trail. Deze start
vanaf Lake Louise en gaat dan de bergen in. De wandeling naar
boven is 3,6 kilometer. In het theehuis op de top kun je wat eten en
drinken. Daar boven in de bergen is het lang niet zo toeristisch als
bij Lake Louise en Moraine Lake.
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18-daagse camperreis van Vancouver naar Calgary
Ketchi
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c ikkaan
an Calgary?
Ketchikan
Wil je jouw camperreis graag starten in Vancouver en eindigen in ‘Cowtown’
Kitima
KKit
Kitimat
maat
Dan adviseren wij je deze prachtige route van een enkele reis door het westen van Canada.

Edmonton
Ed
Edmonto
d
n

Deer
Redd D
Dee
er

Dagindeling
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
Dag 10
Dag 11
Dag 12
Dag 13
Dag 14
Dag 15
Dag 16
Dag 17
Dag 18

Vlucht naar Vancouver en hotelovernachting
Verblijf in Vancouver
Camper ophalen en verblijf in Vancouver
Victoria
Victoria (whalewatchen)
Ucluelet
Ucluelet/Tofino
Whistler
Lillooet
Clearwater / Wells Gray P.P.
Clearwater / Wells Gray P.P.
Jasper N.P.
Jasper N.P.
Abraham Lake
Lake Louise en Banff N.P.
Banff N.P.
Camper inleveren en retourvlucht vanaf Calgary
Aankomst Amsterdam

KKamloops
am
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s
Calgary

120 km
300 km
30 km
300 km
150 km
300 km
320 km
200 km
200 km
130 km

Totaal aantal kilometers: ca. 2350 km
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25-daagse camperreis Vancouver met Inside Passage.
Ervaar het mooiste van West-Canada met de Inside Passage. Vaar van Prince Rupert
naar Port Hardy en bewonder de prachtige fjorden en mysterieuze eilandjes.
Met deze reis geniet je op een unieke manier van de ongerepte kustlijn van West-Canada.

Fort McMurrayy

Dagindeling
Dag1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
Dag 10
Dag 11
Dag 12
Dag 13
Dag 14
Dag 15
Dag 16
Dag 17
Dag 18
Dag 19
Dag 20
Dag 21
Dag 22
Dag 23
Dag 24
Dag 25
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Vlucht naar Vancouver en hotelovernachting
Vancouver
Camper ophalen en rijden naar Hope
Manning Provincial Park
Osoyoos
Kelowna
Revelsoke
Banff N.P.
Banff N.P.
Lake Louise
Abraham Lake
Jasper N.P.
Jasper N.P.
Prince George
Smithers
Prince Rupert
Inside Passage
Campbell River
Tofino
Tofino
Victoria
Victoria
Vancouver
Camper inleveren en retourvlucht vanaf Vancouver
Aankomst Amsterdam

Prince
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Kitimat

150 km
70 km
180 km
130 km
200 km
280 km
60 km
130 km
200 km
375 km
370 km
350 km

320 km
120 km

Bekijk deze route uitgebreid op onze website www.travelhome.nl!
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23-daagse camperreis Calgary en Rockies

Ed
Edmonto
n

Wil je graag een camperreis maken en zoveel mogelijk zien van de Rocky Mountains?
Met deze reis rijd je vanaf Calgary en bezoek je al het moois van de Rocky Mountains
in zowel Canada als Amerika.

Jasper

Yorkton

Calgary

Dagindeling
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
Dag 10
Dag 11
Dag 12
Dag 13
Dag 14
Dag 15
Dag 16
Dag 17
Dag 18
Dag 19
Dag 20
Dag 21
Dag 22
Dag 23

Vlucht naar Calgary en hotelovernachting
Camper ophalen en rijden naar Banff N.P.
Lake Louise
Jasper N.P.
Jasper N.P.
Abraham Lake
Radium Hot Springs
Glacier N.P.
Glacier N.P.
Dillon
Arco
Jackson
Grand Teton N.P.
Grand Teton N.P.
Yellowstone N.P.
Yellowstone N.P.
Yellowstone N.P.
Great Falls
Waterton Lakes N.P.
Waterton Lakes N.P.
Calgary
Camper inleveren en retourvlucht vanaf Calgary
Aankomst Amsterdam

Regina

150 km
60 km
230 km
200 km
250 km
360 km
480 km
275 km
250 km
20 km
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275 km

Totaal aantal kilometers: ca. 3800 km
Bekijk deze route uitgebreid op onze website www.travelhome.nl!
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25-daagse camperreis Vancouver naar Calgary via Amerika
Oeroude regenwouden, schattige kustplaatsjes, denderende watervallen,
spuitende geisers en hoge bergpieken. Alles komt voorbij in deze unieke route,
waarbij je Amerika en Canada combineert.
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Dagindeling
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
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Dag 12
Dag 13
Dag 14
Dag 15
Dag 16
Dag 17
Dag 18
Dag 19
Dag 20
Dag 21
Dag 22
Dag 23
Dag 24
Dag 25

Calgary

Vlucht naar Vancouver en hotelovernachting
Verblijf in Vancouver
Camper ophalen en rijden naar Victoria
Victoria
Kalaloch, Olympic National Park
Cannon Beach
Portland
Portland
Colombia River Gorge
Madras
John Day Fossil Beds N.M.
Craters of the Moon N.P.
Grand Teton N.P.
Grand Teton N.P.
Yellowstone N.P.
Yellowstone N.P.
Yellowstone N.P.
Great Falls
Waterton Lakes N.P.
Cranbrook
Banff N.P.
Banff N.P.
Calgary
Camper inleveren en retourvlucht vanaf Calgary
Aankomst Amsterdam

Port Hardy
Vancouver
Vanc

120 km
185 km
280 km
130 km
110 km
170 km
235 km
530 km
340 km
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375 km
325 km
270 km
280 km
150 km

Totaal aantal kilometers: ca. 3650 km
Bekijk deze route uitgebreid op onze website www.travelhome.nl!
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23-daagse camper&cruise reis
West-Canada en Alaska
Chalkyitsi
sikk
Chalkyitsik

Langs prachtige parken en kraakheldere meren reis je door de bergen met jouw camper
naar Vancouver. Geniet van de slingerende wegen die je stuk voor stuk langs adembenemendeFairbanks
vergezichten enEagleimmense bergen brengen.Norman
InWells
Vancouver verruil je jouw
camper voor een cruiseschip. Langs de loodrechte wanden van lichtblauw ijs glijdt
het schip door een surreële wereld. Dit is Alaska: de ongerepte wildernis.
Het land van woeste bergketens en imposante gletsjers, waar de mens nog
Yellowkn
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amper is doorgedrongen.
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Dagindeling
Dag 1
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Dag 21
Dag 22
Dag 23

Tracy Arm
Fort McMurray

Angoon

Vlucht Amsterdam - Vancouver
Verblijf in hotel in de stad
Camper ophalen en rijden naar Hope
Kelowna
Revelstoke
Banff National Park
Inside Passage
Banff National Park
Jasper National Park
Jasper National Park
Wells Gray Provincial Park
Wells Gray Provincial Park
Whistler
Whistler
Vancouver
Camper inleveren in Vancouver
Aan boord cruiseschip
Inside Passage
Ketchikan
Juneau
Skagway
Glacier Bay
Cruisedag op zee
Anchorage (Seward)
Verblijf in hotel in Anchorage
Vlucht Anchorage - Amsterdam
Aankomst Amsterdam
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21-daagse camperreis avontuurlijk Yukon Fairba
banks
Fairbanks
De wegen strekken zich voor je uit, de zon schijnt en voor je reiken de bergtoppen
tot aan de hemel. Je stopt bij een intens blauw meer en geniet van een lunch bij je
camper. Af en toe passeert er iemand, voornamelijk is er rust. Onderbreek de rust
in Dawson City. Ga terug in de tijd in het casino en bekijk een ouderwetse cancan
show, drink daarna in de pub een Sourtoe cocktail met de locals. Wanneer je die
nacht buitenkomt merk je het, de zon schijnt nog volop, de midzomernachtzon maakt
de dagen eindeloos. Ga raften, zoek wilde dieren, dip je tenen in het poolwater,
AAnchorage
ncchorragee
maak overdag een kampvuur, ervaar de grote leegte, merk hoe het leven ook alweer
was zonder telefoon en internet, praat met de locals, beklim bergen, bezoek
een outKenai
Kena
naai
house, vlieg over gletsjers en geniet van de stilte. Kortom, ervaar de Yukon!
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Dagindeling
Dag 1
Dag 2

Vlucht van Amsterdam naar Whitehorse en hotelovernachting
Camper ophalen in Whitehorse,
verblijf bij Skagway (Alaska)
180 km
Dag 3 Ferry naar Haines en rijden naar
Haines Junction/Kluane N.P.
240 km
Dag 4 Haines Junction/Kluane N.P.
Dag 5 Beaver Creek
300 km
Dag 6 Dawson City
435 km
Dag 7 Dawson City
Dag 8 Eagle Plains
410 km
Dag 9 Eagle Plains
Dag 10 Tombstone Territorial Park
275 km
Dag 11 Tombstone Territorial Park

Ketchikan
Ke
Ketc
tch
cchi
hika
kann
ka

Dag 12
Dag 13
Dag 14
Dag 15
Dag 16
Dag 17
Dag 19
Dag 20
Dag 21

KKitimatt
Kitima
Kit
via Silver Trail naar Keno City
345 km
Keno City
Faro
465 km
Watson Lake
425 km
Watson Lake
Tagish
380 km
Via Carcross naar Whitehorse
100 km
Camper inleveren en retourvlucht vanaf Whitehorse
Aankomst in Amsterdam
Totaal aantal kilometers: ca. 4100 km

Bekijk deze route uitgebreid op onze website www.travelhome.nl!
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TIP: maak deze camperreis nóg mooier:

«

Wat vond ervaren reiziger en
medewerker Karlijn Hoff?

The Yukon, een verademing, oase van rust en weidsheid. Ik ben
verrast door de grote leegte van het land, maar wel een land met een
imposante uitstraling. In de Yukon is alles nog simpel, maar de tijd heeft
zeker niet stil gestaan. Geen overvolle campings, maar een prachtige plek
waar je volledig vrij bent, in een schitterende omgeving, bij een meer,
rivier, bos of weide. Even weg uit de ratrace van het dagelijks leven.
Turen over eindeloze toendra’s, een fris biertje op de poolcirkel,
the Dempster doen, hiken over de gletsjer. Hier is het leven in balans. Een
ongelooflijke plek, eentje om in je hart te sluiten.

»

Tip van medewerker Susanne van den Oetelaar
Investeer in een paar goede wandelschoenen want er zijn zoveel mooie
wandelingen te maken. Wandelen met een gids maakt de ervaring nog
beter! Aanraders zijn de North Klondike River Trail in het Tombstone
Territorial Park en de Rock Glacier Trail in Kluane National Park.
Een ontmoeting met de locals mag ook niet ontbreken. Bezoek bijvoorbeeld Bombay Peggy’s of The Pit in Dawson City voor een leuke avond
met de bijzondere bevolking.
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Drink een ‘sundowner’ bovenop de berg bij Dawson City. Bij helder weer
kun je de Top of the World Highway naar Alaska zien liggen.
Wist je dat er in de Yukon een kleine woestijn ligt? Heuvelachtig met licht
zand; de Carcross Desert is zeker een bezoek waard.
Ga eens op pad met een vliegtuigje, bijvoorbeeld boven de Kaskawulsh
gletsjer, een ervaring om nooit te vergeten.
Drink in Dawson City de beroemde Sourtoe cocktail en bezoek een cancan
show in Diamond Tooth Gerties, het historische casino.
In de Yukon kun je goud zoeken, voor ons is het echte goud op een andere
manier te vinden. Reis in september en zie hoe de omgeving van goud lijkt
te zijn.
Toch een echt klompje goud vinden? Ga naar bijvoorbeeld Dredge No. 4 en
beproef je geluk.
Wild kamperen mag en is zeker een aanrader aan bijvoorbeeld de
Dempster Highway.

Prudhooe Bay
Baay
Prudhoe
Tuktoyaktuk

ALTERNATIEVE ROUTE

Inuvik
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r Vi
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23-daagse camperreis van geltsjers tot de Beaufortzee
Chalkyitsik
Chalkyitssik
Ch

Fort Mc Pherson

Wil je met je voeten in het poolwater dompelen,
de Dempster Highway bedwingen en een écht unieke reis beleven,
reis dan onderstaande route door de Yukon.

Dagindeling
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Dag 23
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Vlucht van Amsterdam naar Whitehorse en hotelovernachting
Whitehorse - Aurora Glass Chalets
Whitehorse - Aurora Glass Chalets
Whitehorse - Aurora Glass Chalets
Camper ophalen in Whitehorse, verblijf bij Kluane NP
160 km
Haines Junction/Kluane N.P.
Beaver Creek
300 km
Dawson City
435 km
Kenai
na
Dawson City
Tombstone Territorial Park
115 km
Tombstone Territorial Park
Eagle Plains
300 km
Fort Mc Pherson
185 km
Inuvik
185 km
Tutoyaktuk
150 km
Tutoyaktuk
Inuvik
150 km
Eagle Plains
365 km
Dawson City
410 km
via Silver Trail naar Keno City
300 km
Keno City
Whitehorse
465 km
Camper inleveren en retourvlucht vanaf Whitehorse
Aankomst in Amsterdam
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Totaal aantal kilometers: ca. 4000 km
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Bekijk deze route uitgebreid op onze website www.travelhome.nl!
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16/21-daagse camperreis Eastern Wonder Camper Tour
Deze route neemt je mee naar het spectaculaire natuurschoon van
Oost-Canada en laat je tevens kennismaken met de bruisende steden
Saint Paul
en de rijke cultuur. Maak tijdens deze reis heerlijke kanotochten in
Algonquin Provincial Park, bezoek de indrukwekkende parlementsgebouwen in de hoofdstad Ottawa en bekijk de Niagara Falls
van dichtbij tijdens de Maid of the Mist boottocht.

Québec

Ottawa

Chicago

Cleveland

New York

Kansas City
Washington

Dagindeling
Vlucht van Amsterdam naar Toronto en hotelovernachting
Tulsa
Verblijf in Toronto
Memphis
Camper ophalen in Toronto, verblijf bij Niagara Falls
130 km
Bruce Peninsula
380 km
Manitoulin Island
100 km
Dallas
Manitoulin Island
Killarney Provincial Park
280 km
Killarney Provincial Park
Huntsville
260 km
Huntsville, Algonquin Provincial Park
Ottawa
345 km
Montreal
200 km
Montreal
Brighton
400 km
Camper inleveren en retourvlucht vanaf Toronto
200 km
Aankomst in Amsterdam
Totaal aantal kilometers: ca. 2600 km

© Ontario Tourism Marketing Partnership Corporation

Halifax

Toronto
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Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
Dag 10
Dag 11
Dag 12
Dag 13
Dag 14
Dag 15
Dag 16

Montreal

Philadelphia

Verlengmogelijkheid
Dag 14
Dag 15
DagAtlanta
16
Dag 17
Dag 18
Dag 19
Dag 20
Dag 21

Quebec CityCharlotte
250 km
Charlevoix
150 km
Charlevoix
Mauricie
275 km
Mauricie Jacksonville
Brighton
550 km
Camper inleveren en retourvlucht vanaf Toronto
200 km
Aankomst in Amsterdam
Totaal aantal kilometers: ca. 3600 km

Bovenstaande route is een voorbeeld van de vele routemogelijkheden.
Je kunt jouw reis geheel naar je eigen wensen aanpassen. Natuurlijk helpen
wij je graag om jouw ideale route samen te stellen.

CANADA
Toronto
Toronto staat bekend als het New York van Canada. Je zult deze bijnaam
direct begrijpen wanneer je op Dundas Square loopt, het bruisende hart van
de stad. Grote winkelcentra, zoals het Eaton Centre, liggen midden in de
stad.
Een bezoek aan de opvallende CN Tower mag tijdens jouw reis niet ontbreken. Je kunt hier op verschillende niveaus genieten van prachtige uitzichten
over de stad.
Het oude, industriële deel van de stad, het Distillery District, geeft je een
goed beeld van het Toronto van vroeger.
Toronto is ontzettend multicultureel, veel verschillende bevolkingsgroepen hebben zich in de stad gevestigd. Bezoek bijvoorbeeld Chinatown,
Koreatown of Little India en waan je even op een geheel ander continent.
Omdat de stad omgeven is door water, is het enorm leuk om de stad per
boot te bezichtigen. Neem de ferry naar Toronto Islands en geniet van het
geweldige uitzicht over de skyline.

© Ontario Tourism Marketing Partnership Corporation

Niagara Falls
De Niagara Falls zijn waarschijnlijk de bekendste watervallen ter wereld. Het
aanzicht van deze enorme watervallen zal een grote indruk op je maken.
Een boottocht met de Maid of the Mist is een absolute aanrader. Gehuld in
een blauwe regenjas kom je zo dicht mogelijk bij de watervallen. Ga je liever
te voet? Dan is de Journey Behind The Falls erg leuk. Je loopt hier achter de
Niagara Falls door, dus ziet de watervallen van de andere kant.
Het dorpje Niagara on the Lake is een prachtig oud dorpje met huizen en
winkeltjes gebouwd in Victoriaanse stijl.
In dit gebied zijn veel wijngaarden waar je een rondleiding kunt krijgen en
de heerlijke Canadese wijnen kunt proeven.

Manitoulin Island
Op het groene Manitoulin Island liggen meer dan honderd meren. Het zal
je dan ook niet verbazen dat er veel aanbod is op gebied van watersport. Je
kunt hier boottochten maken, vissen en duiken.
Bezoek in ieder geval het Assiginack Museum, Little Current-Howland
Museum of het Missiagi Lighthouse Museum.

Killarney Provincial Park
Dit park staat bekend om de uitstekende kampeermogelijkheden. Een groep
kunstenaars vond dit gebied zó mooi dat ze de regering van Ontario hebben overgehaald om er een provinciaal park van te maken. Witte rotsen en
naaldbomen worden afgewisseld door sprankelende saffierblauwe meren. Je
komt hier helemaal tot rust tijdens de mooie wandel- en kanotochten die in
dit gebied mogelijk zijn.

Algonquin Provincial Park
Het beroemde Algonquin Provincial Park is een enorm bosrijk gebied met
vele meren en rivieren. Je vindt hier een veelvoud aan flora en fauna, waaronder zwarte beren, wolven, bevers en herten. Via de Dorset Lookout Tower
Trail kom je bij de Dorset toren. Vanaf hier heb je een verbluffend uitzicht
over dit schitterende park.

Ottawa
Ottawa, de hoofdstad van Canada, ligt op de grens van Ontario en Quebec,
tussen Franstalig en Engelstalig Canada. Invloeden van beide culturen zijn in
deze stad dan ook terug te vinden.
In de zomer wordt op de parlementsgebouwen meerdere malen per avond
een licht en geluidshow afgespeeld.
Een van de beste musea van de stad is het Museum of Civilization. Het
museum telt vier verdiepingen en leert je meer over de eerste bewoners van
Canada, de Vikings en bekende Canadezen uit de geschiedenis.

Montreal
Montreal is de hoofdstad van de Franstalige provincie Quebec. Net als bij
veel steden in deze provincie zijn de Franse invloeden volop aanwezig. Een
bewijs hiervan is de schitterende Notre Dame kathedraal. Dit zal beslist een
hoogtepunt zijn tijdens je bezoek aan deze stad.
Vanuit het hoger gelegen Mont Royal park heb je een prachtig uitzicht op de
stad. Je kunt hier prachtige wandelingen maken.
Winkelen kan in Montreal volop. Er is een hele ondergrondse stad waar je
veel winkels, maar ook bioscopen en zelfs kantoren tegenkomt. Een unieke
ervaring!

