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Het zuidwesten van de VS
Goed plannen,

meer
genieten
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TEKST EN FOTO’S MARGREET VAN BURK
Een reis door het zuidwesten van de Verenigde Staten
laat zich in één woord omschrijven: ‘overweldigend’. Om optimaal te genieten van al het
moois in de steden en vooral de natuurparken is een goede planning essentieel. We helpen
u daarom op weg met een realistisch reisschema.

D

Dit is een dure, voor de meesten ‘once in a lifetime’-reis en
je wilt niet het gevoel hebben steeds aan het rijden te zijn,
al is autorijden hier zeker geen straf. De rust en ruimte
buiten de steden en de relaxte rijstijl van de Amerikanen,
ook dankzij het ‘keep your line’-principe, zorgen ervoor
dat je zonder stress makkelijk kilometers (of beter miles)
vreet. De verleiding is dan groot om te veel te willen doen
en zien. We focussen op een autorondreis van ruim drie
weken met steeds voldoende tijd voor de bezienswaardigheden van een stad en voor enkele wandelingen in de natuurparken. Als startpunt namen wij Los Angeles en als
eindpunt San Francisco, maar dat kan natuurlijk ook andersom of beginnen dan wel eindigen in Las Vegas. Wie
het rondje vol wil maken en ook de mooie kustweg gaat
rijden met een bezoek aan Hearst Castle, moet zeker twee
dagen extra inplannen. Een andere uitbreiding van onze
route is vanaf Monument Valley en Bluff doorrijden naar
Moab voor nationaal park Arches met prachtige boogvormige rotsformaties en de ongerepte natuur van Capitol
Reef. Reken ook hiervoor zeker twee dagen extra.

LOS ANGELES: 3 nachten – 2 dagen
Net als in de film
Voor een verblijf in het uitgestrekte Los Angeles adviseren we Santa Monica of Venice Beach. In twee volle dagen
heb je ook nog tijd om een dagdeel te genieten van het
strand. Venice Beach leeft vooral pal achter het strand. In
het noordelijk deel hangt nog een beetje een hippie-sfeer,
zijn straatartiesten en volop winkeltjes en snackbars.
Santa Monica straalt meer luxe uit. Het gezellige centrum
ligt wat hoger op de kust en is van het brede strand en de
pier met kermisattracties gescheiden door een drukke
weg met voetgangersbrug.
Vanaf hier rijd je in ongeveer drie kwartier naar Hollywood aan de noordkant van Los Angeles. Een beetje toeren langs de chique winkels van Robertson en Wiltshire
Boulevard en de kapitale villa’s aan Rodeo Drive in Beverly Hills hoort erbij. Maak een stop bij het Hollywood &
Highland Centre, een winkelcentrum met veel eet- en kofﬁetentjes. Je kijkt vanaf de derde verdieping mooi op de
heuvels met de Hollywood-letters. Ernaast ligt het Chinese Theatre met de hand- en voetafdrukken van tientallen
beroemdheden in het plaveisel. In het trottoir van Hollywood Boulevard staan op de sterren nog veel meer namen

van bekende ﬁlmacteurs en muzikanten. Wie de tv- en
ﬁlmwereld wil ervaren gaat naar de Universal Studios.
Voor de ﬁkse entreeprijs kun je je een dag vermaken in
dit pretpark: in een virtuele achtbaan langs de Simpsons,
Shrek als 4D-ﬁlm, een spektakel met stuntmannen in
Waterworld en een show over special effects. Bij grote
drukte is de wachttijd voor de attracties circa een halfuur.
Het is allemaal mooi gedaan, maar eigenlijk biedt alleen
de Studio Tour van een uur een kijkje in de echte ﬁlmwereld. Zo zie je gebouwen en straten uit tv-series en
ﬁlms, de set van een vliegtuigcrash en je ervaart een aardbeving en overstroming.

LINKS

Monument
Valley is het
ﬁlmdecor van
veel westerns
RECHTS Strand
ten zuiden van
San Francisco
ONDER Hippiesfeer in Venice
Beach en Donald
met Minnie in
Hollywood
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RECHTS Avondzon en regenboog
bij de Grand Canyon
ONDER Ludlow Cafe is een leuke stop
langs Route 66

CONDOR
BESCHERMDE VOGELS
In 1982 waren er nog maar een twintigtal California Condors in het
gebied van de Grand Canyon. Nu, na een beschermingsprogramma,
is dat ruim verdrievoudigd. De condors krijgen allemaal een nummer
en kunnen wel 60 jaar oud worden. In een grot bij Hopi Point broeden ze regelmatig. Er worden dan verrekijkers opgesteld en een
ranger geeft uitleg over deze fascinerende vogels.

