
Verenigde Staten
Amerika leent zich perfect voor een ultieme roadtrip door het land. Rijden door de Verenigde
Staten is een onvergetelijke ervaring. Het landschap strekt zich kilometers voor je uit, verandert
ieder uur van het ene mooie plaatje naar het andere en in sommige delen is het zo stil dat je uren
geen tegenligger tegenkomt.
 TERUG
 

Groot, groter, grootst: zo kun je de Verenigde Staten wel omschrijven. Van de immense canyons tot
de hamburgers op je bord: alles is overweldigend. Zelfs het gastvrije karakter van de Amerikanen is
groot: waar je ook komt word je uiterst vriendelijk ontvangen. Van New York in het Oosten tot aan
San Fransisco aan de Westkust; een reis door Amerika biedt voor elk wat wils.

camper VS

Amerika, het land van de onbegrensde mogelijkheden

Breng je een bezoek aan Zuid-West Amerika, dan kom je bij de prachtige nationale parken, zoals
bijvoorbeeld de Grand Canyon en Bryce Canyon. Natuurliefhebbers en wandelaars halen hier hun
hart op. Buiten de veelzijdige natuur die hier te vinden is, heeft deze kant van de US ook bruisende
steden, zoals Los Angeles, San Francisco en niet te vergeten: Las Vegas. 

Van woestijnen tot ruige kusten, van hippe steden tot rode rotsen en van gigantische
sequoiabomen tot canyons in alle soorten en maten. De westkust van Amerika is heel divers en
zeker zeer geschikt voor families met kinderen. 



Stranden en pretparken

Wil je liever relaxen aan een van de mooiste stranden van Amerika, dan is Florida een echte
aanrader. St Pete Beach is uitgeroepen tot het mooiste strand van de Verenigde Staten. Aan
pretparken geen gebrek in Florida, met name in Orlando geniet je van de vele pretparken zoals
Disney World, Sea World of Universal Studios. In Florida ontbreekt het niet aan shoppingmalls,
restaurants en alle soorten van entertainment.

Stedentrip

Zin in een Citytrip tijdens je reis in Amerika? Keuze zat. Uiteraard kan een bezoek aan New York niet
ontbreken, het kloppend hart van het land met Wallstreet, maar ook National Memorial 9/11, het
bruisende Times Square of het mooie Central Park. Daarnaast zijn er nog veel meer mooie en
boeiende Amerikaanse steden waar het goed toeven is, zoals bijvoorbeeld Chicago of Boston.

Voor liefhebbers van historische locaties is een bezoek aan Washington zeer zeker de moeite
waarde. De hoofdstad van de Verenigde Staten met het Witte Huis, het Capitool en het Washington
Monument heeft veel te bieden op historisch gebied. Philadelphia is ook een stad met veel
geschiedenis, waar je onder andere de Liberty Bell vindt; één van de bekendste symbolen van de
Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Voor de muziekliefhebber is een bezoek aan de swingende
steden zoals Nashville, Memphis of New Orleans een 'must'.

Kortom: Amerika is een land met voor elk wat wils!

Ook zin gekregen in een vakantie naar de Verenigde Staten? Neem contact op met één van onze
reisadviseurs.