Quebec City
In Quebec City zijn de Franse invloeden duidelijk te zien. De charmante stad
staat sinds 1985 op de werelderfgoedlijst van UNESCO, als een van de best
bewaarde koloniale steden ter wereld.
De oude stadsmuur staat nog steeds overeind, wat uitzonderlijk is voor
Noord-Amerikaanse steden. Wil je dit bouwwerk van dichtbij bekijken? Dat
kan door een vier kilometer lange wandeling over de muur! Maak zeker ook
een wandeling rondom Rue du Champlain en loop door de gezellige nauwe
straatjes.

Charlevoix
De Charlevoix streek heeft een magnifieke ligging tussen de bergen en de
St. Lawrence rivier. In Tadoussac kun je met een boot walvissen spotten. Een
ervaring om nooit te vergeten!
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CAMPINGS CANADA
We reizen wat af bij Travelhome om je de beste informatie te kunnen geven.
Want welke camping is nu het mooiste of heeft de beste locatie?
Uiteraard
Ang
ngoon is elke camping uniek en heeft iedere plek haar charmes.
Wel is er door de jaren heen een favorietenlijstje ontstaan van onze reisexperts.
Hieronder een top 10, in Petersburg
willekeurige volgorde.

10 beste campings in Canada*
Wrangell
Wrang
gell

1

Burnaby Cariboo RVKet
Vancouver
K t-chik
hik
hhi
ika
kan

Deze 5-sterren stadscamping ligt in de wijk Burnaby, het oosten van
Vancouver. Geniet van het binnenzwembad, de jacuzzi en fitnessruimte die
op de camping aanwezig zijn. Ook is er een wasserette aanwezig en een
groot toiletgebouw. Campingplaatsen zijn prachtig aangelegd en worden
natuurlijk van elkaar gescheiden. Zo geniet je privé van een heerlijke maalKitimat
tijd op je eigen picknicktafel. Voor de kinderen is er een grote speeltuin
en een gameroom. Campingplekken zijn voornamelijk full hook-up, wat
inhoudt dat er stroom, water en afvoer aanwezig. Met het openbaar vervoer ben je in ongeveer 30 minuten in downtown Waterfront. Deze camping
is ideaal als uitvalbasis om na het ophalen van de camper nog een bezoek
te brengen aan Vancouver.
2

Bella Pacifica - Tofino

Eigenlijk zegt de naam van deze camping genoeg. Een prachtige camping,
aan de Stille Oceaan. De campingplaatsen op deze camping staan dan ook
vrijwel op het strand waardoor je vanuit de camper een uniek uitzicht hebt.
In Tofino, maar ook Ucluelet, zul je veel surfers tegenkomen. Als de wind
goed staat vliegen ook kitesurfers hier door de lucht. Blijf je liever op het
droge? Dan is het ook mogelijk om prachtige wandelingen te maken langs
de kust. De meeste campingplaatsen op Bella Pacifica zijn full hook-up.

5

Tunnel Mountain Banff National Park - Banff

De Tunnel Mountain camping is gelegen in Banff National Park vlakbij
het stadje Banff. Deze camping bestaat uit twee delen, Tunnel Mountain
Village I en Tunnel Mountain Village II. Het tweede deel van de camping is
er door uitbreiding later bij gemaakt en heeft een aparte ingang. De laatste
jaren wordt deze camping meer gerenoveerd waardoor het een moderne
uitstraling heeft. Op Tunnel Mountain I verblijven, vergeleken met Village
II, meer tenten maar campers zijn er wel toegestaan. Het grootste deel van
de camping bevindt zich midden in de bossen waardoor de plaatsen erg
veel privacy bieden. Het centrum van Banff is ongeveer een kwartier rijden
vanaf de camping. Er rijdt een bus welke op zowel camping I als II stopt en
u naar het centrum van Banff brengt. Vergeleken met de meeste campings
in de nationale parken beschikken Tunnel Mountain Village I en II wel over
full hook-up plaatsen. Daarnaast zijn er ook plaatsen met enkel water en
stroom.
Dutch Lake Resort
Clearwater
7
Shuswap Lake
Provincial Park
10
Kamloops

Gold Creek Campground
Golden Ears Provincial Park
3

Gelegen aan het Alouette Lake ligt Gold Creek Campground. De camping
bevindt zich in Golden Ears Provincial Park, nabij Vancouver. De plaatsen
zijn ruim opgezet en omringd door de prachtige natuur van Canada. Op
enkele minuten lopen ligt Alouette Lake, dat een totale lengte heeft van
16 kilometer. Het meer wordt gevoed door verschillende rivieren en door
de hoogteverschillen zijn er ook meerdere, prachtige watervallen. Voor een
verkoelende duik in de zomer kan je hier ook zeker terecht. Alouette Lake is
erg populair als zwemlocatie, om te kanoën, te windsurfen en om te vissen.
De campingplaatsen hebben geen voorzieningen, maar de camping beschikt
over een centraal dumpstation.
4

Whistler Campground
Whistler
4
Gold Creek Campground
C
Golden Ears Provincial
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Park
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Lightning Lake
Campground
Manning Provincial Park
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Whistler Campground - Whistler

Ongeveer 15 kilometer van Whistler, bevindt zich deze camping boven op
een berg. De weg naar boven is redelijk stijl maar de plekken zijn het meer
dan waard. Vanuit de camper heb je uitzicht over een diepe vallei met de
besneeuwde bergtoppen op de achtergrond. De camping beschikt over één
centraal toilet/douche gebouw en een tweede toiletgebouw. De campingplaatsen zijn allemaal full hook-up.

Yakima

Portland
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Sandspit Campground
Kokanee Creek Provincial Park

Lightning Lake Campground Manning Provincial Park

Met een kilometer aan zandstrand en drie campings is Kokanee Creek
Provincial Park een klein en vrij onbekend provincial park. De camping
beschikt over ruime plaatsen midden in de natuur, gelegen aan het
Fort McMurray
Kootenay Lake. Vlakbij de camping is een visitor center aanwezig waar je
meer informatie krijgt over de verschillende activiteiten in de omgeving. Een
aantal campingplaatsen zijn voorzien van alleen elektriciteit.

Midden in Manning Provincial Park ligt Lightning Lake Campground.
Prachtige ruime plekken met een geweldig uitzicht over het meer. De camping kan vanaf half juni tot half september gereserveerd worden en dit adviseren wij ook te doen. Buiten deze maanden hanteren zij het ‘First come,
First served’ beleid. De plaatsen zijn ruim waardoor je veel privacy hebt.
Let tijdens je verblijf goed op al het wildlife dat je tegen kunt komen. De
eekhoorns springen van de bomen naar de picknicktafel maar ook grotere
dieren zijn geen uitzondering. Vanuit de camping zijn er veel wandelingen
mogelijk in het park. De camping beschikt over drie toiletgebouwen en er is
een dumpstation aanwezig om de afvaltanks te kunnen leggen en het water
aan te kunnen vullen.

6

7

Dutch Lake Resort - Clearwater

Vlakbij Clearwater ligt deze camping aan het prachtige Dutch Lake. Een
mooi groot meer waar het mogelijk is om te zwemmen, te kanoën of te vissen. Een camping in de natuur en ook ideaal voor wanneer je met kinderen
reist. Veel activiteiten in de buurt kunnen bij de receptie geboekt worden.
Denk hierbij aan mountainbike routes, raften of diverse wandelingen. Op de
camping is een restaurant aanwezig waar je uitkijkt op het prachtige meer.
Campingplaatsen zijn te boeken als full hook-up of met alleen water en
stroom.

Edmonton
Ed

8

9

Osoyoos RV Park

Een andere bijzondere camping aan een meer is Osoyoos Island View
RV Park. Deze camping is gelegen aan het warmste zoetwater meer van
Canada, namelijk Osoyoos Lake in Osoyoos in British Columbia. De camping
ligt recht aan het meer en heeft zelfs een eigen strand! Verdere faciliteiten
zijn een wasruimte, een supermarkt, een strandtent en een watersport verhuurstation. De kampeerplekken bieden elektriciteit, water, afvoer, kabel en
gratis Wi-Fi.
10

Shuswap Lake Provincial Park

Nabij Kamloops bevindt zich Shuswap Lake Provincial Park met de gelijknamige camping. Wederom geleken aan een van de prachtige meren van
Canada. Dit is een relatief kleine camping maar biedt een geweldige uitvalbasis in een warme zomermaand. Direct aan de camping is een ruim (kiezel)
strand aanwezig waar je heerlijk kunt ontspannen doormiddel van een frisse
duik. Verschillende watersporten zijn hier populair welke je ook zelf kunt
uitoefenen.
Yorkton

Red Deer

Tunnel
un
Mountain Banff
National Park
5
Calgary

Regina

Sandspit Campground
6 Kokanee Creek Provincial Park
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Lilian en Gé hebben al veel mooie camperreizen mogen maken. Ze vonden het al té lang geleden dat ze in Canada waren en kregen zelfs wat
heimwee! Daarom pakten ze in mei het vliegtuig naar Vancouver voor
een heerlijke camperreis, waarover ze op deze pagina’s meer vertellen.

West-Canada
Heimwee naar Canada!

We gaan weer!

Op 22 mei is het eindelijk zo ver, we staan op
Schiphol en vertrekken zo naar Canada. We zijn
reuze benieuwd hoe het er daar nu uit ziet want
het is al enige jaren geleden dat we er geweest
zijn.

De rechtstreekse vlucht brengt ons comfortabel
naar de andere kant van de wereld, negen uur
tijdverschil en begin van de middag zijn we er.
Na aankomst vertrekken we naar het hotel in
North Vancouver want morgen steken we over
naar Vancouver Island, voor de eerste keer daar.

Voordat we deze reis boekten hebben we goed
nagedacht over ons reisdoel van dit jaar. De
ene keer kreeg Amerika het voordeel van de
twijfel, de andere keer was het de westkant
van Canada. In Amerika hebben we een aantal
keren een camper van de fabriek opgehaald
en weggebracht naar o.a. Las Vegas en Los
Angeles. Fantastische reizen waar we met veel
plezier aan terug denken maar toch, iedere keer
weer, voelden we een beetje “heimwee” naar
Canada. En daar staan we nu op Schiphol met
bestemming Vancouver.
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De overtocht van Horseshoe Bay naar Departure
Bay is geweldig. We boffen met het weer, een
prachtig blauwe lucht en onderweg zien we
zowaar veel orka’s. De kapitein neemt zelfs de
moeite om de boot wat om te laten varen zodat
we een prachtig zicht hebben op deze
grote indrukwekkende dieren.
Na aankomst in Nanaimo, Departure
Bay, gaat onze reis over een schitterende
weg naar Ucluelet aan de westkust van
Vancouver Island. Hier gaan we in ieder
geval de Wild Pacific Trail lopen. Het goed
begaanbare pad brengt ons van het ene
adembenemende uitzicht naar het andere.
Wilde golven op de oceaan, niet al te
veel mensen want het is nog voorseizoen,
natuurlijk wat bold eagles en, gelukkig voor
ons, nog steeds mooi weer.

Het eiland is te groot om het in de paar dagen
die wij er voor uit hadden getrokken te bezoeken. We gaan nog naar Tofino, geliefd door surfers, en vandaar naar Lake Cowichan, Cowichan
Bay en Duncan. Maar dan staat na 6 dagen de
overtocht terug naar North Vancouver al weer
gepland. Dit moeten we later nog eens doen
maar dan wat langere tijd er voor uittrekken.

CANADA
De eerste dagen met de camper

Herinneringen ophalen in Lake Louise

Het is nu eindelijk tijd om de Rocky Mountains in te gaan. Hier hebben we
lang naar uitgekeken. We halen onze Fraserway camper op in Delta, een
voorstad van Vancouver en rijden naar Chiliwack waar we de koelkast en
vriezer gaan vullen. We vervolgen onze route via Highway 1 in het dal van
de Frazer River naar Cache Creek. Iets ten oosten van Cache Creek vinden
we een mooie camping met de naam Juniper Beach. Deze camping ligt aan
een snelstromende rivier want het is dooi in de bergen en de sneeuw smelt
nu in een snel tempo.

Wij zijn gek op Lake Louise en omgeving vooral omdat Parks Canada
Campground daar een van de eerste campings was waar wij bij ons eerste
bezoek aan Canada overnacht hebben. De camping waar wij, hoe raar
ook, genieten van het geluid van de enorme treinen en, last but not least,
waar wij onze eerste “ontmoeting” met een zwarte beer hadden. Vanuit
het plaatsje zijn zowel Lake Louise als Moraine Lake met een comfortabele
schoolbus te bereiken. Je kunt er ook met de camper naar toe maar het kan
er behoorlijk druk zijn waardoor het moeilijk is om een parkeerplaats te vinden. We kiezen daarom voor het gemak.

Het is verbazend hoe snel de mensen in de gaten hebben dat je uit
Nederland komt en ook hier staan we al snel te praten met een stel uit
het noorden van Britsh Columbia. De dame is begin jaren vijftig vanuit
Nederland naar Canada geëmigreerd en na al die jaren spreekt ze nog
prima Nederlands. We hebben dit op veel plaatsen meegemaakt, mensen
spreken ons aan op de camping, in de supermarkt, op straat en ze vinden
het erg leuk om weer Nederlands te praten.

Zeker de moeite waard en beslist niet overslaan: de Bow Valley Parkway.
Een rustige weg, parallel aan de Trans Canada Highway met een mooie
natuur en met veel wild. Wij zien hier aardig wat beren die zich na hun
winterslaap te goed kwamen doen aan velden vol paardenbloemen.
Voorzichtigheid is geboden maar wat zien ze er prachtig en imposant uit!

De weg verder naar het oosten brengt ons langs Kamloops Lake met parkeerplaatsen met schitterende uitzichten, dan Kamploops en uiteindelijk
naar Revelstoke. De eerste keer dat we hier waren is al meer dan 20 jaar
geleden. Het stadje is wel wat gegroeid, maar het oude gedeelte is nog precies zoals we het in onze herinnering hadden.
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De Icefields Parkway,
twee keer!
Na een aantal dagen in en rond Lake Louise
gaan we naar het noorden, over de bekende
Icefields Parkway naar Jasper. Nog geen week
geleden was de weg nog gesloten vanwege de
sneeuw maar het is nu een aangename temperatuur. Op sommige meren ligt nog wel ijs en er
is nog veel sneeuw op de bergen.
We schrikken van de gletsjer op het Columbia
Icefield, deze is enorm veel kleiner geworden
sinds wij hier 20 jaar geleden voor de eerste
keer waren en we zien nu met eigen ogen wat
de global warming doet.
Verder rijdend richting Jasper komen we bij de
Athabasca Falls en een bezoek daar aan mag
niet worden overgeslagen. De waterval is van
alle kanten te voet via keurige paden bereikbaar
en het zicht op het woeste water is adembenemend.
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Ogen te kort in
de Okanagan Valley
Via een omweg gaan we naar Hinton wat in de
richting van Edmonton ligt. Hierna vervolgen
we de weg naar Mount Robson en komen eerst
langs Jasper. De volgende dag gaan we terug
naar Jasper en nemen weer de Icefields Parkway
maar nu van noord naar zuid. Het lijkt alsof
deze weg ons nooit gaat vervelen. De overnachting in Lake Louise was wat onstuimig, veel
onweer en storm, stroom uitgevallen, bomen
ontworteld, campings geëvacueerd maar het is
weer rustig als wij de volgende dag verder gaan.
Een bezoek aan Banff slaan we over, te veel
omgevallen bomen en we veranderen ons toch
al niet vaststaande plan: we gaan naar Radium
Hotsprings.
Highway 93 is veel mooier dan we gehoopt hadden en als we Radium Hot Springs binnen rijden
hebben we een mooie tocht achter de rug. De
camping die we hier vinden, Canyon RV Resort
is schitterend. We staan omringd door hoge
heuvels en aan een prachtig riviertje. Ook hier
weer een buurman op de camping die komt vragen of wij de vlag aan zijn camper herkennen.
Ja hoor, een Friese vlag en uiteraard maken we
een gezellig praatje met zijn Friese vrouw.

De weg voert ons verder naar het zuiden, naar
Cranbrook, naar Erickson en dan langs Kootenay
Lake weer naar het noorden om uiteindelijk in
Kootenay Bay de ferry te pakken die ons in drie
kwartier, gratis!, naar de overkant brengt.
We overnachten in Castlegar en vervolgens in
Christina Lake wat op slechts een paar minuten
van de Amerikaanse grens ligt. Ongeveer parallel aan de grens loopt een schitterende weg
richting Osoyoos.
Vooral het laatste stuk is zeer de moeite waard.
Bovenaan de helling zien we in de diepte
Osoyoos liggen. De afdaling over de goede
weg met veel bochten neemt geruime tijd in
beslag maar je komt hier letterlijk ogen te kort.
Eenmaal beneden in de stad aangekomen
nemen we even rustig de tijd om al dit moois
op ons in te laten werken. Jammer genoeg is
het net iets te vroeg in het jaar om te kunnen
genieten van al het fruit dat in dit gebied langs
de kant van de weg wordt verkocht in de talloze fruitstalletjes. En niet te vergeten, de vele
wijngaarden in de Okanagan Valley en de mooie
wijnroute die je hier kunt rijden.

Onderweg van Osoyoos naar Peachland overnachten we aan een meer net iets buiten Oliver,
een rustige camping met uitzicht op het water
waarin veel grote vissen en schildpadden zwemmen. De schildpadden laten zich iedere avond
verwennen en komen steevast tegen zeven uur
om wat lekkernijen in de vorm van hondensnoepjes te scoren.

Het einde in zicht
Het eind van onze reis komt langzamerhand in
zicht als we van Peachland via West Kelowna en
Merritt aankomen op onze laatste camper overnachtingsplaats in Hope. Morgen gaan we terug
naar Delta om de camper helaas weer in te leveren. We hebben al vele malen een camper trip in
Canada en Amerika gemaakt en we kunnen nu
al weer uitkijken naar een volgende keer.
Na het inleveren van de camper in Delta worden we bij ons hotel Holiday Inn in Richmond
afgezet en snel de spullen naar de kamer. Het
is mooi weer dus we besluiten naar Granville
Island te gaan en daar nog even te genieten en
lekker te eten.
De volgende dag is het echt afgelopen, een
beetje verdrietig verlaten we Canada en vliegen
we terug naar Nederland, al denkend aan de
volgende keer Canada?
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In september heeft Jac samen met zijn vrouw Jeanne en
vriend Ad een prachtige camper rondreis gemaakt in Oost-Canada.
Tijdens deze reis bezochten zij hun Canadese vrienden in Paris en
genoten zij van de veelzijdigheid van Oost-Canada. Lees in dit reisverslag
de ervaring van Jac en laat je inspireren voor een camperreis naar Oost-Canada.

Oost-Canada
Het begon allemaal op de
Vakantiebeurs
Het “spannende” avontuur begon eigenlijk al
toen wij de Vakantiebeurs in Utrecht bezochten
en specifiek de stand van Travelhome waar we
uitgebreid geïnformeerd werden over rondreizen
in Canada met een camper en ook een indruk
op konden doen van de campers die in Canada
gehuurd kunnen worden. We waren eigenlijk
meteen verkocht.
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Een prachtige camper!

