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Visit USA

Wereldwijd wordt de promotie van de Verenigde
Staten uitgevoerd door gepassioneerde vrijwilligers en
professionals uit de reisbranche onder de naam Visit USA.
Ook Nederland heeft een Visit USA vereniging die zich
zonder winstoogmerk inzet om reizen naar en in de VS
te promoten in Nederland. Voor vragen en hulp over de
toegang tot de VS en natuurlijk reistips kan je terecht bij de
vereniging. De leden van Visit USA zijn vertegenwoordigers
van touroperators, luchtvaartmaatschappijen, tourist
boards, hotelvertegenwoordigers en auto-, motor- en
camperverhuurders.
Wat doet Visit USA in Nederland?
Visit USA zet zich in om iedereen in Nederland te informeren
over de eindeloze mogelijkheden die Amerika biedt als
vakantieland. Wij informeren graag over alle staten, bestemmingen en activiteiten. Ook geven wij advies en verwijzen je
door naar gespecialiseerde aanbieders van reizen in Amerika.
Op de website, www.visitusa.nl, is veel informatie te vinden
die gaat over de voorbereiding op een vakantie of langere
rondreis naar Amerika. Dit is algemene informatie, zoals de
toegang tot Amerika, reisdocumenten, toegestane medicatie, de
verschillende tijdzones en feestdagen. Kortom, alles wat je moet
weten om goed voorbereid op vakantie te gaan naar Amerika!

Daarnaast kan je gebruikmaken van de gratis
Insider Guide, die is ontwikkeld door Brand
USA. Dit is een handige gids die boordevol
informatie staat over alle regio’s en staten van
Amerika. De Insider Guide is te vinden en te
downloaden op de website van Visit USA.
Wil je meer weten over Amerika?
Als je meer wilt weten over Amerika kan je
je via de website van Visit USA inschrijven
voor de tweemaandelijkse nieuwsbrief,
zodat je op de hoogte blijft van nieuwtjes,
de beste aanbiedingen, en meer komt te
weten over de leukste bestemmingen en
bezienswaardigheden. Ook via Facebook
en Instagram kan je op de hoogte worden
gehouden. Voor vragen of meer informatie

is Visit USA telefonisch bereikbaar van
maandag t/m vrijdag te bereiken op
030-6771990 of via het contactformulier
op de website.
In 2018 reisden maar liefst 725.283
Nederlanders naar de VS. Hopelijk hoor je
daar volgend jaar ook bij. Wij heten je van
harte welkom!
Wij hopen dat deze Travel Planner als bron
van inspiratie dient en helpen je graag
verder op weg.
Namens Visit USA Nederland
Hans Tattersall, voorzitter.

Visit USA wordt gesteund door Brand USA, de Amerikaanse
organisatie die zich wereldwijd inzet voor de promotie van
het land. Daarnaast zijn de leden van Visit USA ook op allerlei
belangrijke reisbeurzen te vinden, zoals de jaarlijkse USA &
Canada reisbeurs en de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs Utrecht
met het Brand USA Paviljoen. Dit zijn aanbieders van huurauto’s
en -campers, touroperators en luchtvaartmaatschappijen.
Zij kunnen je van alle informatie voorzien op het gebied van
verblijven, vervoer en reizen in Amerika. Op deze manier kan je
op één plek alle informatie overzichtelijk bij elkaar verzamelen
voor jouw droomreis naar Amerika toe!
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Inhoudsopgave

Handige adressen

Deze Travel Planner is een handig hulpmiddel bij het plannen
en voorbereiden van een reis naar de Verenigde Staten. Naast
informatie over praktische zaken, zoals reisdocumenten en
douane bepalingen, geeft deze gids ook een duidelijk overzicht
van alle Amerika reisaanbieders.

Deze uitgave is mede mogelijk
gemaakt door de adverteerders die
allemaal specialist zijn op het gebied
van Amerika. Voor een reis op maat
ben je bij hen dus aan het juiste adres!

