
Korte uitleg van de reissuggestie “California Tour” 

 
 
Deze reis is uitgezet voor mensen die in het voorjaar of najaar willen reizen naar de Sunshine State  
California. In deze staat is het veel vroeger dan bij zomerse temperaturen en tot veel  later in het jaar.  
Dat maakt dat deze staat ook een geweldige bestemming is buiten de zomerperiode.  
 
Dit is een reis voor twee weken. Uitbreiding is uiteraard mogelijk, bijvoorbeeld halverwege een bochtje  
maken naar Las Vegas?  
 
Dag 1 
Vlucht naar San Francisco 
3 nachten in een hotel downtown 
 
Dag 2 en 3 
Bezoek aan een van de meest aansprekende en fotogenieke steden  
van de VS: San Francisco. U vindt hier bijvoorbeeld: Fisherman’s Warf,  
de beroemde cablecars, Alcatraz, Little Italy en natuurlijk de meest  
gefotografeerde brug ter wereld, de Golden Gate Bridge. 
 
Dag 4 
Rit naar Yosemite NP         3 uur 
Verblijf 2 nachten in een tent lodge bij Yosemite NP 
 
Dag 5 
Bezoek Yosemite NP, Sequoia NP of Kings Canyon NP.   
 
Dag 6 
Rit via de Tiogapass naar Mammoth Lakes  4 uur 
Verblijf 1 nacht in een hotel.  
 
U rijdt over de hooggelegen Tiogapass, mits de weg alweer of nog open is. Een spectaculair mooie rit.  
Vlak bij Mammoth Lakes kunt u het fascinerende Mono Lake bekijken of een wandeling maken door 
het geweldige Bodie Ghost town State Park.  
 
 

Dag 7 
Rit door de High Sierra's naar Lake Isabella  4  uur 
Verblijf 2  nachten in een tent lodge 
 
Dag 8 
Op deze hoogvlakte kunt u Death Valley NP bezoeken. Verder is er veel 
waterpret mogelijk in de Kern River, waaronder white water rafting. Ook 
quad rijden, mountainbiking en paardrijden zijn mogelijk. 

 
Dag 9 
Rit naar  Ventura    4 uur 
Verblijf 2 nachten  in een hotel 
U kunt deze rit voor een deel maken via de beroemde Highway 1.  
  

San Francisco Cablecar 
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Dag 10 
Vanuit Ventura  kunt u een aantal heerlijke stranden bezoeken, de prachtige stad Santa Barbara, 
President Reagan's Library, Six Flags, Hollywood en Los Angeles.  
 
Dag 11 
Rit naar  San Diego   4½ uur  
Verblijf 3 nachten in een tent lodge 
 
Dag 12 en 13  
Vanuit San Diego kunt u de woestijn bezoeken, bijvoorbeeld in  
Anza-Borrego Desert SP. In San Diego zelf zijn de Zoo, Sea  
World, het oude vliegdekschip de USS Midway, Coronado (Hotel  
Del) of Balboa Park de toppers 
 
Dag 14 
Vlieg terug vanuit San Diego  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deze reissuggestie is samengesteld door America's Tent Lodges om als start te dienen in het bedenken van 
een eigen reisplan. Alle suggesties omvatten verblijven in tent lodges en in andere accommodaties.  
Tent lodges onderweg kunt u reserveren op onze website. Indien u ervoor kiest dat wij het het reisplan 
voor u maken en reserveren, stuurt u ons dan en email en we helpen u graag. Vraag ons dan gerust om de 
tour aan te passen om beter aan te sluiten bij uw wensen.  
 

 
America's Tent Lodges  
Web:  www.americastentlodges.nl   
Email: info@americastentlodges.nl  
  
 

http://www.americastentlodges.nl/
mailto:info@americastentlodges.nl