Canada is groter dan we dachten

Van Amsterdam vliegen we met Air Transat naar
Toronto waar we de volgende dag onze camper
op halen bij verhuurder CanaDream. We worden
bij ons hotel opgehaald door een medewerker
van het verhuurbedrijf en op weg naar het
bedrijf wordt ons uitgelegd waar we vooral op
moeten letten in het verkeer in Canada. De service bij het bedrijf is erg goed.
Onze camper is bijna 10 meter lang, net drie
maanden oud en ziet er geweldig uit. Hij is erg
ruim (6 slaapplaatsen en slide-outs links) en van
alle gemakken voorzien en nog mooier dan we
hadden gezien op de Vakantiebeurs en bij het
kantoor van Travelhome in Geldrop.
In het ruime slaapgedeelte achterin de camper
slapen mijn vrouw en ik en onze vriend Ad
slaapt voorin. Omdat het achterdeel afgesloten
kan worden met een schuifdeur is de privacy
gewaarborgd.

Vanuit Toronto rijden we voor een eerste overnachting naar Canadese vrienden in het plaatsje
Paris in de buurt van Kitchener, ongeveer 100
km van Toronto. We merken al heel snel dat
we ons verkeken hebben op de afstanden in
Canada. De provincie Ontario is bijna net zo
groot als West-Europa. We hebben “slechts” 15
dagen met de camper dus we moeten concessies doen. We kunnen niet alles zien wat we in
gedachten hebben.

CANADA
Meren en mooi versierde
plaatsjes
De volgende dag vertrekken we naar Grand
Bend aan het Lake Huro. We verblijven twee
dagen op de campground in Pinery Provincal
Park. Het rijden met een camper met deze afmeting gaat erg goed. We volgen zoveel mogelijk
de lokale en provinciale wegen en houden een
snelheid aan van zo’n 80 km per uur. We rijden
langs de kust van het Lake Huron en komen
door vele feestelijk versierde plaatsjes. Hier
wordt overduidelijk de 150ste verjaardag van
Canada gevierd. Uiteindelijk komen we aan in
Wasaga Beach Provincial Park, aan de Georgian
Bay. Deze plaats wordt het Miami van Ontario
genoemd. Het is het langste zoetwaterstrand
van de wereld, zo’n 14 km.
We rijden langs de kust van het Lake Simcoe
naar Heidi’s Campground in de buurt van
Hawkestone. De volgende dag rijden we door
Queen Elisabeth II Wildlands, een prachtig
merengebied en het Kawartha Highlands
Provincial Park naar Brancroft. Hier overnachten
we voordat we doorrijden naar de Ottawa, de
hoofdstad van Canada.
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De hoofdstad van Canada

Wijnen en watervallen

De laatste dag in Toronto

We parkeren de camper met toestemming een
paar nachten op het grote parkeerterrein van
een Walmart Supercentre aan de Terminal Ave
in Ottawa. Er staan meerdere campers bij elkaar.
Met het openbaar vervoer (bus) verkennen we
vanaf daar de stad.. We maken een sightseeing
met een amfibiebus, de Lady Dive. Zo krijgen
we een schitterende indruk van de stad vanaf de
weg én vanaf het water. Ook de wisseling van
de wacht bij het National War Memorial is erg
indrukwekkend.
Omdat we tijd tekort komen kan een trip naar
Montreal niet doorgaan. Vanuit Ottawa rijden
we daarom naar Kingston. Kingston was de
eerste hoofdstad van Canada, later werd dat
Ottawa. In Kingston hebben we o.a. de 1000
Islands boottocht gemaakt.

In Darlington Provincial Park aan het
Ontariomeer vinden we een mooie kampeerplek.
De volgende dagen rijden we terug naar Toronto
(over een weg met 16 rijbanen!) en stoppen we
bij onze Canadese vrienden in Paris. Samen met
hen bezoeken we de Niagara Falls en omgeving.
We bezoeken ook één van de wijngaarden in de
omgeving van Niagara on the Lake. Hier wordt
de zeer exclusieve en dure ‘icewine’ gemaakt.
De voorlaatste dag rijden we via Cambridge
naar St Jacobs en omgeving. Hier wonen de
Amish en Mennonieten. We bezoeken een
museum over deze streng gereformeerde bewoners die nog steeds in klederdracht lopen en zich
laten vervoeren met paard en wagen.

De laatste dag brengen we ‘s morgens vroeg de
camper weer naar de verhuurder CanaDream
in Mississauga aan de Evans Ave in Toronto.
Totaal hebben we ruim 2000 km gereden.
Omdat we pas ‘s avonds laat vliegen hebben we
nog een dag om Toronto te verkennen. Onze
Canadese vriend geeft ons daarom een sightseeingtour in Toronto. We zien onder andere
de CN-Tower, het spoorwegmuseum en het
zeeaquarium.
We hebben een prachtige reis gehad, mede
dankzij de goede zorgen van Travelhome.

114

Canada begint hier
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DE 5 BESTE PLEKKEN OM BEREN TE SPOTTEN IN WEST-CANADA
K

De 5 beste plekken
om beren te spotten in West-Canada
Wie door West-Canada reist met een camper geniet met volle teugen van de overweldigende
natuurparken, maar ook van de bijzondere wilde dieren die je in deze natuurparken tegenkomt.
Het dier dat het meest tot de verbeelding spreekt is natuurlijk de beer.
Waar kun je nu het beste beren spotten in dit prachtige reisgebied? Hieronder in willekeurige
volgorde de vijf plaatsen waar je, volgens onze Canada experts, het beste beren kunt spotten!

Icefields Parkway
Deze weg is ruim 230 kilometer genieten
geblazen. Kronkelend door het berglandschap
biedt de weg oogverblindende uitzichten op
besneeuwde bergtoppen, glinsterende gletsjers
en helderblauwe bergmeren. Deze prachtige
natuur is de woonplaats van veel wilde dieren.
De kans is dan ook groot dat je hier beren
tegenkomt.
Dat kan al tijdens het rijden gebeuren! Zie je
ergens een aantal auto’s of campers stil staan?
Let dan goed op, de kans is groot dat er een
beer of ander dier langs of over de weg loopt.
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Wells Gray Provincial Park
De ervaring van onze reisexperts is dat er in
dit bosrijke park, als het er niet te druk is, erg
veel beren te zien zijn. Houd je ogen goed open
tijdens wandelingen in het park en neem een
berenbel mee!

Waterton Lakes
National Park
Dit park, op de grens van Canada en Amerika,
is een uitstekende plek om zwarte beren en grizzlys te spotten. Met een beetje geluk zie je ze
ongestoord besjes eten in de bergen, of wandelen langs de oevers van Waterton Lake.

Sunshine Coast
Dit gebied dankt de naam aan het prettige klimaat. De Sunshine Coast is
absoluut adembenemend, met veel baaien en gezellige pitoreske plaatsjes.
In dit gebied heb je een grote kans om beren in het wild te spotten, omdat
het hier niet zo druk is. Je vindt ze veelal in de bosrijke gebieden en bij
rivieren.

Campbell River
Vanuit Campbell River worden ontzettend veel berentours georganiseerd.
In dit gebied leven veel grizzlyberen. Vooral eind augustus en in september is het hier een feestje. Dit is de tijd dat de beren, als voorbereiding op
hun winterslaap, op jacht gaan naar de vele zalmen in de wateren van dit
gebied.
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REISTIPS VAN ERVAREN REIZIGERS
Camperreizen is verslavend! Daar zijn deze reizigers al járen geleden
achter gekomen. Inmiddels hebben ze allemaal al veel mooie camperreizen mogen maken,
waar ze dan ook erg graag over vertellen.
Ontmoet deze reizigers op onze inspiratiedagen en maak een praatje met ze om álle tips
en trics over camperreizen te weten te komen!

Reistips van ervaren reizigers
Henry
Loop bij Lake Louise omhoog, langs de rechter
kant van het meer, naar Lake Agnes. Boven word
je beloond met een prachtig uitzicht. Drink ook
een kopje thee in het theehuis wat gerund word
door studenten. Die staan overigens in de rij om
daar te werken in het seizoen!
Voor de wandelaars: maak een hike naar het
bovenste meer bij Joffre Lake Provincial Park. Een
avontuurlijke wandeling ( je moet wel goed ter been
zijn ), waarbij je oranje vlaggetjes op de bomen en
rotsen volgt, maar het uitzicht is daar fenomenaal.
De duur is ongeveer 4 uur, de afstand ongeveer 12 km
heen en terug.
Ga vanuit Jasper om ongeveer 17:00 uur naar
Hinton, waar een beaverwalk is. Op de weg er naar
toe is er veel wildlife langs de weg te zien. In Hinton
aangekomen maak je een paar rondes over de houten
wandelpaden op het water en de kans is groot dat je
tussen 18:00 en 20:00 uur bevers ziet. Ook is er een
enorme bever burcht die zeker de moeite waard is.

Rij om 17:00 uur naar het oude olympisch dorp
net buiten Whistler. Langs deze weg is de kans om
beren te spotten erg groot. Neem er de tijd voor en ga
desnoods boven vlakbij het dorp eten in de camper en
rij daarna nogmaals naar beneden.

s van
Wil je meer tip
reizigers?
één van deze
Ontmoet ze op
dagen!
onze inspiratie
op
n gemakkelijk
Aanmelden ka
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Gé

Gerard en Gerdie

Houd bij tanken rekening met de afstanden, het
volgende benzinestation kan wel eens erg ver weg zijn.
Wij rijden onze tank meestal half leeg en gaan dan
tanken zodra dat kan, zodat we niet voor verrassingen komt te staan.

Bij de meeste toeristen zit een trip naar
Vancouver Island in het reisschema als ze WestCanada bezoeken, maar meestal blijft het dan bij
3 tot 5 dagen waarbij Victoria, Tofino en Telegraph
Cove tot het wensenlijstje horen. Zeker plekken die je
niet mag missen, maar er is zoveel meer te zien!
Heb je de tijd? Plan dan wat meer dagen voor
Vancouver Island!

Hoewel de wegen in Canada niet moeilijk te
vinden zijn, nemen wij toch altijd een GPS systeem
mee, waarop we een Canada kaart hebben gedownload.
Hiermee is wel erg makkelijk om de dichtstbijzijnde
supermarkt of het dichtstbijzijnde tankstation op te
zoeken of om de camping te vinden die je geboekt
hebt.
Denk aan een internationale verloopstekker. De
nieuwste campers hebben wel USB-aansluitingen, maar
voor andere elektrische apparaten kun je een stekker
nodig hebben.

Het absolute pareltje van alle campings die we in
Canada hebben bezocht is het Brown’s Bay Resort en
Ripple Rock RV Park ten noorden van Campbell River.
Na 5 km door de bossen vanaf Hwy 19 eindig je in
een waar paradijs en sta je met je camper pal aan de
vaarweg Vancouver-Alaska. Cruiseschepen varen voor
je neus voorbij en orka’s zwemmen voor je voeten langs.
Wij boekten meteen 2 nachten extra bij aankomst.
Hier wilden we wel een paar dagen relaxen. Tip: Boek
een Lower Level site, omdat je dan dichter bij het
water staat en beter uitzicht hebt.
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Excursies
Sunset Dinner Cruise, Vancouver

Grizzlyberen, Blue River Safari

Hop-on Hop-off bus, Toronto

Maak je klaar voor een magische avond van
varen en dineren. Terwijl de zon ondergaat en
een rode gloed werpt op de skyline van de stad,
vaar je door de wateren van Vancouver Harbour.
Geniet van het prachtige uitzicht en het heerlijke
buffet.

Nabij Jasper ga je aan boord van een boot voor
een onvergetelijke tocht.
Je vaart over de rivier door de prachtige omgeving op zoek naar beren en andere dieren die in
deze omgeving leven. De beren wandelen vlak
voor de boot, een unieke ervaring!

Whale watching, Victoria

Maid of the Mist, Niagara Falls

Vanaf Victoria maak je een avontuurlijke tocht
waarbij je op zoek gaat naar walvissen. De tocht
duurt ongeveer 3 uur en naast walvissen ga je
ook op zoek naar orka’s, zeehonden en andere
zeedieren.

Trek je regenjas aan en stap aan boord van de
Maid of the Mist.
Je bekijkt eerst de American Falls en vaart
verder naar de magnifieke Horseshoe Falls.
Vergeet geen foto’s te maken van dit geweldige
spektakel.

Beleef drie dagen Toronto in een van de rode
dubbeldekker bussen.
Je stapt in en uit waar en wanneer je wilt om zo
optimaal te genieten van alle bezienswaardigheden.
Enkele plaatsen die deze bus aandoet zijn
de Hockey Hall of Fame, CN Tower, Eaton
Centre, Yonge Street, Yorkville en Toronto’s
Harbourfront.

Maligne Lake Cruise, Jasper
Vandaag verken je de mooiste plekjes van
Jasper National Park. Je eerste stop is Maligne
Canyon. Hier wandel je langs de Maligne rivier
die door de canyon raast in een serie watervallen.
Via Medicine Lake ga je verder naar Maligne
Lake waar je geniet van een boottocht van 90
minuten naar het beroemde Spirit Island.

120

Bovenstaande excursies zijn een greep uit ons
aanbod. Wil je meer informatie over al onze
excursiemogelijkheden? Neem dan contact met
ons op of kijk op www.travelhome.nl.

HOTELS CANADA

Een ontspannen verblijf
Na je lange vlucht kom je aan in je hotel. Een lekkere douche en een zacht bed zorgen voor totale ontspanning en uitgerust
haal je de volgende dag je camper op. Of kies je voor een verblijf in de stad? Een hapje eten in Gastown in Vancouver,
de Stampede Grounds van Calgary bezoeken of genieten van het uitzicht vanaf de CN Tower in Toronto? Alles is mogelijk.
Op deze pagina vind je een greep uit ons aanbod.

Hotels
Sandman Signature Vancouver Airport +++

Accent Inn Vancouver Airport ++

Dit schitterende hotel ligt op vijf minuten
rijden van Vancouver Airport. Ook het
centrum van Vancouver is vanaf hier
prima te bereiken. Het hotel heeft
moderne kamers.
Faciliteiten: het hotel beschikt over een
binnenzwembad, een restaurant en een
fitnessruimte.

Dit eenvoudige luchthavenhotel ligt op
enkele minuten rijden van Vancouver
Airport en het centrum van Vancouver.
Faciliteiten: er is een restaurant, jacuzzi
en fitnessruimte aanwezig.

Best Western Sands by the Sea +++

Sandman Hotel Vancouver City Centre +++

Dit hotel heeft een centrale ligging in
Vancouver, vlakbij English Bay en
Stanley Park.
Faciliteiten: het hotel beschikt over
een sauna en fitnessruimte.

Een modern stadshotel met vele faciliteiten en een ideale ligging in het centrum
van deze bruisende stad. Op loopafstand
vind je winkels, restaurants en uitgaansgelegenheden.
Faciliteiten: het hotel beschikt over een
restaurant, zwembad, bar/lounge, fitnesscentrum en een spa.

Sandman Hotel Calgary Airport +++

Sandman Hotel Calgary City Centre +++

Het Sandman Hotel Airport is een prima
middenklasse hotel op slechts vijf minuten rijden van de luchthaven van Calgary.
Faciliteiten: het hotel beschikt over een
binnenzwembad, whirlpool, een restaurant en een bar/lounge.

Een hotel met een ideale ligging
in het centrum van Calgary.
Bezienswaardigheden zoals The Sitting
Eagle Statue, Calgary toren en de Calgary
Zoo zijn te voet te bereiken vanaf het
hotel.
Faciliteiten: het hotel beschikt over een
zwembad, restaurant en bar/lounge.

Best Western Plus Toronto Airport ++++

Courtyard by Marriott Toronto Downtown ++++

Dit middenklasse luchthavenhotel is
ideaal voor een hotelovernachting alvorens je de camper ophaalt. In de directe
omgeving vind je naast de luchthaven
ook enkele restaurants.
Faciliteiten: het hotel beschikt over een
binnenzwembad en een fitnesscentrum.

Dit hotel heeft een goede ligging, op
loopafstand van veel bezienswaardigheden in de stad.
Faciliteiten: het hotel beschikt over
een binnenzwembad, bar en een fitnessruimte.

Atlantica Hotel Halifax ++++

Westmark Whitehorse Hotel & Conference Center +++

Dit hotel heeft ruime, comfortabele
kamers. De locatie ten opzichte van
de luchthaven en de stad is prima.
Faciliteiten: het hotel beschikt over
een fitnesscentrum, een binnenzwembad
met hot-tub en een sauna.

Dit hotel heeft een goede ligging in hartje
downtown. Het hotel biedt een gratis
luchthavenshuttledienst.
Faciliteiten: het hotel beschikt over
een restaurant.
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Met de auto op pad
Met jouw eigen huurauto kun je gemakkelijk en snel op de mooiste plekjes komen. Een dagtripje vanuit
Toronto naar de Niagara Falls bijvoorbeeld, of de omgeving van Vancouver. Je bent niet afhankelijk van het
openbaar vervoer en kunt net zolang blijven als je wilt. Autohuur is vaak zelfs voordeliger dan het openbaar
vervoer!

Autohuur Canada
Economy

Compact

x2

x2

Fullsize

x4

x2

x1

x2

x3

x1

x1

x2

x1

Standard SUV

x2

x4

Minivan

x2

x2

x5

x2

x2

7FSCMJKGKFEFFFSTUFPGMBBUTUFQBBSEBHFOWBOKPVXDBNQFSSFJT
JOEFTUBEFOXJMKFEFPNHFWJOHWFSLFOOFO 
%BOJTBVUPIVVSFFOQFSGFDUFLFV[F5SBWFMIPNFXFSLUTBNFONFU"MBNP 
FFOVJUTUFLFOEFQBSUOFSNFUFFOVJUHFCSFJEBBOCPEFOQFSGFDUF
QSJKTLXBMJUFJUWFSIPVEJOH
Kijk op www.travelhome.nl voor een actueel overzicht van de prijzen.
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x3

Intermediate SUV

Luxury

x4

Intermediate

x3

t %FLMFJOFLPGGFST[JKOJOHSPPUUFHFMJKLBBO
 FFOTQPSUUBT
t %FBVUPNFSLFO IFUBBOUBMXFFSHFHFWFO
 QFSTPOFOFOLPGGFST[JKOJOEJDBUJFG
t "MMFHFOPFNEFBVUPUZQFO[JKOEFVST 
 IFCCFOBVUPNBUJTDIFUSBOTNJTTJF TUVVS
 CFLSBDIUJHJOH BJSCBHTFOBJSDPOEJUJPOJOH
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Voorbeeld Truck camper
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Op deze pagina geven wij je een indruk van dit campertype. De afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld. Er zijn verschillende mogelijkheden bij
verschillende camperverhuurders. De prijs van dit type hangt af van wanneer je de camper ophaalt en inlevert en met welke camperverhuurder je reist.
Bekijk de mogelijkheden en stel zelf gemakkelijk en snel een offerte op maat samen op www.travelhome.nl.
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Op deze pagina geven wij je een indruk van dit campertype. De afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld. Er zijn verschillende mogelijkheden bij
verschillende camperverhuurders. De prijs van dit type hangt af van wanneer je de camper ophaalt en inlevert en met welke camperverhuurder je reist.
Bekijk de mogelijkheden en stel zelf gemakkelijk en snel een offerte op maat samen op www.travelhome.nl.
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Voorbeeld C25 / C30 camper
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Op deze pagina geven wij je een indruk van dit campertype. De afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld. Er zijn verschillende mogelijkheden bij
verschillende camperverhuurders. De prijs van dit type hangt af van wanneer je de camper ophaalt en inlevert en met welke camperverhuurder je reist.
Bekijk de mogelijkheden en stel zelf gemakkelijk en snel een offerte op maat samen op www.travelhome.nl.
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Op deze pagina geven wij je een indruk van dit campertype. De afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld. Er zijn verschillende mogelijkheden bij
verschillende camperverhuurders. De prijs van dit type hangt af van wanneer je de camper ophaalt en inlevert en met welke camperverhuurder je reist.
Bekijk de mogelijkheden en stel zelf gemakkelijk en snel een offerte op maat samen op www.travelhome.nl.
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Australië…
De kangoeroes huppelen in het rond en het rode zand is bijna je camper niet meer uit
te krijgen. Tijdens de zonsondergang heb je Uluru in vele prachtige kleuren
kunnen aanschouwen en je pakt je rugzak in voor de wandeling
morgen na zonsopkomst bij Kata Tjuta.
Morgenavond vlieg je door naar Cairns om te gaan snorkelen bij het
Great Barrier Reef en heerlijk door het regenwoud te wandelen.
Je sluit je reis af in Sydney, waar je in de avond een rondvaart
langs de skyline wilt maken om het Opera House
van de andere kant te bekijken.
‘No worries’, je bent betoverd door
de schoonheid van het diverse Australië.