KINGMAN: 1 nacht GRAND CANYON:
zeker 2 nachten en 1,5 dag
Adembenemend
Als volgende verblijfplaats is Kingman aan Route 66 een
goede keus. De rit via Ludlow – Ludlow Historic Route 66
Cafe is er een leuke lunchplek – duurt zeker zes uur. In dit
kale woestijnachtige gebied loopt de temperatuur in de zomer ﬂink op. Wie bijtijds vertrekt kan via Joshua Tree rijden, een park met cactussen en gigantische yucca’s en/of
onderweg een stop maken in Oatman, een oud goudzoekersplaatsje. In Kingman draait alles om Route 66 en is
een kijkje in het museum in het Powerhouse een aanrader. En dan door voor het echte werk: de Grand Canyon.
In zo’n tweeënhalf uur rijd je van Kingman naar Tusayan.
Wanneer de hotels aan de South Rim van de Grand Can-

yon vol zijn, is Tusayan een prima alternatief. Het ligt op
slechts een kwartiertje van het Visitor Center in het park.
Daar krijg je veel informatie, wordt een ﬁlm vertoond en
kun je inschrijven op themawandelingen onder leiding
van een ranger (gratis). Doorgaans werp je een eerste blik
op de Canyon bij Mather Point. Hoeveel ﬁlms en foto’s je
er ook van gezien hebt: als het panorama zich voor je ontvouwt, is dat een adembenemende ervaring. Wie het geluk
heeft hier ook een mooie zonsondergang of zelfs een regenboog te zien, zal niet meer kunnen stoppen met fotograferen: wat een plaatje! Plan zeker twee overnachtingen
bij de Grand Canyon zodat er tijd is om wat te wandelen
langs de rand, bijvoorbeeld in twee uur van Angel Bird
naar Hopi Point. De schitterende uitzichtspunten rijgen
zich aaneen en goede kans dat je een Californische condor
ziet, die hier langzaamaan weer in aantal toenemen. Een
wandeling naar de Colorado River en terug is niet te doen
in een dag, maar je kunt wel een stukje afdalen voor het
gevoel. Mis ook het interessante Geologische museum
niet. Met de auto kom je in het park niet ver, maar het systeem met shuttlebussen werkt uitstekend.
De beroemde glazen brug bij de Grand Canyon ligt overigens niet hier, maar op een alleen via Kingman te bereiken plek vele kilometers westelijk.

MONUMENT VALLEY/BLUFF: 1 nacht
Westernsfeer
Werp een laatste blik op de Canyon bij Desert View en verlaat het park via de oostelijke toegang. Na zo’n drie uur
rijden door een kaal en weids gebied doemen aan de rechterkant van de weg de indrukwekkende rotsen van Monument Valley op. Je kunt met de auto (niet met een camper)
een rondje rijden van 17 mijl over de onverharde, stofﬁge
wegen (reken op zo’n twee uur) langs de 11 meest bijzondere, grillig gevormde rotsen. Halverwege is het startpunt
van paardrijtochten: voor het echte westerngevoel. De
Navajo-indianen, die dit park beheren, bieden op veel pun-
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LINKS Omhooggegooid zand glinstert in de lichtbundel van Upper Antelope Canyon
ONDER Zion National Park: loodrechte grijze rotsen en frisgroene bomen
LINKSONDER Bij Goosenecks heeft de rivier zich diep ingesneden

ten zelfgemaakte souvenirs aan. Het Visitor Center bestaat uit een grote winkel met restaurant. Leuk is een
kijkje aan de overkant van de weg bij Goulding’s Trading
Post. Daar woonde het echtpaar Goulding, dat de ﬁlmindustrie hierheen bracht. Het museumpje toont onder
meer foto’s en hier opgenomen ﬁlms, zoals Aircoach met
John Wayne en Eiger Sanction met Clint Eastwood.
Als overnachtingsplaats is Bluff een aanrader, want een
stuk terugrijden en dan door naar Page is te veel van het
goede op een dag. Bluff Fort is een aardig openluchtmuseum en bij Mexican Hat mag je Goosenecks niet missen:
de meanderende rivier heeft zich daar prachtig ingesneden in de gelaagde rotsen.

ons één van de hoogtepunten van de
reis. Langs de doorgaande weg parkeer
je de auto en koop je een kaartje en vervolgens word je door de indianen in
open jeeps al hobbelend naar de ingang
van de Upper Antelope Canyon gereden. Tussen 11 en 13 is een bezoek wat
duurder, omdat de zon dan precies de
smalle kloof in schijnt en een sprookjesachtig licht werpt op de door water
en wind prachtig uitgesleten rotsen.