Handige adressen
Voorbereid op reis
Reistips
Touroperators
Nationale Parken
Vluchten
Luchtvaartmaatschappijen
Autohuur
Camperhuur
Informatiebureaus
Accommodaties
City Reports
Overzicht alle staten van Amerika

Voor de toegang tot Amerika moet je in het bezit zijn van
een geldig paspoort en een Esta-verklaring als je korter
dan 3 maanden wilt verblijven. Deze Esta-verklaring kan je
online aanvragen. Ben je van plan langer te verblijven dan
3 maanden in Amerika? Dan moet je een visum aanvragen
bij het Amerikaanse Consulaat in Amsterdam. Je moet
hiervoor telefonisch (het beste in de ochtend te bereiken)
een afspraak maken voor het aanvragen van je visum. Let
op! Het kan vaak druk zijn bij het consulaat, maak dus ruim
op tijd een afspraak om je visum aan te vragen. Voor overige
vragen omtrent Amerika kan je terecht bij de Amerikaanse
ambassade.
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Consulaat van de Verenigde Staten
Museumplein 19
1071 DJ Amsterdam
Tel: 020-575 5309
Fax: 020-575 5310
Site: http://amsterdam.usconsulate.gov
American Embassy
U.S. Embassy The Hague
John Adams Park 1
2244 BZ Wassenaar
Tel: +31 70 310-2209
Fax: +31 70 310-2207
Site: http://thehague.usembassy.gov
Embassy of the Netherlands
4200 Linnean Avenue N.W.
Washington, D.C. 20008-3896
Tel: (202) 224-5300
De Nederlandse ambassade in Amerika is gevestigd in Washington DC. Alleen in
geval van uiterste nood, bijvoorbeeld bij verlies van je paspoort of dreiging van een
gevangenisstraf, kun je een beroep op ze doen. De Nederlandse ambassade helpt dus
geen reizigers die onverhoopt zonder geld zitten of geen hotelkamer kunnen vinden!
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greatamericanwest.nl

Voorbereid op reis

Indien je staatsburger bent van Nederland of
een van de andere landen die deelnemen aan
het Visa Waiver Programma (= reizen naar de
VS zonder visum), dan dien je in het bezit te
zijn van een elektronisch leesbaar paspoort
dat ten minste geldig is tot 1 dag na het einde
van je verblijf in de Verenigde Staten. Kinderen,
zelfs baby’s, hebben hun eigen elektronisch
paspoort nodig. Je verblijft ter plaatse
maximaal 90 dagen en het doel van de reis is
toerisme, een zakenreis of een transitreis.
Tevens dien je minstens 72 uur voor vertrek
een elektronische reistoestemming aan te
vragen via ESTA (Electronic System for Travel
Authorisation). Ga hiervoor naar de website
van ESTA https://esta.cbp.dhs.gov en vul online
een aanvraag in. Dit kan in het Nederlands.
Je moet dan een aantal persoonlijke vragen
beantwoorden om vast te stellen of je in
aanmerking komt voor een reistoestemming
en je moet $14 overmaken per credit card of
via PayPal. Nadat de betaling is ontvangen
krijg je antwoord. Print dit antwoord en
bewaar het bevestigingsnummer voor latere
aanpassingen.
• Een goedgekeurde reistoestemming via
ESTA is: geldig, tenzij herroepen, voor een
periode van maximaal twee jaar of tot de
verloopdatum van je paspoort.
• geldig voor meerdere bezoeken aan de
Verenigde Staten onder voorbehoud van
aanpassing voor elke reis wat betreft vlucht,
vluchtnummer en het adres van de eerste
overnachting.