© Tourism Australia
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Australië
Kamperen in Australië
Australië is helemaal ingericht op kampeerders.
Bij veel rustplekken/viewpoints staan (schone)
barbecues die je voor een paar cent kunt gebruiken en er zijn veel goede campings te vinden.
Voordelig kampeer je op een camping in een
van de nationale parken. Op veel van deze
campings staat enkel een brievenbus waar je, op
basis van goed vertrouwen, je betaling in kunt
doen (dit is maar een paar dollar). Natuurlijk zijn
er ook voldoende luxere campings te vinden,
zoals de BIG4 campgrounds. Deze campings
hebben meer faciliteiten zoals een zwembad,
wasmachines of een winkeltje.

Meer
dan 80%

van de dieren
en planten
in Australië
komt alleen
in Australië
voor!

Zwemmen tussen koraal
Zowel in Oost-Australië als in West-Australië
kun je de unieke onderwaterwereld bewonderen. Trek je flippers aan en ontdek het wereldberoemde Great Barrier Reef (Oost-Australië)
en het Ningaloo Reef (West-Australië). Je zult
de meest kleurrijke vissen tegenkomen, koraal
in allerlei vormen en maten en met een beetje
geluk zelfs schildpadden! Werkelijk een schitterende ervaring die je niet mag missen.
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No worries, mate!
In Australië spreekt men natuurlijk Engels.
Ze kennen in Australië echter veel eigen
woorden en uitdrukkingen die in andere
landen iets heel anders betekenen. Deze
woorden/uitdrukkingen zul je tijdens jouw
reis ongetwijfeld vaker horen:

No worries: is goed, graag gedaan, maak je niet druk
G’day: hallo
Barbie: barbecue
How are you going: hoe gaat het?
Bush telly: sterrenhemel
Road train: enorm lange vrachtwagen met verschillende aanhangers
Woop-woop: outback

Sydney
In deze bruisende wereldstad kun je je
gemakkelijk een paar dagen vermaken.
Bezoek het wereldberoemde Opera House,
bekijk het uitzicht vanaf de Harbour Brigde,
geniet van zon, zee en strand bij Bondi Beach,
ga shoppen in de gezellige wijk Paddington
en ga lekker uit eten in één van de vele toprestaurants. Er is zoveel te doen, je zult altijd
tijd tekort komen!

Pas op voor kangoeroes!
Naar schatting leven er tussen de 30 en 60
miljoen kangoeroes in Australië. In de landelijke
gebieden zul je ze al snel zien rondhuppen. Rijd
nooit tijdens de schemering of als het donker is.
Dan worden deze beestjes namelijk actief en is
de kans op een aanrijding groter.
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Stopovermogelijkheden
Onderbreek je lange vliegreis naar Australië en maak onderweg een stopover.
Proef van de heerlijke Aziatische keuken, geniet van de luxe in Dubai,
bekijk diverse tempels, ga de natuur in of ontspan op een hagelwit strand.

Schitterende stopovers
Singapore

Hong Kong

Maleisië

Het westen en Azië komen samen in wereldstad
Singapore.
Je begint de dag op Orchard Road, de grootste
en bekendste winkelstraat van Singapore. Alle
grote merken hebben hier een filiaal en in de
foodcourts kun je lekker en voordelig eten.
Wandel naar Marina Bay waar je vanaf het
Marina Bay Sands hotel een prachtig uitzicht
heeft over de stad.
In de avond kun je heerlijk dineren bij het levendige Clarke Quay. Muziek, diverse restaurants,
een goede sfeer en de verlichte skyline op de
achtergrond zorgen voor een perfecte avond.
De volgende dag kun je ervoor kiezen de natuur
in te gaan en het Bukit Timah Nature Reserve te
bezoeken. Maak een mooie wandeling door het
regenwoud en bekijk de vele apen bij de rivier.
Voor een dag entertainment ga je naar Sentosa
Island waar zich onder andere vele stranden en
het pretpark Resorts World bevinden.
Snuif de cultuur op in Little India of Chinatown
en wandel door een van de tempels in deze
wijken.
Ook kun je een wandeling of fietstocht maken
op het eiland Pulau Ubin, waar je teruggaat in
de geschiedenis.
Sluit je overstap af met een heerlijke lunch
aan Boat Quay of een diner aan het water bij
HarbourFront.

Het hypermoderne, maar toch ook authentieke
Hong Kong is een unieke stad met twee gezichten. Op Hong Kong Island reiken de wolkenkrabbers bijna tot de hemel en wisselen winkels
van bekende modeketens af met moderne
kantoorpanden.
Een enorm steile tram brengt je naar één van
de populairste attracties in Hong Kong: Victoria
Peak. Vanaf deze hoge berg heb je op heldere
dagen een adembenemend uitzicht over de
beroemde skyline van Hong Kong Island.
Wie vervolgens met de ‘Star Ferry’ oversteekt
naar Kowloon waant zich direct in een andere
wereld. De vele Chinese uithangborden en drukbevolkte night markets vormen hier een typisch
straatbeeld. In de avond om 20.00 uur komt
iedereen bij elkaar op de ‘Avenue of the Stars’
om te genieten van de indrukwekkende lasershow van de gebouwen aan Victoria Harbour.
Vanuit Hong Kong is het mogelijk om een
dagtrip te maken naar Lantau Island. Hier zijn
meerdere prachtige wandelingen te maken.
Het hoogtepunt van deze dagtrip is de grote
Boeddha van het Po Lin Klooster op het Ngong
Ping plateau.
Hoewel Hong Kong bij China hoort, is het reizen
in deze stad zeer gemakkelijk. Het openbaar
vervoer is perfect geregeld. De metro brengt
je snel overal heen en het busnetwerk is ook
uitstekend.

In Maleisië zijn verschillende stopover mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld het bruisende Kuala
Lumpur bezoeken maar ook in alle rust genieten
van de zon, de zee en het strand op één van de
eilanden.
De immense Petronas Twin Towers torenen
hoog boven Kuala Lumpur uit en domineren
de skyline. Breng een bezoek aan de torens en
bekijk de luxe winkels welke in het gebouw
gevestigd zijn.
Wandel door de parken en over het Merdeka
plein en geniet van het uitzicht tijdens een
lunch in het draaiende restaurant op 282 meter
hoogte in de Kuala Lumpur Tower.
Ga je liever de natuur in? Breng dan een bezoek
aan de Cameron Highlands. Op deze uitgestrekte groene hoogvlakten vind je vele theeplantages en kun je mooie wandelingen maken.
Zoek je juist een plek om vóór of ná je reis lekker uit te rusten? Heerlijk ontspannen kun je op
de parelwitte stranden van bijvoorbeeld Penang
of Langkawi. Op de eilanden vind je, naast de
mooie stranden, ook ongerepte jungle, watervallen, schitterende bergen en valleien, maar ook
rijstvelden en authentieke dorpjes waar het lijkt
of de tijd heeft stilgestaan. Op de eilanden is
het vaak rustig waardoor je gemakkelijk zelf op
pad kunt gaan met bijvoorbeeld een scooter of
huurauto.
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Dubai

Bangkok

Dubai ademt een en al luxe, het aantal vijf sterren hotels is vrijwel nergens
zo hoog als in deze stad. Er is een uitgebreid aanbod aan luxe winkels, waar
je je ogen uitkijkt bij de prachtige etalages en er zijn ook leuke authentieke
Arabische winkeltjes en traditionele markten te vinden.
Als snelst groeiende stad van de wereld heeft Dubai zich de laatste jaren
in een sneltreinvaart ontwikkeld tot hypermoderne stad. Naast de oude
Arabische gebouwen staan nieuwe hightech wolkenkrabbers. Het bekendste
voorbeeld hiervan is natuurlijk Burj Al Arab, het enige zeven sterren hotel ter
wereld.
Niets is onmogelijk in het rijke Dubai. Midden in de woestijn staat bijvoorbeeld de grootste skihal ter wereld! Ook zijn er diverse eilanden aangelegd
waardoor vanuit de lucht onder ander een palmboom en wereldbol te zien
zijn.
Ben je avontuurlijk ingesteld? Dan kom je in Dubai zeker niets te kort.
Sandboarden, woestijnsafari’s, kamelentochten en quad rijden in de woestijn
behoren tot de mogelijkheden.
Een bezoek aan Dubai is niet compleet zonder dat je de sfeer hebt geproefd
in een van de traditionele soeks. Hier verkoopt men kruiden en specerijen,
kleding, goud en tapijten.

Boeddhabeelden, naar wierrook geurende tempels, grote winkelcentra en
drukke straten gevuld met tuk-tuks. In Bangkok zul je je geen moment vervelen.
Begin je reis met een bezoek aan Wat Phra Kaew en het Grand Palace. Dit
complex is één van de grootste trekpleisters van de stad. Het is wereldberoemd om de unieke mix van Thaise en westerse architectuur.
De reusachtige liggende Boeddha in de Wat Pho tempel is één van de grootste ter wereld. Een bezoekje is zeer zeker de moeite waard.
Neem tijdens je stadsbezoek ook de boot over de Chao Phraya rivier naar
Wat Arun, een rijkelijk met Chinees porselein versierde tempel. Loop de
steile trap omhoog en geniet van het uitzicht over de rivier.
De echte shopfanaten zullen in Bangkok hun hart kunnen ophalen. Het Siam
Square is hét centrum voor wie van winkelen houdt. Hier liggen de grootste
winkelcentra. MBK Center is één van de bekendste winkelcentra van de
stad. Een grote hoeveelheid imitatiehorloges, tassen, schoenen en kleding
wordt hier verkocht, maar je vindt hier ook een gehele verdieping met alleen
maar elektronica.
Veel toeristen brengen een bezoek aan één van de beroemde drijvende
markten van Bangkok. Zorg dat je er vroeg bij bent, zodat je de markt
op een nog rustig tijdstip kunt bekijken. Zorg dat je ook een kijkje neemt
bij één van de night markets welke rond 17.00 uur beginnen en tot laat
geopend zijn.
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Wandelen door een oeroud regenwoud, zonnen op een prachtig wit zandstrand, snorkelend de unieke
onderwaterwereld ontdekken en genieten van de weidsheid van de rode woestijn. Australië heeft ontzettend
veel te bieden. In dit reisartikel lees je meer over de bruisende steden van de Australische oostkust, maar ook
de spectaculaire Great Ocean Road en de ruige Outback.

Een camperreis door Australië
Cairns en het Great Barrier Reef
De gezellige stad Cairns is dé uitvalsbasis om
het wereldberoemde Great Barrier Reef te
bezoeken. Je kunt er zwemmen, snorkelen,
duiken, zeilen en meegaan met een boot met
een glazen bodem. Ontdek samen met een
duikinstructeur de diepe drop-offs, onderwatertunnels en grotten, of snorkel door het ondiepe
koraal en ontmoet bijzonder gekleurde vissen of
zelfs zeeschildpadden! Een unieke ervaring die
tijdens jouw reis door Australië zeker niet mag
ontbreken.

otography

© Sean Scott Ph

Whitsunday Islands
Daintree National Park
Je rijdt met jouw camper de ferry op, die je naar
de overkant van de (door krokodillen bewoonde)
rivier brengt. Vanaf dat moment waan je je in
een andere wereld. Je rijdt het diepe regenwoud
in, door groene wildernis en tropische planten.
Lopend over de aangelegde wandelpaden ontdekt je de mooiste plekjes in het park.

© Tourism Whitsundays
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Ten zuiden van Cairns vind je een paradijs op
aarde: de Whitsunday Islands. Deze tropische
eilanden met witte poederstranden aan een
diepblauwe zee met prachtig koraalrif zijn
adembenemend! Ga mee met een zeilboot om
de eilanden van dichtbij te bekijken en af en toe
lekker te zwemmen in het koele water. Sluit de
dag af met een barbecue op de boot terwijl de
zon langzaam ondergaat.

AUSTRALIË
Fraser Island
Laat jouw camper op het vaste land en ontdek met een 4WD het grootste
zandeiland van de wereld, Fraser Island! Fraser Island is 123 km lang en
bevat meer zandkorrels dan de Sahara! Rijd over de brede stranden en ga
op avontuur door het binnenland, dat bestaat uit regenwoud. Neem een
duik in een van de vele helderblauwe meren en kijk uit voor Dingo’s! In de
avond zet je jouw tentje op in de duinen waar je geniet van een gezellig
kampvuur onder de prachtige sterrenhemel. Wat een vrijheid!

Sydney
In deze bruisende stad is ontzettend veel te zien en te doen. Ontdek iconen als de Harbour Bridge
en het Opera House, ontspan op het wereldberoemde Bondi Beach, bezoek de dierentuin,
neem de trein naar de nabijgelegen Blue Mountains en ga heerlijk uit eten in een van
de vele gezellige restaurants. In Sydney zul je je geen moment vervelen.

Twelve Apostles
Tijdens jouw route over de Great Ocean Road,
tussen Melbourne en Adelaide, kun je de Twelve
Apostles niet missen! Wandel over de boardwalk en geniet van het mooie uitzicht.
Een aanrader is een wandeling naar het strand,
waarbij je de rots-formaties van dichtbij kunt
bekijken.
Het is erg mooi om de Twelve Apostles tijdens
zonsopkomst of zonsondergang te bekijken. Dan
hebben zij namelijk de mooiste kleur!

Phillip Island
Ten oosten van Melbourne ligt het bijzondere Phillip Island. Hier leven veel
koala’s en in de avond heb je grote kans om de kleinste pinguïns ter wereld,
de Fairy Penguins, te zien. Breng een bezoek aan het Penguin Parade Visitor
Centre voor meer informatie over deze bijzondere dieren.
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The Grampians National Park
Dit prachtige nationale park is een paradijs voor
wandelaars en natuurliefhebbers. Wanneer je
arriveert zie je de kangoeroes al luieren op de
grasvelden en hoor je de Kookaburra’s ‘lachen’
in de bomen. Verschillende mooie routes slingeren door een landschap met bizarre rotsformaties‚ ruige bergen‚ heldere beken en woeste
watervallen.

Kings Canyon
Met ‘The Ghan’ naar Alice
Springs
Als je jouw camper in Adelaide hebt
achtergelaten stap je op de beroemde
trein ‘The Ghan’. Je reist door het uitgestrekte landschap en stapt uit in
Alice Springs. Dit plaatsje is het
centrale punt om de Outback te
ontdekken. Met een tour van vier
dagen verken je de omgeving: Kings
Canyon, Ayers Rock en de Olga’s.

Wandel door palmbossen en tussen de
oude rode rotswanden van deze spectaculaire kloof.
Een wandeling onder leiding van een
Aboriginal-gids is een aanrader. Je leert
op deze manier meer over de geschiedenis van dit gebied en de betekenis voor
de oorspronkelijke bewoners.
Sla ook de Garden of Eden niet over.
Deze prachtige waterpoel is omgeven
door weelderige planten.

Ayers Rock
Hét symbool van Australië is Ayers Rock,
ook wel Uluru genoemd. In ongeveer twee
uur loop je om deze enorme monoliet heen.
Je zult versteld staan van de intense verandering van kleuren gedurende de dag.
Zorg in ieder geval dat je de zonsondergang
meemaakt. Deze zorgt voor een schouwspel
aan kleuren!

De Olga’s / Kata Tjuta
Een grote groep monolieten domineren het
landschap en vormen samen verschillende kleine
valleien en kloven. De meeste bezoekers vinden
de Olga’s / Kata Tjuta net zo bijzonder als de
30 km verderop gelegen Ayers Rock / Uluru. Je
kunt in dit verlaten gebied mooie wandelingen
maken met mooie uitzichten op dit bijzondere
gesteente. Ook hier is de zonsondergang adembenemend.
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10 locaties in Australië
Eenrichtingsverhuur mogelijk
Voertuigen voor alle soorten vakanties
Australisch gebouwd voor Australische wegen
24/7 pechhulp

De Apollo Motorhomes Familie:

ROUTESUGGESTIE
Mossman

Cairns

Ravenshoe

Eastcoast Experience

Port Hedland

Cloncurry

Deze reis van Cairns naar Brisbane laat je de prachtige plaatsen van
de Australische oostkust zien; wonderschone witte stranden,
mooie kuststroken, het Great Barrier reef, tropische regenwouden,
Aboriginal cultuur, kangoeroes, krokodillen en interessante steden.
Door de korte afstanden kun je optimaal genieten van jouw reis.

Mackay

Mount Isa

Rockhampton
Gladstone

Emerald

Alice Springs

Brisbane
City Of Gold Coast
Byron Bay

Toowoomba

Geraldton
Kalgoorlie
Perth

Norseman

Grafton
Whyalla
Mildura

Dagindeling
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
Dag 10
Dag 11
Dag 12
Dag 13
Dag 14
Dag 15
Dag 16
Dag 17
Dag 18
Dag 19
Dag 20
Dag 21
Dag 22
Dag 23
Dag 24
Dag 25

Vlucht van Amsterdam naar Cairns
Vlucht naar Cairns
Aankomst in Cairns en ophalen camper
Port Douglas
Cape Tribulation
Cape Tribulation
Port Douglas, Great Barrier Reef
Cairns
Atherton Tablelands
Townsville
Townsville, Magnetic Island
Bowen
Airlie Beach
Whitsunday Islands
Whitsunday Islands
Whitsunday Islands
Rockhampton
Hervey Bay
Fraser Island
Fraser Island
Noosa National Park
Brisbane
Camper inleveren in Brisbane
Vlucht van Brisbane naar Amsterdam
Aankomst in Amsterdam

Sydney

Adelaide

Albany

Mount Gambier

68 km
83 km

Canberra
Melbourne
Launceston

Hobart

83 km
68 km
82 km
350 km
200 km
80 km

480 km
400 km
40 km
215 km
140 km

Verlengmogelijkheid
Heb je tijd om verder te reizen, verleng dan je route naar Sydney. Je bezoekt
koala’s, wijnvelden, de Blue Mountains en eindigt je reis met een bezoek
van enkele dagen aan het geweldige Sydney.
Dag 24
Dag 25
Dag 26
Dag 27
Dag 28
Dag 29
Dag 30
Dag 31
Dag 32

Byron Bay
Port Macquarie
Hunter Valley
Blue Mountains
Sydney
Sydney
Sydney
Camper inleveren in Sydney en vlucht naar Amsterdam
Aankomst in Amsterdam

165 km
400 km
285 km
170 km
105 km

Bovenstaande route is een voorbeeld van de vele routemogelijkheden. Je
kunt jouw reis geheel naar je eigen wensen aanpassen. Natuurlijk helpen wij
je graag om jouw ideale route samen te stellen.