ZION + BRYCE NP: 3 nachten en 2,5 dag
Natuurgeweld
Na alle kale rotsen wordt het tijd voor het groen van Zion
National Park. Onderweg is het mormoonse, vrij rijke
plaatsje Kanab – ook wel little Hollywood genoemd – leuk
voor een lunchstop.
Springdale is een goede uitvalsbasis voor tochten in het

Dominique

PAGE: 2 nachten en 1,5 dag
Aan het water
Wie niet doorrijdt naar Moab raden we Page als volgende
pleisterplaats aan. Het is een vrij nieuw, niet bepaald
sfeervol plaatsje met opvallend veel motels en kerken.
Maar wie hier twee nachten blijft, heeft tijd om te relaxen
aan Lake Powell, bijvoorbeeld op het strand bij Lone
Stone, om de imposante Glen Canyon stuwdam te bekijken, maar vooral om naar Antelope Canyon te gaan. Voor

Het echtpaar
Goulding bracht
de filmindustrie
hierheen

De indiaanse gids Dominique
leidde ons rond door de Upper Antelope
Canyon. In ongeveer een uur wandelden
we heen en weer en keken omhoog naar
de mooie, uitgesleten ronde vormen.
Dominique: ‘midden op de dag is de lichtinval
in de Upper Canyon heel bijzonder zoals je
ziet, dit is echt de beste tijd voor een
bezoek’.
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ONDER Het verlaten mijnstadje Bodie is de omweg waard

RECHTS

Tussen de grillige rotsen van
Bryce National
Park blijf je
fotograferen

GOUD
GOLDRUSH
Het mijnstadje Bodie werd rond 1930 verlaten door de goudzoekers.
Door brand was zo’n 95% van het plaatsje verwoest. De overgebleven gebouwen zijn gelaten zoals ze waren. Je kunt bijna nergens
naar binnen, maar door de ramen zie je het meubilair en het servies
op tafel nog staan, alles onder een dikke laag stof. Woonhuizen, een
kerk, een café, een school, een winkel en overal die aparte, verstilde
sfeer. De mijninstallaties zijn alleen met een gids te bezoeken.

park. Reken op drie overnachtingen als je hiervandaan
ook naar Bryce NP gaat. Zion wordt gekenmerkt door lichte, deels afgeplatte en deels loodrechte grijze rotsen afgewisseld met frisgroene bomen. De kloof van de Virgin
River is alleen toegankelijk voor shuttle-bussen, die starten bij het Visitor Center vlakbij Springdale. Tussen de
stops Zion Lodge en Grotto is de combinatie van de wandelingen Kayenta en Emerald Pools een aanrader (circa

twee uur). Een hele makkelijke wandeling is de Riverwalk, maar avonturiers kunnen aan het eind verder door
het water naar the Narrows.
Bryce National Park ligt op een kleine twee uur rijden.
Waar je in Zion beneden begint en tegen hoge rotsen aankijkt, is dat in Bryce precies andersom, vanaf de rand daal
je af naar de grillige rotsen. Bij Sunrise en Sunset Point
en Bryce Point is het uitzicht op de vreemde rotsformaties
in oranje, rood, bruin en wit fenomenaal. Via de wandelroutes Queens Garden en Navajo Loop slinger je er tussendoor, een fantastische ervaring.

LAS VEGAS: 2 nachten en maximaal 1,5 dag
Over the top

ONDER

De imposante
Glen Canyon
Dam in de
Coloradorivier
bij Page en Lake
Powell

En dan volgt de bizarre wereld van Las Vegas. Vanaf
Springdale zie je na tweeënhalf uur rijden door het rotsachtige woestijnlandschap de hoge gebouwen opdoemen.
In Las Vegas draait alles om the Strip. Langs deze brede
weg rijgen immense winkelcentra en hotels met casino’s
zich aaneen en val je van de ene verbazing in de andere.
Hier hebben de architecten zich kunnen uitleven op de hotels: onder andere het piramidevormige Luxor, de hoogbouw van New York, New York – waar zelfs een achtbaan
doorheen gaat –, Paris-Las Vegas met de Eiffeltoren,
Caesars Palace met Trevi Fontein en Colosseum en het
Venetian compleet met gondels en Dogenpaleis. En wie
denkt dat dit alleen de buitenkant is, ook binnen is alles in
stijl nagebouwd: bestrating, bruggen, soort café-restaurants, het vormt allemaal één geheel. Je moet wel altijd