• geen garantie voor toelating tot de Verenigde
Staten in/op de (lucht)haven waar je het land
binnenkomt.
Kijk voor aanvullende informatie over het Visa
Waiver Program en ESTA op www.cbp.gov/esta.
Douane
Aan boord van het vliegtuig ontvang je een
douane-formulier. Vul dit correct en volledig in,
dat zal de procedure bij aankomst alleen maar
versnellen en de wachttijd bij de douane merkbaar
verkorten. Naast de normale procedure bij
aankomst moet je ook je vingers laten scannen en
wordt er een digitale foto gemaakt.
Beperkingen bij invoer van producten en dieren:
• 1 liter alcoholhoudende drank (21 jaar of ouder)
• 200 sigaretten of 50 sigaren of 2 kg tabak (mits 18
jaar of ouder)
• Cadeaus met een maximum waarde van $100,-.
Alle overige artikelen dien je aan te geven bij de
douane. Als je meer dan 10.000 dollar contant geld
in of uit wilt voeren moet dit eveneens worden
aangegeven. Overigens geldt ook bij vertrek uit
Nederland aangifteplicht bij het uitvoeren van
contante bedragen hoger dan 10.000 dollar.
Belangrijk: de wetten op de invoer van dieren,
planten, fruit en bepaalde voedingswaren zijn
onderworpen aan uiterst strenge voorwaarden!
Als je terugkeert naar Nederland zijn daar natuurlijk
ook regels aan verbonden. Je mag voor € 430,- aan
goederen invoeren.
Kijk voor meer informatie over het invoeren van
goederen naar Nederland op www.douane.nl.
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Reistips
Geld
De munteenheid in Amerika is de US dollar,
symbolisch weergegeven als $. Er zijn biljetten
van 100, 50, 20, 10, 5 en 1 dollar. Let wel op,
want alle biljetten zijn groen. Het meest
gebruikte betaalmiddel in de Verenigde
Staten is overigens de credit card en deze is
in sommige gevallen zelfs verplicht (bv. bij
autohuur). Uiteraard is het ook mogelijk om te
pinnen bij machines, banken en kassa’s waar
het Cirrus- of Maestro logo aangegeven is. Dit
betekent dat de meeste Europese pinpassen
geaccepteerd worden. Wel zijn hier kosten
aan verbonden. Tevens moet u bij uw bank
aangeven dat u buiten Europa gaat reizen.
Standaard worden pinbetalingen buiten
Europa geblokkeerd.

• Florida, Puerto Rico en de Maagden eilanden:
van december tot maart.
• Zuid Californische kust en Hawaï: het hele jaar.
• Oost kust en in het westen: van mei tot oktober.
• Alaska: van juni tot medio september.

Gezondheid
Er zijn overal ‘drugstores’ waar je medicijnen
kunt kopen, die op onze producten lijken. Als
je een speciale behandeling volgt, vergeet
dan niet hiervoor je medicijnen, voorzien van
bijsluiter en in sommige gevallen medische
verklaring, mee te nemen. De medische
kosten zijn erg hoog in Amerika en het is dan
ook verstandig een goede reisverzekering af
te sluiten.

BTW
Belangrijk: de btw (sales tax) is nooit inbegrepen
in de gepubliceerde prijzen! Met uitzondering
van enkele staten, zoals Montana, Oregon en
New Hampshire, waar je geen sales tax betaalt.
De btw verschilt namelijk per staat en soms zelfs
per stad en schommelt tussen de 0-10%. Hou hier
dus rekening mee zodat je bij de kassa niet voor
verrassingen komt te staan!

Klimaat
Hoewel Amerika het hele jaar door een
geweldige reisbestemming is, kennen de
verschillende delen van het land verschillende
ideale periodes om te reizen.

Fooien
Fooien maken in de Verenigde Staten een
belangrijk deel uit van het loon, het is dan ook
vanzelfsprekend om een fooi te geven. De
gemiddelde fooi ligt tussen de 10 en 20% van de
rekening, afhankelijk van de service. Voor overige
dienstverlening kun je als richtlijn per dag en
per persoon ongeveer het volgende hanteren:
chauffeurs $ 1,50, gidsen $ 2,- , kruiers $ 1,- per
koffer. Voor meer informatie over het geven van
fooi ga naar www.gwktravelex.nl.