AUSTRALIË
Cairns

Byron Bay

Deze toeristische stad aan de Trinity Bay zorgt voor veel vermaak. Je kunt
genieten van de lagoon in hartje Cairns, maar ook zijn er vele dagtripmogelijkheden. Wat je zeker niet mag missen is het Great Barrier Reef. Bij het
bijzondere koraalrif kun je snorkelen en duiken. Ook kun je een bezoek
brengen aan de Atherton Tablelands, de Cascade Falls, Kuranda of het
Daintree National Park.

Byron Bay is erg geliefd onder de jongeren en is een perfecte bestemming
voor waterliefhebbers. De plek is uitermate geschikt om te leren surfen maar
ook kun je er duiken en snorkelen.

Port Macquarie

Port Douglas

Wanneer je deze stad bezoekt, mag een bezoek aan Billabong Koala and
Wildlife Park zeker niet ontbreken. Bekijk koala’s van dichtbij, voer een
kangoeroe of sta oog in oog met diverse aapsoorten.

Dit is een schilderachtige doch mondaine kustplaats vanwaar excursies
vertrekken naar het outer reef om te snorkelen of te duiken.

Hunter Valley

Cape Tribulation
Hier kun je het eeuwenoude Daintree Rainforest bezoeken. Het Daintree
Rainforest eindigt hier in de oceaan aan de zandstranden. Er zijn vele dagtripmogelijkheden dus je zult je zeker vermaken. Maak een wandeling door
het regenwoud of vaar mee over de Daintree rivier zoekend naar de krokodillen.

Townsville
Een gezellige stad met een tropisch klimaat aan de Magnetic coast. Je kunt
een wandeling maken over de promenade of ‘Castle Hill’ beklimmen. Wat
ook zeker de moeite waard is, is een bezoek aan Magnetic Island. Geniet
van de onaangetaste natuur en de extreme rust op dit wonderbaarlijk schitterende eiland.

Whitsunday Islands
Deze tropische eilanden, met witte poederstranden, groene bossen en bijzondere rotspartijen grenzend aan een diepblauwe zee, zijn een paradijs
op aarde. Vaar naar Whitehaven Beach waar het zand zo zacht is dat je je
sieraden ermee kunt polijsten.
Er zijn vele mogelijkheden om te snorkelen, een of meerdere dagen te gaan
duiken en de diverse eilanden te verkennen.
Een verblijf van enkele dagen op een van de eilanden als Hamilton Island of
Daydream Island behoort ook tot de mogelijkheden.

Hunter Valley is bekend en populair vanwege de langgerekte wijngaarden en
de heerlijke Australische wijnen. Laat je verrassen door de overweldigende
smaaksensatie van de verschillende wijnsoorten. Er zijn diverse ‘winery tours’
waar je aan kunt deelnemen.

Blue Mountains
In dit park kun je de indrukwekkende ‘Three Sisters’ bezichtigen en prachtige wandelingen maken door de natuur. De blauwe waas die boven de
bergen hangt, veroorzaakt door de eucalyptusbomen, maakt dit park uniek.

Sydney
Vaar met de ferry van Darling Harbour naar Circular Quay en zie de Harbour
Bridge en het Opera House voor je opdoemen, een prachtige eerste blik
op deze twee iconen van de stad. Bezoek de stranden bij Manly en Bondi
Beach en wandel de prachtige kustroute tussen Bronte en Bondi. Breng een
dag door in de Taronga Zoo en het Sydney Aquarium of ga picknicken in de
Botanic Gardens. Je kunt winkelen bij de enorme Paddy’s Markets, cultuur
proeven in Chinatown en de Chinese Gardens of Friendship en heerlijk uit
eten bij een van de vele restaurants bij Darling Harbour of the Rocks.
In Sydney is enorm veel te beleven en dit maakt het tot de perfecte afsluiting
van jouw reis door Australië.

Fraser Island
Je reis over het grootste zandeiland ter wereld gaat per 4WD. Je rijdt over
het uitgestrekte strand en over zandwegen die zich een weg door de bossen
banen.
Het azuurblauwe water van Lake McKenzie nodigt uit tot een frisse duik in
het water, waarna je uitrust op het heerlijk zachte zand. Laat je meevoeren
door de rivier in Eli Creek, geniet van het uitzicht vanaf Indian Head en zoek
in het water naar haaien en walvissen. Bekijk het Maheno Shipwreck, de
gekleurde Cathedrals, baad in de Champagne Pools en zie Dingo’s in het
wild.

Brisbane
De ‘Stad der Zonnedagen’, gelegen aan de Brisbane River, staat bekend om
haar schoonheid en vriendelijke sfeer. Het centrum van de stad biedt historische plaatjes en er zijn dan ook vele Victoriaanse invloeden terug te vinden.
Wanneer je in deze stad bent, breng dan een bezoek aan ‘Glass House
Mountain National Park’. Dit park kenmerkt zich door het verbluffende
vlakke landschap met oprijzende rotsformaties.

foto’s met dank aan Tourism Australia
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Reisverslag Oost- en West-Australië
Een rondreis van drie maanden door Australië met als beginpunt Melbourne. Via de Great Ocean Road
en de Grampians reist Maike naar Adelaide met de camper. Daarna een bezoek aan de Red Centre
ofwel the Outback van Australië. Ze stapt dan in het vliegtuig richting Sydney en vanaf hier kun je de
rest van haar reis mee beleven. Benieuwd naar de avonturen van onze medewerkster Maike door heel
Australië? Lees dan haar uitgebreide reisverslag.

Een rondreis van drie maanden door Australië
Sydney

Cairns en Great Barrier Reef

Watervallen en Magnetic Island

Sydney is een stad die al lang op mijn bucketlist
staat. Eindelijk kan ik de stad en haar bekende
bezienswaardigheden gaan afstrepen. Vanuit
Darling Harbour nemen we de ferry naar Circular
Quay. Wanneer we onder de Harbour Bridge
het hoekje om gaan verschijnt daar ineens recht
voor ons het Opera House, wat gaaf om met
eigen ogen te zien! Het is heerlijk weer dus
doen een drankje met uitzicht op het Opera
House en gaan daarna naar de gezellige wijk
The Rocks. De flanerende surfdudes over Bondi
Beach zijn er ook echt en ik kom erachter dat
het op Manly Beach goed vertoeven is. Ook een
bezoek aan het Blue Mountains N.P. mag niet
ontbreken. Prachtige natuur met als hoogtepunt
de Three Sisters op een dikke twee uur rijden
vanaf het drukke stadscentrum van Sydney!

Vanuit Sydney vlieg ik door naar Cairns waar
na een 4WD tour aan het Great Barrier Reef
mijn camperavontuur langs de oostkust van
start gaat. We rijden eerst richting het noorden door het Daintree Rainforest naar de plek
“where rainforest meets the reef” ofwel Cape
Tribulation. We rijden door een groene haag van
tropische begroeiing en kijken ondertussen uit
over eindeloze oceaan met prachtige strandjes.
We maken verschillende wandelingen in het
benauwde regenwoud en kunnen eigenlijk wel
een duik in de zee gebruiken, met alle kwallen
en krokodillen in het water is een duik in het
zwembad een stuk verstandiger.

Er zijn veel watervallen in Australië en vanuit
Cairns richting Mission Beach bezoeken we
de loop met drie watervallen namelijk Milaa
Milaa Falls, Ellinjaa Falls en de Zillie Falls. Stuk
voor stuk de moeite waard om te stoppen. In
Mission Beach is niet echt veel te doen en de
volgende dag rijden we door richting Townsville.
In Townsville rijden we ons groene monster van
Jucy op de ferry richting Magnetic Island. Op
Magnetic Island rijden we richting verschillende
strandjes en onderweg komen we veel gekleurde
strandbuggys tegen. We passen er qua kleur wel
tussen met ons campertje gelukkig. Het is een
heerlijk eiland waar we het geluk hebben veel
wildlife te spotten. Zo zien we er een rock wallaby’s, koala’s en veel kangoeroes.
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Hemel op aarde: the Whitsundays

Dingo time op Fraser Island

Op naar Airlie Beach want hier start de boottour
door de Whitsundays. De eerste dag op de boot
in de Whitsundays gaan we lekker snorkelen in
het Great Barrier Reef en we zien al snel een
grote zeeschildpad onder ons door zwemmen.
Het koraal is op de meeste plaatsen nog erg
mooi. ’s Avonds zwemmen er rondom de boot
waarop wij slapen een aantal kleine haaien,
prachtig om te zien. De volgende ochtend beginnen we met stand-up paddelen en gaan we aan
land op het eiland waaraan Whitehaven Beach
ligt. Een klein stukje wandelen en we zijn in het
paradijs. Wat is Whitehaven Beach ongelofelijk
mooi om te zien! Zet mij op een boot op de
Whitsundays en ik ben de gelukkigste persoon
op aarde. Zelfs van de kleine storm ‘s nachts
met harde wind en veel onweer kan ik genieten,
dit hoort voor mij op de een of andere manier
bij dit avontuur.

Na een fantastisch boottour op de Whitsundays
rijden we in ongeveer drie dagen door naar
Rainbow Beach. In Rainbow Beach start het volgende avontuur: een 4WD-tour over het grootste zandeiland ter wereld namelijk Fraser Island.
Met de 4WD eerst op de ferry die aanlegt op het
strand van Fraser Island waar direct het rijden
op het strand begint. Echt onwijs gaaf om over
het strand te toeren. Na een halfuurtje spotten we de eerste dingo op het eiland al. Twee
dagen lang rijden door het binnenland en 75
Mile Beach naar onder andere de Champagne
Pools, Maheno Shipwreck en het bekende Lake
McKenzie. ’s Avonds genieten van de zonsondergang en kijken naar sterren op het strand
met de hele groep en een paar dingosticks. Er
zijn een aantal dingo’s op de loer maar we zijn
safe met onze gids die zelfs onderweg terug
naar de camping een grote spin ziet zitten. Deze
vrouwelijke Freek Vonk heeft weer de dag van
haar leven, ik krijg het echte Aussie gevoel.

Feitjes over

Camper inleveren en door
naar de Westkust
Het is dan alweer eind februari en dat betekent
dat ik de camper inlever in Brisbane en doorvlieg
naar Perth aan de westkust. Ik heb er veel zin
in want de westkust is misschien minder bekend
maar als ik de foto’s mag geloven zeker niet
minder mooi. Het is heerlijk om in Perth te zijn,
lekker zonnig en een kleine 30 graden maar een
stuk minder benauwd dan aan de oostkust. Na
een bezoek aan het centrum van Perth gaan
we genieten van de zonnestralen op Cottlesloe
Beach. Morgen halen we de camper al op en na
het inleveren hebben we wat meer tijd om Perth
te ontdekken dus vandaag nog even relaxen.

:
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Lancelin, de Pinnacles & Kalbarri

Shark Bay

Coral Bay en het Ningaloo Reef

We halen de camper op en gaan boodschappen
doen en daarna rijden we noordwaarts vanuit
Perth. Als eerste stop staan de zandduinen in
Lancelin op de planning. We stoppen om zandboarden op te halen en gaan richting de duinen.
Wat is dit gaaf om te doen! Er staat een stevige
wind wat er voor zorgt dat we volledig gezandstraald worden. Na drie keer berg op en af te
gaan zijn we er dan ook klaar mee en rijden we
verder richting de Pinnacles. ’s Ochtends gaan
we de prachtige kalkstenen rotsformaties in een
zandlandschap bewonderen. Vervolgens rijden
we door naar Kalbarri N.P., onderweg komen
we eigenlijk per toeval langs Pink Lake bij Port
Gregory. Een roze gekleurd meertje waar je
langs rijdt, bijzonder om te zien. Dan in Kalbarri
N.P. bezoeken we het visitor centre om ons te
laten informeren over de must do’s. We maken
eerst verschillende mooie stops bij Natural
Bridge, Mushroom Rock en Z-Bend. Dan staat er
een hike op de planning naar Nature’s Bridge.
Het is niet alleen de hitte die een wandeling zo
moeilijk maakt maar ook de intens veel irritante
vliegen. Nature’s Bridge is prachtig maar de
realfeel temperatuur van 48 graden hakt er wel
in.

Na een flinke rit vanuit Kalbarri N.P. arriveren
we laat op de dag in Denham. We nemen nog
een duik in de zee en dan gaat de barbecue
lekker aan. Prachtige zonsondergang en een
biertje erbij en mij kun je opvegen; dit is echt
ultiem genieten! Volgende dag gaat de wekker
om 7 uur want we willen het dolfijnen voeren in
Monkey Mia bewonderen. Eenmaal daar zie ik
al snel dat dit niet heel natuurlijk is dat dolfijnen
zo gevoerd worden, ik zie ze liever in het wild
rondzwemmen. De grote pelikanen die lekker op
het strand zitten trekken meer mijn aandacht.
Helaas kunnen we het Francois Perron N.P.
niet bezoeken omdat wij geen 4WD hebben.
We bezoeken wel nog de Little Lagoon en Shell
Beach voordat we een begin gaan maken aan
de rit naar Coral Bay.

In Coral Bay zijn we van plan om te gaan snorkelen met de walvishaaien die in het Ningaloo
Reef leven. Eenmaal in Coral Bay blijkt dat een
full day tour $390,- p.p. kost en dit vinden deze
backpackers die heel Australië al hebben gezien
iets te duur. Mede doordat ik ook nog eens mijn
contactlens ben kwijtgeraakt en momenteel met
een bril door het leven ga, zal het lastig zijn
om met een snorkelset op mijn gezicht nog iets
te kunnen zien. We besluiten daarom maar in
Coral Bay zelf aan het strand met een snorkel
op het reef te ontdekken. Het Ningaloo Reef is
een stuk minder toeristisch dan het Great Barrier
Reef maar eigenlijk net zo mooi. Nadat blijkt dat
in Exmouth dezelfde dingen zijn te zien als hier,
beginnen we aan de lange rit richting het zuiden
van Perth.
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De zuidwestkust van Australië
In het zuidwesten beginnen we in Albany waar
we een kijkje gaan nemen bij Little Beach
in het Two Peoples Bay Nature Reserve. Na
twee dagen door het binnenland van Australië
te hebben gereden, arriveren we hier bij het
mooiste strand dat ik ooit heb gezien. Een
helder azuurblauw water met een parelwit
strand, echt wow! Een stukje verder richting
Pemberton bezoeken we nog twee prachtige
stranden namelijk Elephant Rocks en Greens
Pool. Beide in mijn ogen ook wel echt een must
do. In Pemberton rijden we naar de camping en
pakken een taxi naar een van de wijngaarden
in de stad. Hier genieten we van een heerlijke
wijnproeverij met een mooi uitzicht over de
wijngaard. Leuk en gezellig stadje; Pemberton.
Vanuit Pemberton gaan we door naar Augusta,
helaas waait het vandaag erg hard dus geen
strandbezoek. Maar gelukkig hebben we een
goed alternatief namelijk een bezoek aan Cape
Leeuwin Lighthouse met Nederlandse invloeden.
We luisteren naar een indrukwekkende audiotour, erg interessant. Op dit punt komen de
Zuidelijke en Indische oceaan samen en dat zie
je ook goed.

Hamelin Bay, Margaret River,
Busselton

Terug naar Perth en laatste
dagen!

Volgende stop is Hamelin Bay. In de ochtend
bezoeken we de kust want hier zitten namelijk pijlstaartroggen en die kun je van heel
dichtbij zien. Bijzonder om mee te maken,
helaas vinden veel mensen het nodig om deze
beesten te aaien en aan te raken. Op naar het
Margaret River gebied, veel over gehoord dus
ben benieuwd. In Margaret River gaan we van
de chocoladefabriek, naar de kaasfabriek door
naar de notenfabriek, nougatfabriek en de
kaarsenwinkel. En er zijn nog meer fabriekjes en
winkels. Ik ben direct fan van Margaret River;
genoeg proeverijtjes, erg gezellig stadje, heerlijk
weer en een fijne camping met zwembad! Er
is een tijd van komen en een tijd van gaan dus
laten we Margaret River achter ons en gaan via
verschillende stranden en uitzichtpunten naar
Dunsborough en Busselton. In Busselton gaan
we de Jetty op; een pier van 1,8 kilometer lang
met een tram en aan het einde een onderwateraquarium. Erg gaaf om onder de zee in een
echte aquarium te kijken.

Na Busselton is het tijd om weer richting Perth
te gaan. Na een prachtige camperrondreis door
West-Australië zit ook dit avontuur er helaas
weer op. We leveren de camper in en ik blijf nog
drie dagen in Perth voordat ik naar Darwin vlieg
voor een laatste tour door Kakadu en Litchfield.
In Perth ga ik nog naar de havenwijk Fremantle
(voor de Aussies Freo) en ook Rottnest Island sla
ik niet over. Rottnest Island is een klein eiland
met weinig autoverkeer, veel fietsers en hier
wonen de bekende quokka’s; dit zijn soort kleine schattige wallaby’s. Ik ben tot de conclusie
gekomen dat ik West-Australië een stuk mooier
vind dan de populaire oostkust. Ik hou ervan dat
het overal minder tot niet druk is soms moet je
een uur rijden voordat je een tegenligger bent
tegengekomen. De natuur is afwisselend en het
is stukken minder toeristisch.
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HOTELS AUSTRALIË

Heerlijk bijkomen of de stad verkennen?
Verken op je gemak de steden Sydney, Melbourne of Perth vanuit je centraal gelegen hotel, trek de outback in na een nacht in Alice
Springs of neem een duik in een van de zwembaden van je hotel in Cairns of Darwin.
Travelhome biedt hotels in het centrum van de stad of nabij de luchthaven. Onderstaand een greep uit ons aanbod.

Hotels
Palm Royale Cairns ++++

Novotel Brisbane Airport ++++

Dit hotel is gelegen op 8km van de
luchthaven en op slechts 5km naar het
centrum van Cairns. Op loopafstand
bevinden zich restaurants.
Faciliteiten: het hotel beschikt over
twee zwembaden en een bubbelbad.

Dit luxe hotel ligt vlakbij de luchthaven
en het centrum van Brisbane. De kamers
zijn modern ingericht.
Faciliteiten: het hotel beschikt over een
restaurant, bar, dakterras en een fitnesscentrum.

Travelodge Hotel Sydney +++

Sir Stamford Circular Quay Sydney ++++

Dit hotel is uitstekend gelegen in het
centrum van Sydney. Het hotel bevindt
zich nabij het treinstation en veel
bezienswaardigheden, zoals het Opera
House en de Harbour Bridge, zijn te voet
te bereiken.
Faciliteiten: het hotel biedt ontbijtmogelijkheden in de lounge.

Dit luxe boutique hotel ligt vlakbij het
Sydney Opera House. Een perfecte locatie
om Sydney te verkennen.
Faciliteiten: dit hotel beschikt over
een buitenzwembad en een restaurant/
lounge.

Quality Hotel Melbourne Airport +++

Mercure Grosvenor Hotel Adelaide ++++

Op slechts 5 minuten rijden vanaf de
luchthaven bevindt zich het Quality Hotel
Melbourne Airport. Vanaf het hotel vertrekt
openbaar vervoer naar de stad en het hotel
biedt een goede prijs/kwaliteit verhouding.
Faciliteiten: het hotel beschikt over een
restaurantbar, een zwembad en een tennisbaan.

Dit 4-sterrenhotel heeft een prachtige
ligging in het centrum van Adelaide. Het
hotel is vlakbij de Rundle Mall en het
Adelaide Convention centre gelegen.
Faciliteiten: het hotel beschikt over een
restaurant, een bar en sauna.

Mercure Darwin Airport Resort ++++

Doubletree by Hilton ++++

Dit hotel resort ligt nabij de luchthaven
van Darwin. Het resort ligt te midden van
tropische tuinen.
Faciliteiten: het hotel beschikt over een
buitenzwembad, bar en restaurant.