13

LINKS De hoge Vernal Fall in Yosemite is prachtig,

zelfs met weinig water in de zomer
BOVEN De weg dwars door Death Valley
eerst door de enorme gokzalen met speeltafels en automaten lopen. ’s Avonds is een wandeling over the Strip
een kleurrijk spektakel. En mis de fonteinenshow bij het
Bellagio, op de muziek van onder andere Frank Sinatra,
niet. Eén of twee overnachtingen in Las Vegas zijn voldoende om wat rond te wandelen, te winkelen of je geluk
te beproeven. Op weg naar Sequoia of Yosemite NP is een
stop in Death Valley gebruikelijk, maar in de hete zomer
kun je er beter doorheen rijden en overnachten in bijvoorbeeld Mammoth Lakes. De zinderende hitte ervaren en de
zandduinen bekijken kan ook door Death Valley van oost
naar west via Stovepipe Wells te doorkruisen. De route
van Las Vegas tot aan Lone Pine – een aardig plaatsje
voor een eet- of drinkstop – voert door een kaal, droog
en onherbergzaam gebied.

DEATH VALLEY OF MAMMOTH LAKES:
1 nacht YOSEMITE NP: 3 nachten en
minimaal 2 dagen
Watervallen en reuzebomen
Mammoth Lakes ligt tussen de dennen. Dit ski-oord is
zomers een buitensportcentrum op ruim een halfuur
van de afslag naar Yosemite NP. Onze tip is om eerst door
te rijden en Bodie te bezoeken (zie het kader Goldrush).
Dat kost een kleine drie uur, maar is absoluut de moeite
waard.
Via de Tioga Pass rijd je Yosemite binnen. Geef je ogen
goed de kost, want de kans op wild spotten is groot. Het
geluk om beren te zien heeft lang niet iedereen, maar de
kans op marmotten en coyotes langs de weg is een stuk
groter. Meteen al zijn er prachtige uitzichtspunten, zoals
bij Olmsted Point.
In het park liggen enkele lodges, die echter snel volgeboekt zijn. Dat geldt ook voor de tenthuisjes op de campings in Yosemite Valley. Het park wordt druk bezocht.
Niet zo gek, want de imposante granieten rotswanden met
groene dennen, watervallen, riviertjes en rotsblokken

BOVEN

Afkoelen aan de
voet van het
Luxorhotel
RECHTS Zelfs
de Eiffeltoren is
nagebouwd in
Las Vegas

Een wandeling
over the Strip is
‘s avonds een
kleurrijk spektakel
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REIZEN & PRIJZEN

zijn prachtig. Gevolg is wel dat je in het hoogseizoen op
wandelingen naar de Yosemite Falls (een halfuur vanaf
het Visitor Center) en Vernal Fall (totaal twee uur vanaf
shuttlebushalte 16) bepaald niet de enige bent. Desalniettemin is zeker de diep naar beneden stortende Vernalwaterval de moeite waard; wel doorlopen tot boven! Verder niet te missen zijn het uitzichtspunt Glacier Point en
een wandeling langs de gigantische sequoiabomen in het
zuiden bij Wawona, zeker als je Sequoia NP overslaat.
In het Visitor Center is een museum met goede informatie
over ontstaan, ﬂora en fauna van het park, en erbij ligt
een nagemaakt indianendorp. Al met al heb je zeker twee
volle dagen nodig om de highlights te zien en een paar
wandelingen te maken.