Elektriciteit
In de VS gebruikt men 110 volt en platte stekkers.
Het is dan ook noodzakelijk om een adapter
mee te nemen. Belangrijk: niet alle in de USA
aangeschafte elektronica functioneert even goed
in Nederland, zelfs niet met een adapter!

Feestdagen 2020
01/01/2020
New Year
20/01/2020
Martin Luther King Day
17/02/2020
Presidents Day
25/05/2020
Memorial Day
04/07/2020
Independence Day
07/09/2020
Labor Day
12/10/2020
Columbus Day
26/11/2020
Thanksgiving
25/12/2020
Christmas
Welcome Centers
In de steden en langs de highways bij
staatsgrenzen zijn veelal ‘Welcome Centers’
te vinden waar je gratis informatie kan
vinden over overnachtingsplaatsen en
bezienswaardigheden. Ook een gratis
wegenkaart is hier vaak op te halen.
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USA
Nederland
1 mijl
1.6 km
1 pound
0.45 kg
1 gallon
3.785 liter
32 Fahrenheit 0 Celsius
60 F=15 C / 70F=21C / 80F=27C
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Feestdagen 2021
01/01/2021
New Year
18/01/2021
Martin Luther King Day
15/02/2021
Presidents Day
31/05/2021
Memorial Day
04/07/2021
Independence Day
06/09/2021
Labor Day
11/10/2021
Columbus Day
25/11/2021
Thanksgiving
25/12/2021
Christmas
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Touroperators

Natuurlijk kun je zelf een reis naar Amerika regelen, maar wil je service, deskundig advies
en vind je jarenlange ervaring en zekerheid ook belangrijk? Maak dan gebruik van een
gespecialiseerde touroperator en haal meer uit je reis!

Touroperator
Visit USA member
333travel
Aeroglobe International
Agro Reizen
American Estates
America’s Exclusive
America’s Tent Lodges
AmerikaNu.nl
Amerika Online
Arizona Plus
Askja Reizen
Atlantic Dream Vacations
Beleef Amerika
Beluga
Camperdeals.nl
Creative Stories/ American Vacation
Cruise Travel International
De Jong Intra Vakanties
Doets Reizen
Discover Reizen
Discovery
Djoser
Drietour Reizen
Dream Travels
EagleRider
Experience Travel
Executive Golf Travel
Exit Reizen
FOX Vakanties
GoAmerika
GreatLakes-Travel
12
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Website
www.333travel.nl
www.aeroglobe.nl
www.agroreizen.nl
www.americanestates.nl
www.americas-exclusive.nl
www.americastentlodges.nl
www.amerikanu.nl
www.amerikaonline.nl
www.arizonaplus.nl
www.askja.nl
www.atlanticdreamvacations.nl
www.beleefamerika.nl
www.beluga.nu
www.camperdeals.nl
www.americanvacation.nl
www.cruisetravel.nl
www.dejongintra.nl
www.doetsreizen.nl
www.discoverreizen.nl
www.discoveryreizen.nl
www.djoser.nl
www.drietour.nl
www.dreamtravels.nl
www.eaglerider.nl
www.experiencetravel.nl
www.executivetravel.nl
www.exit-reizen.nl
www.fox.nl
www.goamerika.nl
www.greatlakes-travel.nl
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LOOK UP
Come to the place where the most
amazing things on Earth leave Earth.