Dit hotel heeft een ideale ligging op loopafstand van het centrum en de bezienswaardigheden van Alice Springs.
Faciliteiten: het hotel beschikt over een
buitenzwembad en een tennisbaan.

Mercure Broome +++

Ibis Hotel Perth +++

Het Mercure hotel is gelegen in Roebuck
Bay, op 1 kilometer afstand van het
centrum van Broome. Het hotel ligt
enkele minuten bij een winkelcentrum
vandaan.
Faciliteiten: het hotel beschikt over een
buitenzwembad en een restaurant.

Dit middenklasse hotel heeft een goede
ligging in het centrum van Perth, vlakbij
verscheidene winkelcentra en theaters.
Faciliteiten: het hotel beschikt over een
restaurant (bistro) en een bar.
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Campervan and 4WD Rentals

AUSTRALIE
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Op deze pagina geven wij je een indruk van dit campertype. De afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld. Er zijn verschillende mogelijkheden bij
verschillende camperverhuurders. De prijs van dit type hangt af van wanneer je de camper ophaalt en inlevert en met welke camperverhuurder je reist.
Bekijk de mogelijkheden en stel zelf gemakkelijk en snel een offerte op maat samen op www.travelhome.nl.
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Op deze pagina geven wij je een indruk van dit campertype. De afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld. Er zijn verschillende mogelijkheden bij
verschillende camperverhuurders. De prijs van dit type hangt af van wanneer je de camper ophaalt en inlevert en met welke camperverhuurder je reist.
Bekijk de mogelijkheden en stel zelf gemakkelijk en snel een offerte op maat samen op www.travelhome.nl.
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Voorbeeld 4 berth
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Op deze pagina geven wij je een indruk van dit campertype. De afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld. Er zijn verschillende mogelijkheden bij
verschillende camperverhuurders. De prijs van dit type hangt af van wanneer je de camper ophaalt en inlevert en met welke camperverhuurder je reist.
Bekijk de mogelijkheden en stel zelf gemakkelijk en snel een offerte op maat samen op www.travelhome.nl.
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Voorbeeld 6 berth
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Op deze pagina geven wij je een indruk van dit campertype. De afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld. Er zijn verschillende mogelijkheden bij
verschillende camperverhuurders. De prijs van dit type hangt af van wanneer je de camper ophaalt en inlevert en met welke camperverhuurder je reist.
Bekijk de mogelijkheden en stel zelf gemakkelijk en snel een offerte op maat samen op www.travelhome.nl.
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Voorbeeld 4WD camper
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Op deze pagina geven wij je een indruk van dit campertype. De afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld. Er zijn verschillende mogelijkheden bij
verschillende camperverhuurders. De prijs van dit type hangt af van wanneer je de camper ophaalt en inlevert en met welke camperverhuurder je reist.
Bekijk de mogelijkheden en stel zelf gemakkelijk en snel een offerte op maat samen op www.travelhome.nl.
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Nieuw-Zeeland…
Met sneeuw bedekte vulkanen, indrukwekkende gletsjers, groene fjorden
en azuurblauwe bergmeren, maar ook dichtbeboste gebieden
en zelfs tropische eilanden met witte stranden. Het lijkt ongelooflijk,
maar je kunt al dit verbluffende natuurschoon in één land vinden.
Ontdek de rijke Maori cultuur, maak de mooiste wandelingen van
je leven in Tongariro N.P. en kijk uit naar walvissen in Kaikoura.
Kia pai te haere, oftewel een goede reis!

© Rob Suisted
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Nieuw-Zeeland
Het eten
Typisch Nieuw-Zeelands eten is vis. Van verse kreeft tot fish & chips,
het is er echt verrukkelijk.
Ook de “pies” zijn een Nieuw-Zeelandse delicatesse. Dit zijn warme
taartjes van bladerdeeg met een vulling van bijvoorbeeld pastei van
kip of gehakt. Verder is de traditionele Hangi, waar eten door de
Maori onder de grond wordt gekookt, zeker het proberen waard.
Het zal je verbazen: in veel supermarkten vind je Nederlands eten,
zoals peperkoek en pindasaus! Dit omdat er veel Nederlanders in
Nieuw-Zeeland wonen.

© Matthew-Crawford

Verdeling van de reis
Veel mensen vragen ons hoe ze hun tijd tussen
het Noorder- en het Zuidereiland het beste kunnen verdelen. Ons advies: blijf 1/3 van je tijd op
het Noordereiland en 2/3 op het Zuidereiland.
De twee eilanden zijn erg verschillend. Het landschap op het Noordereiland is glooiend, vulkanisch en iets meer bewoond. Het Zuidereiland
vinden veel mensen spectaculairder met hoge
bergen en gletsjers.

© Rob van Loon

Aotearoa - land van de lange witte wolk
Maori zijn de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. Er zijn
vandaag de dag nog veel Maori invloeden, zoals bijvoorbeeld de
Haka (oorlogsdans) die wordt gedanst bij sportwedstrijden, Maori
plaatsnamen, Maori lessen op scholen, etc.
Bezoek tijdens je reis zeker een Maori dorp, om meer te leren over
de bijzondere cultuur.
aia

© James Herem
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NIEUW-ZEELAND
Klimaat
De seizoenen zijn precies tegenovergesteld
aan die van ons. De zomermaanden in NieuwZeeland zijn dus december en januari. Je kunt
echter het hele jaar door Nieuw-Zeeland reizen.
Natuurlijk is het in de winter (vooral op het
Zuidereiland) kouder, maar als je hiermee rekening houdt dan gaat dit prima.
De lente en herfst zijn ook prima perioden. Het
klimaat is mild, de prijzen zijn lager dan in de
zomer en het is iets rustiger.

© Rob van Loon

Kamperen in Nieuw-Zeeland
Er zijn ontzettend veel goede campings te vinden in Nieuw-Zeeland. DOC
campgrounds zijn prachtige natuurcampings, waar je voor een laag bedrag
in de groene wildernis of aan een helderblauw bergmeer kunt kamperen.
Verder zijn er de bekende campingketens, zoals Top 10 en Kiwi
Campgrounds. Deze campings hebben meer luxe faciliteiten, zoals een
jacuzzi, een tv kamer en een keukengebouw.
Het is heerlijk om met een camper door dit schitterende land te reizen.
Je kunt gemakkelijk stoppen op plekken waar je het mooi vindt. Een lunch is
in een handomdraai gemaakt in je keukentje of op de barbecue. Neem
lekker de tijd om de omgeving in je op te nemen en geniet van deze vrijheid.

Kiwi’s
De kiwi is hét symbool van Nieuw-Zeeland.
Je zult niet om deze kleine vogel heen kunnen
tijdens je reis. Hij staat op souvenirtjes en op
ansichtkaarten, veel van wat met Nieuw-Zeeland
te maken heeft draagt deze naam, zelfs de
inwoners van het land worden Kiwi’s genoemd!
De echte Kiwi vogel laat zich echter minder
gemakkelijk zien. De vogeltjes zijn zeer op hun
privacy gesteld. Je moet echt geluk hebben om
er een tegen te komen!
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Nieuw-Zeeland is een prachtig land in de Grote Oceaan. Het land is door de brede diversiteit aan
natuur een perfecte bestemming voor een camperreis. Ontdek de Maori cultuur, de mooie nationale
parken, de groene ‘sounds’ en de gletsjers.

Een camperreis door Nieuw-Zeeland
Het gezellige Auckland
Auckland is een heerlijke stad. Het enorme stadspark ‘Auckland
Domain’ is een bezoek waard. Je loopt hier tussen oude bomen en
over mooi aangelegde wandelpaden over glooiende heuvels. Bezoek
hier de mooie Wintergardens en leer meer over de Maori cultuur in
het Auckland Museum.
Aan Queen Street liggen de bekende winkelketens, maar ook in
de gezellige kleine boutiques van Parnell kun je goed shoppen!
Daarnaast is het de moeite waard om in de Harbour Waterfront wat
te drinken of een hapje te eten. Ga niet weg zonder het mooie uitzicht vanaf de beroemde Skytower te hebben gezien!

Genieten in de Bay of Islands
Je rijdt noordwaarts richting Paihia. Dit is de uitvalsbasis om de Bay of
Islands te ontdekken. Een boottocht is een must! Ga dolfijnen spotten
of bekijk de mooie eilanden voor de kust van dichterbij. Een belangrijk
stukje geschiedenis vind je bij de Waitangi Treaty Grounds. Hier is het
verdrag van Nieuw-Zeeland getekend. Door de introductiefilm en een
wandeling door het openluchtmuseum leer je meer over deze
belangrijke gebeurtenis.

Het meest noordelijke puntje van NieuwZeeland, Cape Reinga, is een spirituele plek voor
de Maori. Het is een gek idee dat wanneer je
hier staat, je het hele land achter je hebt liggen.

Op bezoek bij de Hobbits
in Matamata

© Ian Brodie
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De fans van The Lord Of The Rings kunnen hier
hun hart ophalen! Breng een bezoek aan de
Hobbiton Movie Set, waarbij je de woonplaats
van Frodo en zijn vrienden bezoekt. Je ziet de
huisjes van de Hobbits en verschillende plekken
die in de film voorkomen.

NIEUW-ZEELAND
Felgekleurde bronnen en geisers in Rotorua
De onmiskenbare zwavelgeur komt je al tegemoet zodra je de camper
uitstapt. Je bent in een gebied met veel geothermische activiteit. In het
stadspark van Rotorua zie je op veel plekken al stoom uit de grond komen
en kom je ook wat borrelende modderpoelen tegen. De felgekleurde
poelen en geisers vind je in geothermische parken, zoals Wai-O-Tapu en
Whakarewarewa. In dit laatste park leer je ook meer over de Maori cultuur
en gebruiken. Een aanrader is om een traditionele Hangi bij te wonen. De
Maori koken hierbij hun eten in de grond!

© Rob van Loon

© Rob van Loon

De mooiste dagwandeling van Nieuw-Zeeland in het Tongariro N.P.
Het vulkanische Tongariro National Park is een paradijs voor wandelaars. De Tongariro Crossing wordt
door veel mensen beschouwd als de mooiste dagwandeling van Nieuw-Zeeland. Het is een stevige
wandeling met steile stukken, maar de uitzichten onderweg zijn het meer dan waard. Je loopt door een
maanlandschap met diepblauwe kratermeren, alpine weides en hot springs.

Een bezoek aan de hoofdstad
Wellington en mee met de
Interislander

© Rob van Loon

De hoofdstad van Nieuw-Zeeland is een fijne
en rustige stad. Je vindt er veel koffiehuisjes en
leuke winkels. Het gratis Te Papa Museum is erg
interessant. Je leert er meer over de bijzondere
landschappen van Nieuw-Zeeland, de unieke
dieren die er wonen, de Maori cultuur en de
geschiedenis.
Met een kabelbaan ga je omhoog naar de
Botanische tuinen. Vooral de rozentuin is erg
mooi.
Vanuit Wellington vertrekt de Interislander,
waar je samen met je camper mee oversteekt
naar het Zuidereiland. Een prachtige tocht door
de helderblauwe wateren van de Marlborough
Sounds.
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Te water in het Abel Tasman N.P.
Aangekomen in Picton op het Zuidereiland rijd je in westelijke richting naar
Abel Tasman. Dit park is het beste te verkennen vanaf het groenblauwe
water. Met een kano peddel je rustig langs verlaten baaien, om af en toe
aan te meren en te genieten van de intense stilte.

© Rob van Loon

Het felblauw ijs van de Franz Josef Gletsjer

© AJ Hackett Bungy

Via de kust rijd je richting het zuiden naar het kleine dorpje
Franz Josef. Alles staat hier in het teken van de gelijknamige
gletsjer. In het dorpje reserveer je een plekje bij een van de vele
tours om de gletsjer te verkennen. Vooral de tour van een hele
dag is aan te raden. Je komt op deze manier hoog op de gletsjer, waar zich het blauwe ijs bevindt. Ben je minder goed ter
been dan is een helikoptervlucht een goed alternatief.

New Zealand

Avontuurlijk Queenstown
Het stadje Queenstown heeft een prachtige ligging tussen de bergen en aan een kristalhelder
meer. Je vindt hier nauwelijks hoogbouw, dus
lijkt het meer op een dorp dan op een stad!
Deze regio staat bekend om de spectaculaire
outdoor activiteiten. Bungeejumpen, paragliden,
skydiven, het kan er allemaal. Als je wat minder
avontuurlijk ingesteld bent is deze stad natuurlijk ook leuk om te bezoeken! Struin de gezellige
winkelstraten af op zoek naar leuke souvenirs,
ga lekker op een terrasje zitten met een heerlijk kopje (flat white) koffie of eet een van de
beroemde hamburgers bij Fergburger!

© Destination-Queenstown
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Een bezoek aan het achtste wereldwonder: Milford Sound
Ga aan boord van een boot om de magische natuurpracht van Milford Sound te beleven. Achter iedere
bocht doemen nieuwe kliffen op uit het diepblauwe water en zie je spectaculaire watervallen, soms wel
van 1000 meter hoog. Onderweg kom je diverse dieren zoals zeeleeuwen tegen!

Tussen de bergen ligt het
mooie Lake Tekapo
Dwars door het bergachtige midden van het
Zuidereiland rijd je met jouw camper tot aan het
blauwe bergmeer Lake Tekapo. De omgeving is
hier adembenemend mooi. Maak een wandeling
langs het meer of geniet in een campingstoeltje
voor de camper van de frisse berglucht en de
prachtige omgeving.

Walvissen spotten in Kaikoura
en Christchurch
Ten noorden van Christchurch, in Kaikoura, kun
je walvissen spotten. Er gaan tours per boot
én per vliegtuigje op zoek naar deze machtige
beesten. Houd rekening met het feit dat tours
niet gaan als het te hard waait. Wat extra speling is hier dus gewenst. Je levert de camper in
Christchurch weer in, waarna je terugvliegt naar
Nederland en kunt nagenieten van een onvergetelijke reis.
© James-Heremaia
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ROUTESUGGESTIE
Auckland
Tauranga

Magical New Zealand

Hamilton

Deze routesuggestie start op het Noordereiland, waar je een bezoek
brengt aan de prachtige Bay of Islands, het bijzondere Cape Reinga, de
gezellige Cormandel Coast en het unieke Rotorua. Reis vervolgens door
naar de hoofdstad Wellington, waar je met de ferry de oversteek maakt
naar het Zuidereiland.
Hier bezoek je het Abel Tasman National Park, de indrukwekkende Franz
Josef gletsjer en de schitterende Milford Sound.

Westport

Picton

Wellington

Christchurch

Queenstown

Dagindeling
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
Dag 10
Dag 11
Dag 12
Dag 13
Dag 14
Dag 15
Dag 16
Dag 17
Dag 18
Dag 19
Dag 20
Dag 21
Dag 22
Dag 23
Dag 24
Dag 25
Dag 26
Dag 27
Dag 28

Camper ophalen in Auckland
Auckland
Paihia
Paihia
Cape Reinga
Coromandel
Waihi Beach
Rotorua
Rotorua
Tongariro National Park
Tongariro National Park
Wellington
Wellington
Ferry overtocht naar Picton
Nelson
Abel Tasman National Park
Abel Tasman National Park
Greymouth
Punakaiki Pancake Rocks, Franz Josef Glacier
Franz Josef Glacier
Lake Wanaka
Queenstown
Te Anau, Milford Sound, Doubtful Sound
Te Anau, Milford Sound, Doubtful Sound
Dunedin
Lake Tekapo
Christchurch
Camper inleveren in Christchurch

Dunedin
Invercargill

230 km

Verlengmogelijkheid

195 km

Heb je meer tijd te besteden? Verleng deze routesuggestie dan met een
bezoek aan het bijzondere White Island (vanuit Whakatane) na Waihi Beach.
Een andere mogelijkheid is een bezoek aan Kaikoura, om walvissen te
spotten. Dit past in de route als uitstapje vanuit Christchurch of eventueel
vanuit Picton.Het uiterste Zuiden heeft een prachtige kust met bijzondere
diersoorten. Trek hier minimaal twee dagen voor uit.

330 km

Auckland

215 km
595 km
120 km
115 km

100 km
110 km
65 km
385 km
175 km
290 km
120 km
300 km
420 km
300 km
225 km

De City of Sails is de grootste en snelst groeiende stad van Nieuw-Zeeland
en is gelegen op het Noordereiland. Bezoek de blikvanger van deze sfeervolle stad: de Sky Tower, waar je van een prachtig uitzicht kunt genieten. Je
kunt uitgebreid winkelen in Queen street. Bezoek de Auckland Art Gallery of
het Auckland museum en wandel door het enorme park ‘The Domain’. De
stad is omgeven door prachtige stranden, vulkanen en pittoreske eilanden
waar je fantastische wandelingen kunt maken.

Bay of Islands
In het noorden van Nieuw-Zeeland ligt de Bay of Islands. Het is een schitterend gebied dat bestaat uit 144 eilanden. Het leent zich uitstekend voor het
beoefenen van vele watersport activiteiten. Je kunt er vissen, duiken, waterskiën en kajakken. In de directe omgeving liggen de dorpjes Russell,
Waitangi, Kerikeri en Paihia. Paihia is het belangrijkste stadje, waar
een mooi strand gelegen is en je kunt winkelen en dineren in gezellige
restaurants.

NIEUW-ZEELAND
Cape Reinga

Queenstown

Vanuit Bay of Islands kun je een dagtocht maken naar Cape Reinga,
wat bijna op het noordelijkste puntje van het land ligt. Hier komen de
Tasmaanse zee en de Stille Oceaan samen. Volgens de Maori mythologie is
Cape Reinga een spiritueel punt. Zij geloven dat overledenen voordat zij de
reis naar het hiernamaals maken nog een bezoek brengen aan Cape Reinga.

Queenstown is de avonturenhoofdstad van Nieuw-Zeeland. Deze stad
ligt zeer schilderachtig aan de noordoostkust van Lake Wakatipu. Voor
extreme sporten kun je in deze stad terecht. Je kunt er bungeejumpen of
het wat rustiger aan doen en de Gondola Skyline nemen naar Bob’s Peak
voor een adembenemend uitzicht over de Remarkables, Lake Wakatipu en
Queenstown.

Rotorua
In dit gebied vindt veel vulkanische activiteit plaats. Bekijk de spuitende
geisers, felgekleurde warmwaterbronnen en de borrelende modderpoelen.
Geniet en ontspan in één van de thermale baden. Om de leefwijze van de
Maori te leren kennen, kun je een thema avond in het Tamaki Maori Village
bijwonen. Je wordt met een ceremonie verwelkomd. Een dans act wordt in
het dorp opgevoerd en als diner krijg je een traditionele Hangi. Tevens heeft
Rotorua mogelijkheden voor vele andere activiteiten variërend van een gondeltocht tot raften.

Lake Taupo en Tongariro National Park
Bij Lake Taupo kun je fantastische panoramische foto’s van het meer nemen.
Ook de nabijgelegen Huka Falls zijn een bezoek waard. In de buurt van
Lake Taupo ligt het vulkanische gebied Craters of the Moon. Ten zuiden
van Lake Taupo ligt het Tongariro National Park. In dit nationale park liggen drie actieve vulkanen. Je kunt de Tongariro Crossing bewandelen, wat
wordt beschouwd als de mooiste dagwandeling van Nieuw-Zeeland. Het is
een 17 km lange wandeling over een gevarieerd en spectaculair vulkanisch
landschap.