SAN FRANCISCO: 3 nachten en minimaal
2 dagen
Gezellige afsluiter
Vanaf de westelijke ‘poort’ van Yosemite rijd je via
Mariposa richting San Francisco. Wie bijtijds vertrekt
kan nog een stuk van de mooie kust ten zuiden van de stad
meepikken. Tja, wat moeten we van San Francisco nog
zeggen behalve dat alle enthousiaste verhalen kloppen.
Hier geniet je vooral van de ontspannen sfeer in de verschillende wijken en van het feit dat het een prima wandelstad is. Ga je echter naar de Golden Gate Bridge of het
Golden Gate park met de California Academy of Sciences
(een mooi museum over wetenschap en dieren), dan is een
bus, tram- of ﬁetsrit aan te raden. Met de historische tram
kom je niet ver, maar kun je bijvoorbeeld wel Market
Street af. Over de hop-on-hop-off-bussen waren we, door
de routes en frequentie, niet heel enthousiast. Ze starten
vanaf Union Square – het middelpunt van het commerciële centrum met hotels, kantoren en winkels – en rijden onder andere naar The Haight-Ashbury. In deze hippe wijk
ligt aan Alamo Square een beroemd rijtje Victoriaanse
huizen (the 6 sisters). Al even bekend is de steile Lombard
Street met haarspeldbochten; het is er vaak ﬁlerijden tussen de bloemperken.
De topattractie van de stad is ongetwijfeld Fisherman’s
Wharf en Pier 39. Hier is het altijd druk op de houten pieren met winkeltjes en café-restaurants, al was het maar
om een blik te werpen op de zeeleeuwen die op de pontons
hun thuisbasis hebben gevonden. Bij helder weer, en dat
is het lang niet altijd in San Francisco, zie je de Golden
Gate Bridge en Alcatraz Island liggen.
Is het elders in de VS nog weleens zoeken naar een leuk
restaurant met lekker en gezond eten, in San Francisco is
dat geen enkel probleem. Bijvoorbeeld North Beach, ook
wel Little Italy genoemd, heeft een grote keus aan caférestaurants en dat geldt ook voor het uitgestrekte Chinatown; ideaal voor een gezellig, afsluitend etentje.

BOVEN Victoriaanse huizen en een muurschildering in
de hippe wijk The Haight, San Francisco

Zeeleeuwen
hebben hun
thuisbasis bij
Pier 39

BESTE REISTIJD Juni t/m september, dan zijn in Yosemite alle wegen
open, maar kan het wel erg heet zijn
in Death Valley. In juli en augustus is
het druk in de nationale parken.
In Utah is het in de zomer een uur
vroeger dan in de andere drie staten.
VLIEGEN Reken voor een non-stopvlucht vanaf Schiphol in juni of
september (1-23) naar Los Angeles
op zo’n €900 met KLM. Met overstap kan het goedkoper bijvoorbeeld
met British Airways voor €800 via
Londen en voor zo’n €750 met
United of US Airways via een Amerikaanse stad (peildatum 9 december). Naar San Francisco liggen de
prijzen zo’n €25 tot €50 hoger.
AUTOHUUR Een middenklasser kost
circa €500 voor 3 weken inclusief
verzekeringen (o.a. bij Alamo). Benzine kost circa €0,75 per liter, altijd
eerst betalen (creditcard afgeven).
REISAANBOD Diverse organisaties
hebben autorondreizen. Kies voor
de relaxte, ‘easy going’-versie als die
er is, of pas de voorbeeldreis aan.
Veel organisaties kunnen maatwerk
leveren. Kijk bijvoorbeeld bij Riksja
Travel (America online), SNP, Kuoni,
Jan Doets en Fox. Prijsvoorbeeld
Riksja: 18 dagen Hollywood, hamburgers en rockin’highway (grofweg
de hier beschreven route), €1380
p.p. zonder vlucht en auto. Prijsvoorbeeld Fox: Easy Going Beste van het
westen, 21 dagen €1590, zonder
auto en met eenvoudige hotels.
ENTREES EN EXCURSIES De nationale parkenpas kost $80 (€60) per
auto met inzittenden (jaar geldig),
entree Monument Valley €3,75 p.p.
en paardrijden 2 uur €67, bezoek
Antelope Canyon €19 of €30, helicoptertour Grand Canyon half uur
€165, dagpas Universal Studios
€63, entree Bodie €5,25. In San
Francisco: hop-on-hop-off-bus 2
dagen €22,50, ﬁetshuur dag €27,
tram enkeltje €4,50, dagpas €10,50.