Incento Travelconsultants
Kilroy Travels
Kras Ster Vakanties
Le Beau Reizen
Little America Travel
NoBeach Boutiquereizen
Nova Vakantiereizen
NRV Reizen
Pacific Island Travel
Pinhigh Golftravel
Route 66
Sawadee Reizen
Shoestring
Sundowner.nl
Silverjet Vakanties
Snowtime Reizen
SRC Cultuurvakanties
SNP
Stichting Het Buitenhof
TB Travel
Tenzing Travel
Travelusa
Tioga Tours
Trail Finders
Travelnauts
Travel2Explore
Travel Trend
Travelhome
Travelworld
TUI
US Bikers
USA Fietstours
U-S-A.nl
USA Tours
US Travel
Wintersport Canada Amerika
WRC Reizen
2020 / 2021
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www.incento.nl
www.kilroytravels.nl
www.kras.nl
www.lebeaureizen.nl
www.littleamericatravel.nl
www.nobeach-reizen.nl
www.nova-tours.nl
www.nrv.nl
www.pacificislandtravel.nl
www.pinhigh.nl
www.route66reizen.nl
www.sawadee.nl
www.shoestring.nl
www.sundowner.nl
www.silverjet.nl
www.snowtime.nl
www.src-cultuurvakanties.nl
www.snp.nl
www.buitenhof.nl
www.tbtravel.nl
www.tenzingtravel.nl
www.travelusa.nl
www.tiogatours.nl
www.trailfinders.nl
www.travelnauts.nl
www.travel2explore.com
www.traveltrend.nl
www.travelhome.nl
www.travelworld.nl
www.tui.nl
www.usbikers.nl
www.usafietstours.com
www.u-s-a.nl
www.usatours.nl
www.ustravel.nl
www.wintersportcanadaamerika.nl
www.wrc.nl
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Nationale Parken

Amerika kent op dit moment
bijna 60 nationale parken
die de prachtige en diverse
natuur beschermen. Het
oudste nationale park ter
wereld is Yellowstone dat in
de staten Idaho, Montana en
Wyoming ligt en al in 1872
werd opgericht. Vorig jaar
brachten bijna 300 miljoen
mensen een bezoek aan een
nationaal park in Amerika.
Het populairst waren de Great
Smoky Mountains in Tennessee
en North Carolina, de Grand
Canyon in Arizona en Yosemite
in Californië.

National Park Service
Om alle parken te beheren, onderhouden en bezoekers te informeren werd in 1916 de National
Park Service (NPS) opgericht. Niet alleen de nationale parken vallen onder het beheer van
de NPS, maar ook monumenten, historische parken en plaatsen als slagvelden, kustlijnen,
recreatiegebieden, rivieren, paden en zelfs het Witte Huis. Op de website www.nps.gov is
hiervan een compleet overzicht te vinden. Bij de NPS zijn ongeveer 22.000 mensen in dienst.
Daarnaast helpen ruim 200.000 vrijwilligers mee om ieder bezoek onvergetelijk te maken.
Entree
Bijna alle parken rekenen entree, de hoogte verschilt echter per park. Ben je van plan om
meerdere parken te bezoeken, dan kan het gunstig zijn om de “America the Beautiful” pas
aan te schaffen. Deze kost ca.$80 USD en geeft een jaar lang recht op gratis entree voor de
pashouder plus maximaal drie personen van 16 jaar of ouder. Er geldt geen entree voor
kinderen van 15 en jonger. Kijk voor meer informatie op www.nps.gov/findapark/passes.htm.
Bezoekerscentra
Een goede tip is om bij je eerste bezoek aan een nationaal park naar het visitor center te gaan.
De vrijwilligers en park rangers die hier werken zijn namelijk de allerbeste informatiebronnen!
Zij weten welke wandeling nu op zijn mooist is, waar je kunt paardrijden, vissen, raften of
fietsen kunt huren, wat de weersvoorspellingen zijn en waar je de grootste kans hebt om
wildlife te spotten. Daarnaast kun je in de bezoekerscentra ook terecht voor brochures, boeken,
routekaarten en de mooiste souvenirs.
Overnachten
In veel nationale parken is het mogelijk om in diverse accommodaties of op campings te
overnachten. Gezien het beperkte aanbod is het wel aan te raden tijdig te reserveren, vooral
in het hoogseizoen. Kijk voor accommodaties in de parken bijvoorbeeld eens op de website
www.xanterra.com. Uiteraard kun je ook terecht bij een gespecialiseerde Amerika touroperator
(zie p. 26). Voor een volledig overzicht van alle nationale parken per staat, download de
handige app ‘MyParks U.S.A.’. Deze app geeft informatie over alle nationale parken per staat.
Ideaal voor als je onderweg bent.
Het bestaan
Inmiddels bestaat de National Park Service al meer dan 100 jaar! Een bezoekje aan één of
meerdere nationale parken is zeker de moeite waard!
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Vluchten