Wellington
Wellington is de hoofdstad van Nieuw-Zeeland en ligt op het zuidelijkste
puntje van het Noordereiland. Wellington ligt aan één van de mooiste
havens ter wereld, heeft een levendig centrum van cultuur en er zijn vele
bezienswaardigheden. In de stad ligt het Te Papa Museum, dat vrij toegankelijk is. Het museum is drie voetbalvelden groot met onder andere een tentoonstelling over de historie van de vele culturen die het land rijk is. Er zijn
Maori-kunstwerken en andere kunstschatten te bewonderen. Tevens
kun je de prachtige kathedralen bezoeken en een wandeling maken door de
idyllische botanische tuinen.

Milford Sound & Doubtful Sound
Milford Sound is de bekendste sound van Nieuw-Zeeland. Deze sound
is uniek door haar zeer hoge en steile rotsen die 16 km lang zijn. Het is
mogelijk om de Milford Sound vanuit de lucht te bekijken, maar de sounds
zijn het meest imposant wanneer je ze vanaf het water bekijkt. Boottochten
varen dagelijks langs dit verbluffende natuurfenomeen.

Dunedin
Dunedin wordt ook wel het Edinburgh van de South Pacific genoemd. Door
de historische banden die de stad met de Schotse stad Edinburgh had, zijn
nog vele Schotse tradities bewaard gebleven. Het treinstation met een 37
meter hoge vierkante toren is een architectonisch hoogstandje in NieuwZeeland.

Aoraki, Mount Cook National Park
Het Aoraki, Mount Cook National Park is genoemd naar de berg Aoraki,
Mount Cook die met een hoogte van 3764 meter de hoogste berg van
Nieuw-Zeeland is. Het nationale park is 700km2 groot en telt 19 pieken
van meer dan 3000m hoog. 40 procent van het park wordt bedekt door
gletsjers.

Christchurch
Christchurch is de grootste stad van het Zuidereiland. De stad heeft een
koloniaal verleden, wat nog terug te vinden is door de vele oude gebouwen,
monumenten, parken en tuinen. Christchurch is tevens een moderne stad
waar chique restaurants, cafés en een kunstenaarsscène te vinden zijn.

Abel Tasman National Park
Het Abel Tasman National Park is het kleinste nationale park van NieuwZeeland. Je kunt schitterende wandelingen over de goudgele stranden
maken die omringd worden door donkergroene bossen. Je kunt de ‘Coast
Track’ tocht maken die maar in één richting gelopen kan worden. Aan
het einde van de wandeling word je teruggebracht met een pendelboot of
watertaxi. Op zee kun je schitterend kajakken en zeehonden, pinguïns of
dolfijnen spotten.

Franz Josef Glacier
Het Westland National Park is 1175 km2 groot en staat bekend om zijn
imposante bergen, indrukwekkende gletsjers, dicht regenwoud, lagunes en
magische meren. In het nationale park liggen 60 gletsjers waarvan Franz
Josef de belangrijkste is. Deze gletsjer is uniek omdat deze afdaalt van een
gebied met eeuwige sneeuw naar een regenwoud vlakbij de kust. De gletsjer
is onder begeleiding te beklimmen. Zeker een aanrader tijdens jouw camperreis.

© Camilla Rutherford
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Dick en Helma Jeukens hebben al veel camperreizen gemaakt.
In ons voorjaar bezochten ze het Noorder- en het Zuidereiland. Laat je inspireren
door hun reisverslag over het prachtige Nieuw-Zeeland!

De natuurpracht van Nieuw-Zeeland
Aankomst in Auckland

Waitangi en Cape Reinga

Na een tussenstop in Hong Kong komen we aan
op het vliegveld van Auckland en worden we
hartelijk begroet door de ambtenaren van het
‘Department Of Immigration’. Nadat alle papieren zijn gecheckt op weg naar uitgang nummer
11. Want achter die deur zou het busje naar de
camperverhuurder op ons wachten. En zowaar
daar stond hij. Na het plaatsen van een vinkje
voor onze naam, werden de koffers ingeladen.
De papierwinkel werd vlug afgehandeld en op
naar de camper. Een 6 Berth Automatic Alpha
Campervan. Na een korte uitleg over alle technische snufjes rijden we naar het Auckland North
Shore Motel & Holiday Park, waar we de eerste
twee nachten door zullen brengen. Onmiddellijk
blijkt dat wij een van de grootste campers hebben uitgezocht, want na het parkeren steekt een
groot deel van de achterkant nog over de weg!
Na overleg blijkt de camper beter te passen op
een andere plek. We drinken nog een lekker
wijntje en dineren in de camper, waarna we al
snel in slaap vallen. De volgende dag nemen we
ruim de tijd om Auckland te bezichtigen.
Na Auckland rijden we naar Waitangi, waar we
tijdens de volgende twee dagen meer over de
historie en de cultuur van de Maori te weten
zullen komen.

Als eerste bezoeken we Russel, de eerste hoofdstad van Nieuw-Zeeland, en wandelen we door
het historische centrum.
De Waitangi Treaty Grounds is een must. Het
is de plaats waar het verdrag met de Maori is
getekend en waar het verhaal van de kolonisatie begint. Wij zijn inmiddels in Awanui en
nemen de bus naar Cape Reinga. Ik (Dick) heb
als Haags jongetje toch een zwak voor de zee
en het geruis van de golven in de branding.
Dus aan het strand in een schilderachtige baai
gaat mijn hartje open. Prachtige golven met
grote mooie witte schuimkoppen die soepel,
maar niets en niemand ontziend het strand op
denderen. Om dan heel venijnig te eindigen in
een lieflijk klein laagje water, net voldoende om
zachtjes aan je tenen te kriebelen. Heerlijk!
Daar is ie dan “CAPE REINGA” het doel van
onze reis. Deze 20 meter hoge vuurtoren staat
op ’s werelds mooiste punt. Hier heeft Moeder
Natuur de penseel met veel liefde gehanteerd.
Zij zorgde ervoor dat het samenkomen van de
Pacific Ocean en de Tasman Sea op een schitterend stukje aarde kan worden gadegeslagen.
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Cathedral Cove en
Hot Water Beach
De hostess van de camping bij Coromandel
vertelt ons dat het van 16:00 uur tot 20:00
uur laag water is. Deze informatie is cruciaal.
In deze 4 uur moeten wij twee ‘must sees’ van
onze lijst kunnen afstrepen.
Bij Catheadral Cove genieten we van een
onvoorstelbaar mooi panorama. De heuvels zijn
bezaaid met pluimen en hun witte of crèmeachtige kleur steekt fel af tussen al het weelderige
groen. Een wandeltocht van 45 minuten naar
beneden brengt ons naar een prachtige arch
(boog) met een wondermooi doorkijkje. Na een
half uurtje genieten en foto’s maken weer terug
naar boven. Ons ‘huisje’ parkeren we op de
camping en we lopen naar Hot Water Beach.
Daar ontvouwt zich een amusant schouwspel.
Gewapend met een schep doen vakantiegangers verwoede pogingen om een kuil te graven
teneinde het water met een temperatuur van 64
graden de gelegenheid te geven om naar boven
te komen. Een gelukzalige glimlach verschijnt op
de gezichten als dat gelukt is om terstond over
te gaan in een schrikreactie, want de machtige
Pacific Ocean vindt het wel een leuk spelletje.
Iedere keer als er een kuil compleet is, wordt
dat met een flinke golf lekker koel oceaanwater
weer dicht gegooid. Weg kuil, weg warmte!

NIEUW-ZEELAND
Vulkanische landschappen
Na een rit van 251 km komen we aan in Ohope
en boeken we een tocht naar ‘White Island’,
de enige actieve vulkaan in Nieuw-Zeeland die
in de zee ligt. Voor de tocht worden we van
Whakatane met een prachtig jacht naar ‘White
Island’ gebracht. Na een tocht van anderhalf
uur worden we onder leiding van een gids met
een rubberbootje aan land gebracht. Om geen
gevaarlijke dampen in te ademen worden alle
deelnemers voorzien van een gasmasker en
krijgen we allemaal een helm op. Het is en blijft
een actieve vulkaan.
Tijdens de terugtocht hebben we het geluk dat
we een school dolfijnen spotten. Prachtig om
te zien hoe die ranke beestjes door het water
schieten. Al met al is deze dagvullende trip echt
een aanrader! Onderweg naar Rotorua komen
wij langs een gebied genaamd ‘Hells Gate’. Hier
bewonderen we borrelende modderpoelen
tijdens een wandeling van één uur in het gebied.
Wij besluiten deze dag als gast van de Maori
in het ‘Tamaki Maori Village’ die veel vertellen
over hun cultuur door middel van zang en dans.
Het hoogtepunt van die avond is een feestelijke
maaltijd de ‘Hangi’, een mooier en lekkerder slot
is niet denkbaar.
We vervolgen onze reis naar Whakapapa, naar
het Tongariro National Park en de beroemde
Tongariro crossing. Hier maken wij een mooie
wandeling naar Taranaki Falls. Niet te zwaar en
heerlijk in het zonnetje.
Met de Blue Ridge Ferry maken we in drie en
een half uur de overtocht van het Noordereiland
naar het Zuidereiland.

Natuurlijke pracht op
het Zuidereiland

Geeloogpinguïns en
Koningsalbatrossen

De eerste kilometers op het Zuidereiland verrassen ons met wijngaarden. Het zien van de
prachtige Pacifische kustlijn blijft je fascineren.
Dat het een land is vol met natuurlijke verrassingen blijkt ook nu weer. Vlak langs de weg is een
kleine parkeerplaats, die tot onze verwondering
vol staat met auto’s. Daar moet iets bijzonders
te zien zijn. En jawel, een twintigtal meters
onder ons zien we een hele kolonie zeehonden!
Voldaan rijden wij verder naar onze camping
in Kaikoura. Daar boeken we direct een Whale
Watching tour voor de volgende dag. Wat is het
mooi om deze statige walvissen in hun element
te zien zwemmen.
Onze volgende stop is het mooie Abel Tasman
National Park. Met een boot bekijken we de
kustlijn van dit park met zijn beroemde ‘Split
Apple Rock’ en zeehonden kolonies.
De westkust van het Zuidereiland is rotsachtig
met hier en daar een strandje.
Via de ‘Pancake Rocks’ en ‘Blowholes’ rijden we
naar de Franz Josef Glacier. Hier gaan we aan
boord van een helicopter voor een tocht over,
en een sneeuwlanding op deze indrukwekkende
gletsjer. Na het drukke Queenstown bezoeken we het equivalent van het Noorse Fjord
‘Doubtful Sound’. We vervolgen onze weg en
rijden via het Takitimu gebergte naar de Schotse
stad Dunedin. Het gebied tussen Invercargill en
Dunedin is een van de mooiste gebieden van het
Zuidereiland en draagt de naam ‘The Catlins’.
Het is een ruig en dun bevolkt gebied met een
werkelijk schilderachtige kust en een dicht
begroeid ‘regenwoud’.

Dit gebied is het thuis van veel bedreigde vogelsoorten zoals de Geeloogpinguïn.
Ook zeehonden en zeeleeuwen voelen zich in dit
gebied veilig.
Vanuit Dunedin bezoeken we een Koningsalbatros kolonie. De machtige vogels met een
spanwijdte van zo’n 3 meter zweven gracieus
vlak boven de golven, aangedreven door een
stormachtige wind. Vervolgens rijden wij naar
een privé strand waar de Geeloogpinguïn te
bewonderen is. Na een zeer steile afdaling is
het alsof ze op ons staan te wachten. Geheel
niet bang voor een stel zeer bont gekleurde
wezens, blijven ze als volwaardige fotomodellen
geduldig voor onze camera’s poseren. Op het
strand liggen ook enkele zeehonden heerlijk te
slapen. Koppeltjes dicht tegen elkaar aan om
warm te blijven. Gewoon een lust voor het oog.
Behoedzaam bewegen wij ons over het strand,
er voor zorgend dat deze mooie dieren niet van
ons zullen schrikken. In een schuilhut die op het
strand gebouwd is, kunnen wij verder genieten
van al het (zee)leven om ons heen zonder die
kostbare wezens te storen. Een unieke ervaring
om dit van zo dichtbij mee te maken.
Mouraki Bolders, waar Moeder Natuur van rotsblokken mooie ronde knikkers heeft weten te
maken, zijn ook schitterend. Na deze allerlaatste
bezienswaardigheid leggen we de laatste 235
km af naar Christchurch. Hier leveren we de
camper in en stappen we op het vliegtuig. Kia
Ora Nieuw-Zeeland. Het was een onvergetelijke
reis.
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Mike en Gerda Soetens maken al vele jaren prachtige camperreizen en hebben
veel van de mooiste plaatsen op deze wereld gezien. Het reisverslag van hun reis door
Nieuw-Zeeland delen zij graag met jou!

Genieten in Nieuw-Zeeland
Kuala Lumpur en Bay of Islands

Kajakken en geisers bekijken

Op naar het zuidereiland

Na een vlucht van 12 uur landen we op Kuala
Lumpur Airport.
In Kuala Lumpur bezoeken we de beroemde
Petronas Twin Towers (niet mogelijk op maandag). We lopen hierna het bijbehorende KLCC
Center in waar we een luxe 5 verdiepingen
hoge winkelboulevard aantreffen. Achter de
torens ligt een klein wandelpark waar we ons
tot etenstijd vermaken met enkele wandelingen
en het bekijken van de torens. We proberen de
lokale japanner uit met Sushi, een Teppanyaki
gerecht, en het lokale Tiger bier.
De volgende dag besteden we aan het bezoeken
van China Town, het Railway station, Merdeka
Square en lunchen we in het 282 meter hoge
draaiende restaurant van de Kuala Lumpur
Tower.
We verlaten Kuala Lumpur en gaan op weg naar
Auckland, waar we bij de camperverhuurder
onze splinternieuwe vierpersoonscamper in
ontvangst nemen.
Na een goede nachtrust gaan we op weg. Via
de bescheiden Whangarei Falls eindigen we de
dag in Paihia. De ‘Cream Trip’ boottocht voert
ons door de prachtige Bay of Islands. We zien
mooie eilandjes met goudgele stranden en bijbehorende aanlegsteigers, maar ook de Hole in the
Rock formatie waar we met de boot doorheen
varen!

We rijden verder door naar het noorden waar
we 90 Mile Beach en Cape Reinga aandoen.
Hier maken we als extra uitstapje nog een leuke
afdaling met een sleetje vanaf de immense
zandduinen.
Via het strand van Hokianga Harbour en de
westkust komen we aan bij de immense Kauri
bomen. De reis gaat verder naar Auckland, waar
we de Auckland Skytower bezoeken. We zijn
niet erg onder de indruk van het cultuurgehalte
van de stad en besluiten na een wandeling door
Albert Park de natuur weer op te zoeken in de
vorm van het schiereiland Coromandel.
In Hahei staan we 3 dagen lekker aan het strand
en sluiten we het bezoek hier af met een kajaktocht richting Cathedral Cove. Als afsluitende
kick kajakken we door ‘the washmachine’, een
door de natuur gemaakt ruig golfslagbad met
woest water; heftig maar zeker een aanrader!
In Rotorua snuiven we de geur van zwavel op
en suist Gerda met de ‘luge’ naar beneden. In
het Wai-O-Tapu park bekijken we gekleurde
vijvers, de Lady Knox geiser, warmwaterbronnen, zwavelputten en modderpoelen. Via het
nog mooiere Waimangu Volcanic Valley en Lake
Taupo rijden we naar het Tongariro National
Park, waar we genieten van de omgeving en
wandelen naar de Taranaki Falls. Hier hebben
we een mooie kijk op ‘Mount Doom’.

Onze volgende stop is Wellington, waar we de
stad intrekken. We nemen de kabeltram, bekijken de Botanical Gardens en gaan verder naar
het Te Papa museum. Dit gratis en zeer grote
museum is een aanrader.
Voor de veerboot overtocht naar het Zuidereiland blijken we toegang te hebben tot een
soort VIP kamer, de Kaitiki Lounge. We genieten
van de luxe overtocht en het uitzicht rond en in
de Marlborough Sounds. Eenmaal aangekomen
rijden we via de vele wijngaarden naar Nelson
en het Abel Tasman park. De volgende dagen
brengen we door vlak aan het strand op het
Kaiteriteri Beach Motor Camp.
In het park wandelen we over de Abel Tasman
Walkway van Barker Bay via Torrent Bay naar
Anchorage Bay (13 km). De route is goed te
lopen en met de nodige fotostops kost dit een
halve dag. Na de wandeling liggen we nog een
uur op een goudgeel strand voordat we weer
opgepikt worden door de watertaxi.
De volgende dag maken we onze 2e kajaktocht
naar de veel gefotografeerde Split Apple Rock
en genieten we nog van de zon op de camping.
Na dit prachtige park rijden we naar Kaikoura.
Deze keer nemen we de Queen Charlotte drive.
Deze scenic route door de Marlborough Sounds
kent half verstopte baaitjes met goudgele stranden en groenblauw water.
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Dolfijnen en bergtoppen
Dichterbij Kaikoura worden de besneeuwde toppen van de Seaward Kaikoura Ranges zichtbaar,
welke een schitterend contrast vormen met de
strakblauwe hemel en de smaragdgroene zee.
Kaikoura staat bekend om de walvissen en
dolfijnen en als eerste gaan we op zoek naar de
Potvis. We hebben ondertussen al een aantal
whale watch tours gedaan maar we zijn nergens
zo dichtbij gekomen als hier in Kaikoura! Dit
levert de foto’s op die we willen hebben!
De volgende ochtend gaat de grote wens van
Gerda in vervulling als we gaan zwemmen met
dolfijnen. Na 3 kwartier komt de boot aan bij
een groep Husky dolfijnen. Het zijn er zeker 100
en waarschijnlijk wel een meervoud hiervan.
Deze trip is een groot succes wanneer Gerda
vlak bij de boot goed contact heeft met verschillende dolfijnen.
De reis gaat verder richting Lake Tekapo waar
we struikelen over de Japanners bij de “Good
Shepard Church”. Geduld en een prachtig
uitzicht over het meer bij de Mount John
Observatory maken veel goed. We gaan verder
op weg naar Mount Cook en eenmaal in de
buurt van Lake Pukaki wordt het zicht op Mount
Cook adembenemend mooi. Een mooi lichtblauw meer met de besneeuwde Aoraki en zijn
broers op de achtergrond.
De volgende ochtend vliegen we per helikopter
over de Tasman Glacier om daarna tegenover
Mount Cook op een bergtop te landen. Hier
genieten we van het schitterende uitzicht en we
maken hier een paar mooie foto’s.

Milford Sound
Via Dunedin en de zuidelijke scenic route, met
pinguïns en schapen komen we langs Bluff om
hierna de route in de richting van Te Anau te
vervolgen. Hier reserveren we bij de plaastelijke
i-SITE de camping in Milford Sound. We vervolgen onze tocht over de Milford Road naar
Milford Sound en stoppen regelmatig om te
genieten van de vaak schitterende omgeving,
zoals de Humbolt Falls en ‘The Chasm’. Wat een
geweldig stuk natuur kun je hier aanschouwen!
De boottocht door de sound is indrukwekkend
en gaat gepaard met een bezoek aan een glazen onderwatertoren.
Onze 3e kajaktocht, de ‘Stirling Sunriser’ is een
groot succes en we hebben de geweldige ervaring onder de 155 meter hoge Sterling Falls door
te kajakken.
In Queenstown gaat een geboekte ballonvaart
tot 2x keer toe niet door, maar in een vogelpark
net onder de kabelbaan bekijken we de unieke
Kiwi. We zijn er allebei een beetje stil van wanneer we de Kiwi vanaf 20 centimeter door een
glazen ruit kunnen bekijken.
Bij Lake Wanaka wisselen we de natuur een
keer af met een bezoekje aan Puzzling World.
Hier brengen we enige tijd door in het doolhof
en de afdeling met optische illusie. Vervolgens
gaan we gaan via de Haast Pass op weg naar
de westkust.

