
16 DAAGSE FAMILIEREIS DOOR COWBOY COUNTRY

RED ROCK COUNTRY  

Deze reis start in Salt Lake City en eindigt in Las Vegas 
en leidt langs de mooiste mooiste Nationale Parken van 
het land, die een prachtig beeld geven van de 
natuurlijke schatten van Amerika.
Utah behoort tot de ruigste en mooiste staten van het 
land, een woest sprookjesland dat je alleen maar kent 
uit cowboyfilms. Bergen in alle tinten rood, diepe 
kloven, grillige rotsformaties en diepzwarte meertjes. 
Vanuit Moab bezoek je het Arches N.P. waar talloze 
outdoor-activiteiten aangeboden worden.
Via de indrukwekkende Mesa Verde, de grootste 
Indianen nederzetting gebouwd in de rotswanden naar 
Monument Valley en de Grand Canyon.
Strandverlenging is mogelijk, van want van Las Vegas 
gaan er vluchten naar San Diego of LA voor een fijn 
verblijf aan zee. 



Dag 1   Amsterdam – Salt Lake City - Sundance
Met de auto  in ca. een uur  naar het bergdorp Sundance, een heerlijk locatie in de bergen aan het begin van de 
reis.  Overnachting Sundance  Mountain Resort opgezet door Robert Redford.

Dag 2 Sundance
Vandaag de tijd om te relaxen of te wandelen, te fietsen of neem voor een weergaloos uitzicht de kabelbaan 
naar de top van Ray's Summit.

Dag 3, 4 ,5 Sundance - Arches National Park   
Op weg naar Arches National Park in het zuidoosten van de staat Utah en beroemd vanwege de vele 
indrukwekkende rotsformaties en balancerende rotsen. Drie overnachting in Sorrel River Lodge,  de luxe optie of 
in een safari tent van Moab Under Canvas

Dag 6, 7 Arches NP - Mesa Verde
Mesa Verde National Park is het enige Amerikaanse nationale park dat zijn status verwierf vanwege de 
indianencultuur. Het geeft een goed beeld van de levenswijze van de  Pueblo, een indianenstam die hier tot de 
dertiende eeuw woonde.  Een wandeling voert door de huizen  die gebouwd  zijn op beschutte plekken en in 
nissen in ravijnen. ( UNESCO Werelderfgoed). Overnachting in het park in de  Farview Lodge of in het historische  
plaatsje Durango. Bezoek hier de oude goud- of zilvermijn, bekijk archeologische vondsten en maak een tocht 
met een historische stoomlocomotief door de canyons en bossen van het San Juan National Forest.

Dag 8     Mesa Verde - Monument Valley
De natuur in Monument Valley is prachtig en bekend van de oude westerns films. Vanaf het Lookout Point bij het 
bezoekerscentrum kun je de drie bekendste formaties van het park zien en met de 4wd kun je een offroad tocht 
maken door het park. Overnachting in de eenvoudige Gouldings lodge, maar met prachtig uitzicht.

Dag 9 – 10 Monument Vally - Grand Canyon
De Grand Canyon is bijna 450 kilometer lang en op bepaalde plekken maar liefst 29 kilometer breed. De twee 
belangrijkste toeristengebieden zijn de North Rim en de drukker bezochte South Rim. Het is een van de meest 
spectaculaire natuurmonumenten ter wereld en voor velen een van de hoogtepunten van deze reis. 
Overnachting met buiten het Nationale Park in Grand Canyon under Canvas

Dag 11 -13 Grand Canyon - Zion National Park
Zion National Park staat bekend om zijn groene bossen, droge woestijnachtige gebieden en  hoge uitzichtpunten.
De River Side walk Trail, leent zich bij uitstek voor een wandeling met kinderen, maar ook raften en kajakken 
behoren tot de mogelijkheden. Overnachting Zion Mountain Ranch

DAG TOT DAG PROGRAMMA

https://www.sundanceresort.com/summer-activities/
https://www.sorrelriver.com/
http://www.undercanvas.com/camps/moab/
https://www.nps.gov/meve/index.htm
https://www.visitmesaverde.com/lodging-camping/far-view-lodge/
https://gouldings.com/
http://www.undercanvas.com/camps/grand-canyon/
https://www.zmr.com/


Dag 14 Zion – National Park Las Vegas
The Strip is de meest belangrijke hoofdader van Las Vegas . Het meest bruisende stuk van Las Vegas is toch wel 
het stuk voetgangers gebied van ‘Freemont Street’. In deze straat stond het eerste hotel van de stad en lag de 
eerste geasfalteerde weg. En nog altijd trekt Fremont Street miljoenen bezoekers. Het beroemde casino 
‘Golden Nugget’ is in deze straat te vinden.
Overnachting las Vegas, Bellagio Hotel

Dag 15 Las Vegas  vertrek
Auto inleveren op  de luchthaven en vertrek om 16.05

Dag 16
Aankomst Amsterdam
Aankomst om 11.05 op Schiphol

Verlengen aan het strand? Van Las Vegas vlieg je in ruim een uur naar Los Angeles of San Diego.

Indicatieprijs : Vanaf € 2950  per persoon (gebaseerd op 4 personen samen reizend)
Inclusief: SUV voor de gehele periode en accommodatie.
Exclusief de vluchten

VERVOLG DAG TOT DAG PROGRAMMA

https://bellagio.mgmresorts.com/en.html