Er vertrekken dagelijks meerdere vluchten vanaf Amsterdam Schiphol naar de Verenigde
Staten. Genoeg mogelijkheden voor elk budget, gewenste reisperiode of bestemming!
Rechtstreekse vluchten vanaf Schiphol Amsterdam zijn beschikbaar naar:
Atlanta
Austin
Boston
Chicago
Dallas/Fort Worth
Detroit
Houston
Las Vegas
Los Angeles
Minneapolis/ St. Paul
New York EWR
New York JFK
Orlando MCO
Orlando SFB-Miami
Philadelphia
Portland
Salt Lake City
San Francisco
Seattle
Tampa
Washington

2020 / 2021

Delta Air Lines, KLM
Delta Airline, KLM (vanaf mei 2020)
Delta Air Lines, KLM
Delta Air Lines, KLM, United Airlines
American Airlines
Delta Air Lines, KLM
Delta Air Lines, KLM, United Airlines
KLM
Delta Air Lines, KLM
Delta Air Lines, KLM
United Airlines
Delta Air Lines, KLM, Norwegian.com
Delta Air Lines, KLM
TUI
American Airlines
Delta Air Lines, KLM
Delta Air Lines, KLM
Delta Air Lines, KLM, United Airlines
Delta Air Lines, KLM
Delta Air Lines
Delta Air Lines, KLM, United Airlines
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dagelijks
3 keer per week
dagelijks
dagelijks
dagelijks
dagelijks
dagelijks
4 keer per week
dagelijks
dagelijks
dagelijks
dagelijks
dagelijks
2 keer per week
dagelijks
dagelijks
dagelijks
dagelijks
dagelijks
dagelijks
dagelijks
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Luchtvaartmaatschappijen

Naast alle rechtstreekse vluchten zijn er diverse mogelijkheden om naar de USA te vliegen met
een stopover of korte tussenstop. Luchtvaartmaatschappijen als Air Canada, Air Transat, British
Airways, Icelandair, Lufthansa, LOT Polish Airlines en nog vele andere bieden dit aan.
Icelandair vliegt bijvoorbeeld via Reykjavik naar verschillende bestemmingen in Amerika.
Bijkomend voordeel is dat je IJsland kunt ontdekken tijdens een Icelandair Stopover. Een
stopover houdt in dat twee bestemmingen aangedaan worden voor de prijs van één. Op
weg naar één van de Icelandair bestemmingen in Noord-Amerika, kun je tot 7 dagen zonder
meerprijs op het ticket in IJsland blijven en al het moois dat IJsland te bieden heeft ervaren.
Voor voordelige vliegtickets naar Amerika toe, moet je zijn bij LOT Polisch Airlines. Vanaf
Amsterdam vlieg via een tussenstop in Warschau direct door naar één van de bestemmingen
in Noord-Amerika. Dit kost misschien een klein beetje meer tijd, maar kan een heleboel geld
schelen. Daarnaast biedt de airline comfort en keuze uit de drie klassen: veelzijdige Economy
Class, zeer comfortabele Premium Economy Class en een exclusieve Business Class.
Bagage
Zorg dat je voor vertrek bij de luchtvaartmaatschappij checkt welke bepalingen zij hanteren
voor je bagage. Doe in verband met douanecontroles je koffer niet op slot of gebruik een
speciaal hiervoor goedgekeurd slot. Houd er verder rekening mee dat je op de heenreis naar
de VS op de eerste luchthaven met je bagage door de douane moet, waarna je de bagage weer
op de band zet voor eventuele aansluitende vluchten. Op de terugreis check je bij vertrek je
bagage in en zie je deze pas in Nederland weer terug.
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Kies betrouwbaar

