HANDLEIDING ROADTRIPPERS

Met de routeplanner die wij samen met Roadtrippers hebben gemaakt, maak je zelf een eigen route
voor jouw camperreis door Amerika en Canada.
Amerika en Canada zijn grote landen. De afstand van de oostkust naar de westkust van Amerika is
bijvoorbeeld ongeveer 5.000 kilometer. De afstanden lijken soms klein, maar dat kan tegenvallen! Kies
je voor de mooie ‘Scenic Byways’ dan ben je gemiddeld toch wel 1,5 uur langer onderweg dan wanneer
je de highway kiest. Daarom is het maken van een goede route voorafgaand aan de reis erg handig.
Wat is Roadtrippers nu eigenlijk?
Met de routeplanner van Roadtrippers kun je een route samenstellen die je tijdens je camperreis gaat
rijden. Je bepaalt van dag tot dag waar je naartoe wilt gaan en ziet direct de afstand tussen de twee
plaatsen. Ook kun je inzoomen op de plek waar je graag naar toe wilt, om hier bijvoorbeeld een
museum, restaurant of shoppingscentrum toe te voegen. Zo kun je per dag zo een complete planning
maken van de mooiste plekken om te bezoeken en interessante dingen om te zien.
Daarnaast kun je ook campings toevoegen aan je persoonlijke routeplan.
Uiteraard hebben wij als Travelhome ook onze eigen favoriete routes in Roadtrippers gezet die je
eenvoudig kunt overnemen of aanpassen naar jouw ideale reis.
Je kunt Roadtrippers zowel op je pc, laptop, tablet en telefoon gebruiken.
Hoe maak ik een account aan?
Om Roadtrippers optimaal te kunnen gebruiken moet je eerst een account aanmaken. Per mail heb je
een inlogcode ontvangen. Je maakt een account aan door naar de website
www.roadtrippers.com/travelhome te gaan, dit kun je het beste doen in Google Chrome.
Stap 1: Activeer je account, klik hiervoor op; Get Started

Stap 2:
1.
2.
3.
4.

Kies een Username (zelf te bepalen)
Vul je e-mailadres in.
Kies een eigen wachtwoord, ga vervolgens akkoord met de voorwaarden en klik dan op ‘SIGN
UP’.
Tot slot vul je de persoonlijke ‘plus code’ die je van ons ontvangen hebt in.

Stap 3:
Nu ben je op je persoonlijke pagina en kun je beginnen met het maken van je route voor je camperreis
door Amerika en/of Canada.
Wanneer je rechtsboven op je profiel klikt kun je je persoonlijke pagina aanpassen. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld het toevoegen van een persoonlijke foto en tekst.
Hoe maak ik mijn persoonlijke route:
1.

Via de gele button ‘Bezoek de planner’ kun je je persoonlijke route samenstellen.
Wanneer je de kaart in- en uitzoomt kun je de bezienswaardigheden en de staten van Amerika
en provincies van Canada goed zien.

2.

Klik nu op de groene knop ‘START NEW TRIP’ voor het maken van je eigen route.

3.

Typ bij ‘Where are you going’ de bestemming in waar je naar toe gaat. Let op! Vul altijd eerst de
eindbestemming in.
Automatisch komt er dan bij startpunt Londen of een andere bestemming in Europa te staan.
Wanneer je op de wereldbol gaat staan kun je met je linkermuisknop de locatie verwijderen
door te klikken op ‘Remove’.

4.

Wanneer je dit hebt gedaan, kun je beginnen met het invoeren van het ophaalpunt van de
camper. Als je een ophaal- en inleverpunt hebt ingevoerd kun je de route verder uitstippelen.
Indien je een rondreis maakt waarbij het ophaal- en inleverpunt van de camper hetzelfde is, kun
je op de 3 puntjes aan de rechterkant klikken. Kies dan voor ‘Make Round Trip’ en het systeem
maakt automatisch het ophaalpunt aan.

Wanneer je op uitzoomen klikt wordt het kaartje kleiner en kun je goed zien hoe je route eruit gaat zien.
Zoals je op de afbeelding hieronder kunt zien, is Las Vegas het ophaalpunt van de camper. Vanuit Las
Vegas rijd je door naar Sequoia National Park, dit wordt dan ook aangegeven met het cijfer 1.
Bovenaan in de grijze balk kun je, nadat je je volledige route hebt gemaakt, zien wat de verwachte
reistijd is, hoeveel mijlen je gaat rijden en wat de verwachte brandstofkosten zijn.

Om ongeveer de juiste brandstofprijs te berekenen, ga je naar de 3 bolletjes en klik je op ‘Trip Settings’.
Je ziet dan onderstaande.

Vervolgens kun je bij ‘Vehicle & Fuel’ de instellingen aanpassen.
Kies voor ‘RV’ en kies bijvoorbeeld de Pioneer.
Bij Fuel Efficiency kun je het aantal mijl per gallon aanpassen en laat Fuel Type op Gas staan.
Campervan
Truck camper
25Ft camper
30Ft camper

circa 15 – 20 L/100 km
circa 16 L/100 km
circa 25 – 30 L/100 km
circa 25 – 30 L/100 km

Let op! Verbruik en brandstofprijzen variëren en kunnen altijd afwijken van bovenstaande info.
Bij ‘Basics’ kun je de naam van je reis aanpassen, wanneer je alles hebt ingevuld en/of aangepast klik je
op ‘Done’. Dan zie je in de grijze balk direct de opnieuw berekende brandstofkosten en de gewijzigde
routenaam staan.
Kan ik ook een standaardroute kiezen?
Uiteraard hebben wij ook al wat voorwerk gedaan! Wanneer je inlogt bij Roadtrippers kun je, wanneer je
geen eigen route wilt maken, ook een standaardroute pakken die door de medewerkers van Travelhome
is uitgestippeld.
Deze routes kun je vinden op de hoofdpagina van Roadtrippers. Ga hiervoor naar
https://roadtrippers.com/travelhome/ en scrol naar beneden op de pagina.
Wanneer je de route die je wilt gebruiken wilt overnemen, klik je op de route en kom je vervolgens op de
pagina waar alle informatie over de route staat. Je kunt dan op de groene knop ‘TAKE THIS TRIP’ klikken.
Via de knop ‘SHARE’ kun je de route delen via Facebook, Twitter en Pinterest óf mailen.

Om deze route vervolgens terug te vinden in je account en bijvoorbeeld enkele dagen in de route aan te
passen naar je eigen wensen, klik je helemaal rechtsboven op je profiel. Dan opent je account en zie je
daar de route terug die je hebt opgeslagen.

Om de route aan te passen klik je op de titel van de route. De route opent dan en door middel van de +
kun je een plaats, bezienswaardigheid of nationaal park toevoegen aan je route.
Uiteraard is het ook mogelijk om plaatsen uit de route te verwijderen.

Heel veel plezier met het samenstellen van een mooie route voor jouw camperreis!