VS ZUIDWESTEN

CONSUMENTENBOND REISGIDS
JAN/FEB 2014

15

TOPSELECTIE OVERNACHTEN
VISUM Uiterlijk 72 uur voor vertrek
reistoestemming aanvragen via Esta:
https://esta.cbp.dhs.gov, $14.
GELD $1 = €0,75 (10 december), een
creditcard is in de VS onmisbaar.
REISINFORMATIE Praktische, goede
gidsen zijn California van Lonely
Planet (790 pag., 2012, €19,95) en
Zuidwest USA van Trotter (632 pag.,
2010, €25). In de parken is gratis en
goed informatiemateriaal te krijgen.
Een roadatlas (ook stadskaarten) is
handig en neem een (eigen) navigatiesysteem mee. Handige websites
zijn: www.visitcalifornia.com, www.
nps.gov (natuurparken) en www.
americansouthwest.net.
ETEN & DRINKEN Gemiddelde
prijzen in €
Koffie 1,45, frisdrank 1,90, glas wijn
3,75, sandwich 3,75-6, pizza 7,50,
hamburger 6, hoofdgerecht 7,50-12

De prijzen van de accommodaties
zijn voor een tweepersoonskamer
zonder ontbijt in juni of september.
Kies voor de vermelde telefoonnummers 001.
LOS ANGELES
CARMEL BY THE SEA, in Santa

Monica, ligt prima in het centrum
niet ver van het strand, authentieke
inrichting met donkerhouten
meubels, sommige kamers wat krap.
www.hotelcarmel.com, 310 451 24
69, €140 ( met simpel ontbijt)
VENICE ON THE BEACH, leuk hotel
aan de zuidkant van Venice Beach
met 17 kamers pal aan het strand,
niet ver van de pier.
www.veniceonthebeachhotel.com,
310 429 02 34, vanaf €140
KINGMAN

Diverse motels, bijvoorbeeld BEST
WESTERN A WAYFARER’S INN, een
vrij groot standaardmotel met een
klein zwembad en goede kamers.
www.bestwesternarizona.com, 928
753 62 71, vanaf €140 (met ontbijt)
GRAND CANYON
BRIGHT ANGEL LODGE, aan de

South Rim, mooi houten hoofd-

gebouw met diverse blokhutten met
kamers eromheen, sfeervol en prima
ligging.
www.grandcanyonlodges.com,
888 297 2757, vanaf €70
RED FEATHER LODGE in Tusayan op
een kwartier rijden van de Grand
Canyon, goed motel met standaardkamers en een zwembadje.
www.redfeatherlodge.com,
928 638 24 14, €80
BLUFF
DESERT ROSE INN, prachtig houten
hotel met sfeervolle kamers, een
aanrader.
www.desertroseinn.com,
435 672 23 03, €75-105
PAGE

Diverse motels (beetje inwisselbaar)
aan de rand van het plaatsje, bijvoorbeeld COMFORT INN,
www.comfortinn.com/hotel-page,
928 645 69 31, vanaf €100/€125
ZION/BRYCE
CABLE MOUNTAIN LODGE in

Springdale, op loopafstand van het
visitor center. Prima adres met 50
kamers/appartementjes, alles erop
en eraan en een mooi zwembad.
www.cablemountainlodge.com,

435 772 33 66, €125
ZION MOUNTAIN RESORT, aan de

weg richting Bryce, bij een bisonfokkerij, leuke cabins met veranda.
www.zmr.com, 866 648 25 55, €95
LAS VEGAS
LUXOR, immens piramidevormig

hotel met grote zwembaden aan het
uiteinde van de Strip.
www.luxor.com, 702 262 44 44,
€30-40 (wisselt sterk)
Andere goede opties zijn NEW
YORK, NEW YORK of iets van de
Strip af MOTEL 6.
DEATH VALLEY
STOVEPIPE WELLS VILLAGE,
enkele houten gebouwen midden in
Death Valley, ademt charme,
www.escapetodeathvalley.com,
760 786 23 87, €95-135
MAMMOTH LAKES
SIERRA NEVADA LODGE, goede

ligging, mooie lobby en zwembad,
kamers niet top.
www.thesierranevadaresort.com,
760 934 25 15, €95
YOSEMITE
YOSEMITE VIEW LODGE in El Portal
aan de zuidwestkant van het park,
groot hotel aan de Mercedrivier met
prima kamers (balkon, open haard),
een restaurant en zwembaden.
www.stayyosemiteviewlodge.com,
209 379 26 81, €140
WAWONA hotel in het zuiden van het
park, Victoriaans, charmant wit
gebouw, authentieke sfeer.
www.yosemitepark.com, 801 559
50 00, vanaf €118
SAN FRANCISCO
GALLERIA PARK, uitstekend,
modern hotel aan Sutter Street,
prima service.
www.galleriapark.com, 415 781
30 60, vanaf €142
GRANT HOTEL, aan Bush Street,
leuk gemoedelijk adres met standaardkamers.
www.granthotel.net, 415 421 75 40,
€85-120