KIES ALAMO.NL
Autohuur

Amerika is bij uitstek geschikt om een rondreis met een huurauto te maken. Rij een stuk
over de beroemde route 66, geniet van spectaculaire uitzichten over de Grote Oceaan vanaf
de befaamde kustweg highway 1 of maak een muzikale reis door de Mississippi Delta via de
blues highway 61.
Kijk voor een overzicht van de mooiste toeristische routes op www.scenicbyways.info.
Autorijden in Amerika
Voor Nederlanders is ons nationale rijbewijs en een geldig paspoort voldoende. Je hebt
dus geen internationaal rijbewijs nodig in Amerika. Wanneer je vooraf een auto huurt, ben
je meestal het voordeligst uit. Hiervoor heb je wel een creditcard nodig. Er wordt een borg
geblokkeerd op je credit card, waardoor je een beperkt limiet zult hebben ter plaatse. Zorg
dus voor voldoende limiet zodat je ook andere betalingen nog kan voldoen. Ook dien je
minimaal 21 jaar te zijn om een auto te kunnen huren.

Op Alamo.nl boekt u wereldwijd een huurauto tegen voordelige all-in tarieven.
De prijzen zijn inclusief verzekeringen, lokale toeslagen en belastingen. U kunt
uw eigen risico volledig afkopen door bij ons een No-Risk garantie af te sluiten.
Het ervaren team van Target Travel Services staat voor u klaar voor meer
informatie en hulp bij het boeken.

030-6930136
info@alamo.nl
www.alamo.nl

Enkele autoverhuurbedrijven:
Alamo
www.alamo.com
Autoshuren.nl
www.autoshuren.nl
Avis Autoverhuur
www.avistravel.nl
Budget
www.budget.com
Enterprise
www.enterprise.com
Hertz
www.hertz.nl
Holiday Auto’s
www.holidayautos.nl
Holiday Cars
www.holidaycars.com
Lejebil.com
www.lejebil.com
National
www.nationalcars.com
Rental Cars
www.rentalcars.nl
Sunny Cars
www.sunnycars.nl
Target Travel Services www.alamo.nl
Thrifty
www.thrifty.com

Alamo.nl is serviced by
Target Travel Services.
2020 / 2021
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Camperhuur

Amerika is voor velen het land van onbegrensde mogelijkheden. Een rondreis per camper sluit
hier perfect op aan. Een camper biedt ongekende vrijheid: bepaal zelf je route en stop met je
huurcamper waar en wanneer je wilt. Een eigen slaapplek en keuken heb je immers altijd bij de
hand. De vele campgrounds en de nationale parken zijn ideaal voor een reis per camper.
Ontdek bijvoorbeeld de Rocky Mountains vanuit je eigen huis op wielen. Cruise in je camper
over de beroemde Route 66 vanuit Chicago of Los Angeles, ontdek Yellowstone National Park
met een huurcamper vanuit Denver of Portland of huur een camper in Miami, Florida en rijd
naar de Florida Keys en de Everglades. Combineer een camperrondreis door Florida ook eens
met het Diepe Zuiden van Amerika en bezoek de steden Atlanta of Nashville en New Orleans
en één van de populairste parken in de VS: Smoky Mountains National Park.
De Amerikaanse maatschappijen Cruise America, El Monte en Apollo bieden campers in allerlei
klassen. Van super-de-luxe campers tot compacte kampeerbusjes.
Enkele camperverhuurbedrijven:
Camper.nl
www.camper.nl
Cheapcampers.nl
www.cheapcampers.nl
Doets Reizen
www.doetsreizen.nl
Tenzing Travel
www.tenzingtravel.nl
Tioga Tours
www.tiogatours.nl
World Wide Campers
www.worldwidecampers.com
Travelhome
www.travelhome.nl
Travelworld
www.travelworld.nl
Tips:
• Op de website www.recreation.gov vind je campings in
en rondom de nationale parken inclusief informatie over
camping faciliteiten en beschikbaarheid.
• Voor populaire parken is het raadzaam 6 maanden
van tevoren (vanaf dat moment is het boekbaar) een
kampeerplek te boeken op bovengenoemde site. Dit om
te voorkomen dat de camping vol zit.
• Via campgrounds of America vind je bijna 500 campings
verspreid door heel Amerika: www.koa.com.
• Denk eraan dat je pas de dag na aankomst in de
Verenigde Staten je huurcamper mag ophalen.
2020 / 2021
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Informatiebureaus