Regen, Belgisch bier en naar huis
Na de rit over de Haast Pass hebben we helaas
veel slecht weer. We zijn aangekomen in het
regenwoud van Nieuw-Zeeland en dit stuk doet
zijn naam eer aan. Ook de Fox en Franz Josef
gletsjer zijn door de bewolking en regen wat
minder goed te bekijken, maar door een kleine
opklaring nemen we toch nog een mooie kijkervaring mee. De tocht voert verder langs de kust
en via Hokitika en Greymouth komen we aan in
Punakaiki. Hier bekijken we de Pancake Rocks
en vindt Gerda nog een verborgen ‘Hole in the
Rock’ langs de kustweg.
Het weer blijft ons parten spelen bij het oversteken van Arthurs Pass, de bergpas tussen
Greymouth en Christchurch. We krijgen hier
helaas niet veel van mee.
De laatste dagen brengen we door met een
bezoek aan Christchurch. Uiteraard kunnen
we een Punting tocht over de Avon River niet
overslaan (varen op zijn Giethoorns). Bij het eetcafé ‘Torenhof’ genieten we van een goed glas
Belgisch bier en bijbehorende maaltijd: Vlaamse
mossels op Nieuw- Zeelandse wijze met de hier
overal verkrijgbare Greenlip mussel.
Op onze laatste dag hebben we nog tijd voor
een bezoek aan het Antarctic Center waar we
onder andere de blue pinguïns zien die gevoerd
worden.
Via een laatste stop in Kuala Lumpur, waar we
de Batu Caves bezoeken en lekker Chinees eten,
reizen we weer terug naar Nederland.
Onze geweldige vakantie is echt voorbij!
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HOTELS NIEUW-ZEELAND

Een goede nachtrust
Wanneer je vermoeid in Nieuw-Zeeland arriveert, ga je naar je hotel voor een verkwikkende douche.
Je verblijft enkele dagen in een mooie stad of kiest ervoor een nacht nabij de luchthaven door te brengen.
Travelhome biedt diverse hotels aan in steden en nabij luchthavens. Onderstaand een greep uit ons aanbod.

Hotels
Heartland Hotel Auckland Airport ++++

Sudima Auckland Airport ++++

Dit hotel ligt zo’n 3 km vanaf de luchthaven. Het hotel beschikt 24 uur per dag
over een gratis luchthaven shuttledienst.
Faciliteiten: dit hotel beschikt over een
restaurant, bar en een zwembad.

Dit nieuwe hotel bevindt zich op slechts
2 minuten afstand van de luchthaven van
Auckland. Het hotel is omgeven door een
mooie tuin.
Faciliteiten: dit hotel beschikt over een
fitnessruimte, een zwembad, een bar en
een restaurant.

Skycity Grand Hotel Auckland +++++

Mercure Auckland +++

Dit prachtige en luxe hotel heeft een perfecte ligging in Auckland, midden in de
stad nabij de Skytower. Het hotel biedt
een prachtig uitzicht op de haven van
Auckland.
Faciliteiten: dit hotel beschikt over een
binnenzwembad, health club en spa.

Midden in het Waterfront District van
Auckland ligt het Mercure Hotel. Vele
hoogtepunten van Auckland liggen op
korte afstand van het hotel.
Faciliteiten: er is een fitnessruimte,een
restaurant en een bar/lounge aanwezig.

Sudima Hotel Christchurch Airport +++

Commodore Christchurch Airport ++++

Een hotel met prima ligging, op slechts 2
minuten afstand van de luchthaven van
Christchurch en slechts 15 minuten van
de stad.
Faciliteiten: dit hotel beschikt over een
restaurant, buitenzwembad, een spa en
jacuzzi.

Het hotel is prachtig gelegen op een
landgoed van zeven hectare, vlakbij de
luchthaven.
Faciliteiten: het hotel heeft een binnenzwembad, een spa, een fitnessruimte
en prachtige tuinen waarmee prijzen zijn
gewonnen.

Heartland Hotel Cotsworld Christchurch +++

The Chateau on the Park Christchurch ++++

Dit hotel ligt aan de rand van het
centrum van de stad. Het hotel heeft
een zeer karakteristieke bouw en staat
bekend om de goede service en het
vriendelijke personeel.
Faciliteiten: er is een buitenzwembad,
een fitnesscentrum, een sauna en een
restaurant.

Dit hotel is uitstekend gelegen op loopafstand van de grote bezienswaardigheden
in Christchurch. De kamers zijn modern
ingericht en het hotel is omgeven door
een prachtige tuin.
Faciliteiten: er is een restaurant, een
bar, fitness faciliteiten, een tennisbaan en
fietsverhuur.

West Plaza Hotel Wellington ++++

Rydges Lakeland Queenstown Resort ++++

Dit hotel is centraal gelegen in het centrum van Wellington. Op korte afstand
liggen onder andere het Te Papa Museum
en de mooie haven.
Faciliteiten: dit hotel beschikt over een
bar/lounge en een wisselkantoor.

Dit 4-sterrenhotel ligt aan het mooie Lake
Wakatipu en op ongeveer 10 minuten
rijden van het centrum van Queenstown.
Faciliteiten: dit hotel beschikt over een
buitenzwembad, bar, een health club en
een restaurant.
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Ontdek Nieuw-Zeeland in
stijl met de GO Glamper!
•

Lichtgewicht en gemakkelijk te manoeuvreren trailer

•

Gecertiﬁceerd "self contained" met privétoilet

•

Zonne-energie systeem – geen camping met elektriciteit nodig

•

Permanent queensize bed en polar ﬂeece deken

•

"Lock and Leave" voor ultieme ﬂexibiliteit

•

Pop-top dak voor extra ruimte

•

Afneembare 2 meter hoge luifel

•

Keuken met koelkast / vriezer en een draagbaar gasfornuis

Vraag uw gespecialiseerde Travelhome medewerker
voor meer informatie.

NIEUW-ZEELAND
Voorbeeld HiTop camper
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Op deze pagina geven wij je een indruk van dit campertype. De afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld. Er zijn verschillende mogelijkheden bij
verschillende camperverhuurders. De prijs van dit type hangt af van wanneer je de camper ophaalt en inlevert en met welke camperverhuurder je reist.
Bekijk de mogelijkheden en stel zelf gemakkelijk en snel een offerte op maat samen op www.travelhome.nl.
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Voorbeeld 2 berth camper
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Op deze pagina geven wij je een indruk van dit campertype. De afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld. Er zijn verschillende mogelijkheden bij
verschillende camperverhuurders. De prijs van dit type hangt af van wanneer je de camper ophaalt en inlevert en met welke camperverhuurder je reist.
Bekijk de mogelijkheden en stel zelf gemakkelijk en snel een offerte op maat samen op www.travelhome.nl.
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NIEUW-ZEELAND
Voorbeeld 4 berth camper
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Op deze pagina geven wij je een indruk van dit campertype. De afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld. Er zijn verschillende mogelijkheden bij
verschillende camperverhuurders. De prijs van dit type hangt af van wanneer je de camper ophaalt en inlevert en met welke camperverhuurder je reist.
Bekijk de mogelijkheden en stel zelf gemakkelijk en snel een offerte op maat samen op www.travelhome.nl.
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Voorbeeld 6 berth camper
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Op deze pagina geven wij je een indruk van dit campertype. De afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld. Er zijn verschillende mogelijkheden bij
verschillende camperverhuurders. De prijs van dit type hangt af van wanneer je de camper ophaalt en inlevert en met welke camperverhuurder je reist.
Bekijk de mogelijkheden en stel zelf gemakkelijk en snel een offerte op maat samen op www.travelhome.nl.
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INTERISLANDER

Interislander
De Interislander vaart met de schepen Kaiarahi, Aratere en Kaitaki dagelijks meerdere keren (afhankelijk van de tijd van het jaar) tussen Wellington op het
Noordereiland en Picton op het Zuidereiland. Dit zorgt ervoor dat je flexibel bent en de tijden kunt kiezen die het beste aansluiten op jouw reisschema.
Nadat je de camper op de ferry hebt gereden kun je zowel binnen en buiten zitten om te genieten van de meest prachtige uitzichten over onder andere
de Marlborough Sounds. Deze ruim drie uur durende, 92 kilometer lange tocht is zeer spectaculair.
Wij raden je aan om tenminste een dag voor Wellington vrij te houden in je reisschema. De hoofdstad van Nieuw-Zeeland is zeker een bezoekje waard.
De stad staat bekend om de vele gezellige restaurantjes en koffiebars. Vooral het gratis Te-Papa museum is ontzettend leuk, maar ga ook met de kabelbaan
naar de botanische tuinen!
Travelhome kan deze overtocht uiteraard voor je reserveren. Hiervoor is het nodig om een datum vast te zetten. Mocht je deze datum ter plaatse willen wijzigen
dan kan dit kostenloos, als er beschikbaarheid is natuurlijk. Op deze manier ben je zeker voorzien van een plaats!
Meer informatie en prijzen van de Interislander vind je op www.travelhome.nl
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Ga naar www.travelhome.nl om alle landen uit ons aanbod uitgebreid te bekijken.

Maar er is meer…!
Zuidelijk Afrika
Je wordt wakker van een geluid buiten de camper. Je gaat een kijkje nemen
en staat oog in oog met enkele gnoes, die rustig grazen van het gras rond
uw camper. Na een ontbijt op de camping besluit je verder te rijden naar het
Kruger National Park. Tijdens je safari heb je geluk en zie je enkele dieren
van de Big Five. Tijdens een heerlijke braai ‘s avonds bij de camper geniet
je na van alle avonturen die je vandaag hebt beleefd. Zomaar een dag uit
een schitterende camperreis door zuidelijk Afrika, vol overweldigend natuurschoon en prachtige wilde dieren.

Argentinië en Chili
Uitgestrekte ijsvlaktes, immense watervallen, unieke diersoorten, hoge bergtoppen, zoutvlaktes, woestijn, heerlijk eten en een bevolking met passie voor
het leven maken Argentinië en Chili tot een ideale vakantiebestemming.
Laat de drukte van Nederland achter je, kom tot rust en ontmoet de altijd
vriendelijke en gastvrije lokale bevolking van Chili en Argentinië.

Scandinavië
Een camperreis door het adembenemende Noorwegen stond al een lange
tijd op je lijstje. Nu je met de camper rijdt over de Noorse wegen met uitzicht op het water en de indrukwekkende fjorden weet je het zeker: dit is
één van de mooiste gebieden van de wereld. Vanavond parkeer je de camper op een prachtig groen plekje en geniet je tot laat van de frisse buitenlucht. Naast Noorwegen kun je bij Travelhome ook een camperreis maken
door Finland, Zweden en IJsland.

© Yasufumi Nishi

Japan
Cuba
Paradijselijke zandstranden, historische gebouwen in allerlei kleuren,
prachtige oldtimers en een vriendelijke bevolking, Cuba heeft het allemaal.
Ontdek het land van de sigaren, rum en de zinderende salsa op een wel hele
bijzondere manier: per camper!

Reis per camper door het land waar eeuwenoude tradities hand in hand
gaan met de nieuwste technologieën. Je bezoekt hier eeuwenoude tempelcomplexen, waar de lokale bevolking offers brengt aan de goden, terwijl
je het volgende moment in een high tech zakencentrum loopt en je ogen
uitkijkt want alles lijkt hier mogelijk. Een dag later loop je in alle rust in een
van de groene natuurparken en blijkt nog eens een keer meer hoe groot de
contrasten zijn in dit schitterende land.
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De reisorganisaties van ANWB
Wij helpen je graag aan een onvergetelijke vakantie. Met onze gespecialiseerde
reisorganisaties bieden wij een zo gevarieerd mogelijk vakantieaanbod. Benieuwd?
Kijk dan snel op anwb.nl/reisorganisaties of direct op de website van de reisorganisaties.

Met een campervakantie van ANWB ontdek je in eigen tempo en alle vrijheid de mooiste
plekken ter wereld. Travelhome biedt zowel individuele camperreizen als volledig verzorgde
groepsreizen met Nederlandse reisbegeleiding. Nieuwsgierig naar alle mogelijkheden?
Neem een kijkje op onze website of kom langs op een van onze vele inspiratiedagen.
www.travelhome.nl

Al 45 jaar de specialist in ANWB begeleide
kampeerreizen. Wij nemen je mee naar
bestemmingen waar je misschien niet zo
snel alleen naar toe zou gaan. Tijdens de
kampeerreizen geniet je van de gezelligheid
van het reisgezelschap en is er ook volop
gelegenheid voor individuele uitstapjes.
Gediplomeerde reisbegeleiders en technisch
begeleiders reizen met je mee. Zij staan
altijd voor je klaar zodat je optimaal geniet
van jouw reis.
www.anwbkampeerreizen.nl

FOX is dé reisorganisator voor verre reizen van
ANWB. Laat je meenemen naar het hart van
elke verre bestemming. Je reist comfortabel,
de service is uitstekend en dat altijd tegen de
beste prijs. FOX biedt groepsrondreizen met
Nederlandssprekende reisleiders, privéreizen
en singlereizen aan. Laat je inspireren en
informeren tijdens een presentatie in het
sfeervolle FOX Theater.
www.fox.nl

Autovakanties van ANWB zijn net wat
leuker, verrassender en inspirerender.
Vakanties met het gezin of met z’n
tweetjes, dicht bij huis of verder weg
in Europa. Van originele rondreizen tot
avontuurlijke gezinsvakanties. En van
stedentrips speciaal op kindermaat tot
all inclusive-vakanties in de mooiste
berggebieden. Met Pharos Reizen beleef
je Europa intenser.
www.pharosreizen.nl

T RO U WE
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De actieve en avontuurlijke vakanties van
SNP Natuurreizen van ANWB zorgen voor
een unieke reisbeleving en kennismaking
met het land. De wandel- en fietsvakanties, rondreizen en gezinsvakanties staan
volledig in het teken van natuur, cultuur,
kleinschalige accommodaties en de lokale
keuken. Een vakantie met SNP betekent
extra service, kwaliteit en reizen op maat.
www.snp.nl

> anwb.nl/reisorganisaties

Tijdens een cruisevakantie van ANWB
beleef je alleen, samen of met de familie
de prachtigste cruises wereldwijd. Cruise
Travel biedt je het meest veelzijdige
aanbod voor de beste prijs. Bovendien tref
je op veel cruises ANVR gecertificeerde
reisbegeleiding. Meer weten? Vind op
onze website de cruise die bij je past of
raak geïnspireerd op een van onze cruise
evenementen.
www.cruisetravel.nl

ANWB Ledenreizen

Speciaal voor jou als ANWB-lid heeft
ANWB Ledenreizen een ruim en gevarieerd
reisaanbod samengesteld, van een weekendje weg tot je droomreis, dat nergens
anders zo te boeken is. Trouwe leden
worden beloond want hoe langer lid, hoe
meer voordeel! Benieuwd? Bekijk, ontdek
en profiteer met het hele reisgezelschap
van de vele voordelen van ANWB Ledenreizen.
www.anwb.nl/ledenreizen

ANWB ledenreizen
Ontdek de mooiste landen ter wereld in je
eigen reistempo met een huurcamper.
Van de waanzinnige natuurparken in
West-Amerika tot de gletsjers in NieuwZeeland. De reizen zijn door de experts van
Travelhome samengesteld inclusief een route
suggestie, maar je eigen route bepalen kan
uiteraard ook. Nieuw: Ga zorgeloos op reis
met een bij te boeken Campingpakket met
overnachtingslocaties. Geniet daarnaast van
de voordelen van je ANWB-lidmaatschap
want op deze reizen geldt;
hoe langer lid, hoe meer voordeel!
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Ervaar Amerika, Canada
en Nieuw-Zeeland met
gratis extra's!
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Nieuw-Zeeland

Amerika

is
“We hebben een fantastische rondreaak
door het westen van Amerika gemen eent.
De gratis extra’s zoals het boek veel zoek
voorgestelde route bespaarde ons
en google werk.”
Fam Harbers
Nieuw-Zeeland

Canada

Bekijk alle reizen op anwb.nl/campervakantie

ANWB ledenreizen

Stel uzelf voor:
U rijdt op een splinternieuwe Harley Davidson over de Amerikaanse Highway.
Het warme woestijnklimaat wordt verdoezeld door de wind die langs u
heen blaast tijdens een adembenemende rit door Monument Valley.
Onderweg stopt u bij een afgelegen diner waar u een kop koffie drinkt
en geniet van de adembenemende zonsondergang.
Zo voelt een motorreis met de specialisten van EagleRider.

Harley Davidson: Electra Glide

Harley Davidson: Street Glide

Harley Davidson: Road King

Harley Davidson: Heritage

Harley Davidson: Sportster

Indian: Chief Vintage

Indian: Chieftain

Indian: Roadmaster

Indian: Scout

Honda: Goldwing

www.eaglerider.nl
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ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden
Op alle reizen van Travelhome zijn ANVR voorwaarden van toepassing, aangevuld door de algemene voorwaarden van Travelhome. Hiervoor verwijzen
wij u naar: www.travelhome.nl/algemene-voorwaarden

ANVR-Reizigersvoorwaarden
Travelhome (KvK 30147625) is aangesloten bij de ANVR. De
ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen in
deze reisgids worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden
(Reisen/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangementvoorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze
reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
Deze ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR-brochure
‘Alles wat je moet weten als je op reis gaat’. De brochure bevat naast de
ANVR-Reizigersvoorwaarden ook andere belangrijke informatie. De ANVRReizigersvoorwaarden en overige informatie zijn te vinden op www.anvr.nl/
reizigersvoorwaarden.pdf.

Stichting Garantiefonds Reisgelden
Travelhome (KvK nr. 30147625) is aangesloten bij SGR. U kunt
dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGRgarantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de in dit
programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze
SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel
onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de
overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds
is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds
Travelhome (KvK 30147625) is aangesloten bij de Stichting
Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds
houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de
garantie van toepassing is:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een
calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van
een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten
repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis

Bestrijding kindersekstoerisme
Wij steunen actief de ANVR en ECPAT/Defence for children in de bestrijding
van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen jou uit met ons alert
te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden op
www.meldkindersekstoerisme.nl Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

Better Holidays
Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen,
milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor (n)u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke
bestemmingen.
Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de
lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht
proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en
mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan
de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor jou als reiziger, maar
ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Travelhome is een IATA agent.
Dit betekent dat Travelhome zelf vliegtickets mag printen.

Travelhome is sinds 1 juli 2008 reisdochter van de ANWB.
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Disclaimer
Alle prijzen, voorwaarden, camperfoto’s,
camperomschrijvingen etc. zijn onder voorbehoud van wijzigingen en (type)fouten.
Travelhome kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor eventuele incorrecte informatie
in deze brochure.

Ontdek
Noord-Amerika
met KLM en
Travelhome

Samen met ons ligt
de wereld aan uw voeten.

Bezoek op afspraak
Travelhome werkt uitsluitend op afspraak.
Je kunt telefonisch een afspraak maken om
je reisplannen te bespreken met één van
onze reisexperts.
Onze openingstijden en een routebeschrijving
zijn te vinden op www.travelhome.nl

Travelhome B.V.
Bogardeind 229
5664 EG Geldrop
The Netherlands
Tel. +31 (0)40 211 39 38
Fax +31 (0)40 211 42 29
info@travelhome.nl
www.travelhome.nl

Tel. 040-2113938
www.travelhome.nl