Een groot aantal Amerikaanse bestemmingen wordt in Nederland en België
vertegenwoordigd door Nederlandse communicatiebureaus.

The Beaches of Fort Myers & Sanibel
Tel
+1 239-338-3500
Mail
TPigott@leegov.com
Site
www.fortmyers-sanibel.com

Travel Texas
Tel
+31 (0)10 223 09 90
Mail
nicole.conrad@interfacetourism.com
Site
www.traveltexas.com

The Greater Miami Convention &
Visitors Bureau
Tel
+1 305-539-3000
Mail
peter@gmcvb.com
Site
www.miamiandbeaches.com

Utah Travel Counsil
Mail
travel@utah.com
Site
www.utah.com

Voor meer informatie kun je ook kijken op: www.verkeersbureaus.info

Arizona Office of Tourism
Tel
+1 602-364-3700
Site
www.arizonaguide.com
Brand USA
Tel
+31 (0)10 223 09 90
Mail
NConrad@TheBrandUSA.nl
Site
www.VisitTheUSA.com
Choose Chicago
Mail
tourisminfo@choosechicago.com
Site
www.choosechicago.com
Colorado Tourism
Tel
+31 (0)30-6911654
Site
www.colorado.com
Facebook www.facebook.com/coloradoNL

Florida Keys and Key West
Mail
yves@fla-keys.com
Site
www.fla-keys.nl
Facebook www.facebook.com/
FloridaKeysandKeyWest
Las Vegas Convention and Visitors Authority
Tel
+31 (0)20-6541565
Site
www.visitlasvegas.com
Meet Minneapolis
Mail
info@minneapolis.org
Site
www.visitminneapolis.org

The Great American West
Tel
+31 (0)30-697 4322
Mail
marketing@targettravel.nl
Site
greatamericanwest.nl
Facebook www.facebook.com/
GreatAmericanWestNL

NYC & Company
Tel
+31 (0)20-4232882
Mail
nyc@usp.nl
Site
www.nycgo.com
Philadelphia
Mail
team@burosix.nl
Site
www.discoverphl.com

Experience Kissimmee
Tel
+1 800-333-5477
Site
www.experiencekissimmee.com

St. Pete/Clearwater
Mail
info@VisitSPC.de
Site
www.visitstpeteclearwater.com

Explore Minnesota Tourism
Mail
explore@state.mn.us
Site
www.exploreminnesota.nl

Tennessee & Mississippi
Tel
+31 (0)30-6974965
Mail
info@deepsouth.nl
Site
www.memphis-mississippi.nl
w w w.VisitU S A . n l

Visit Tampa Bay
Mail
tampa@touristiksommer.de
Site
www.VisitTampaBay.com
Visit Tucson
Tel
+1 520-770-2147
Site
www.visittucson.org
Visit Orlando
Tel
+1 407-354-5582
Site
www.orlandoinfo.com/global

Travel South
Tel
+31 (0)30 677 0757
Mail
marketing@targettravel.nl
Site
www.travelsouthusa.org
Facebook www.facebook.com/travelsouthusa.nl

Discover New England
Tel
+1 603-766-0606
Mail
info@discovernewengland.org
Site
www.discovernewengland.com
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Travel Oregon / Travel Portland
Tel
+31 (0)182-394455
Mail
team@burosix.nl
portland@burosix.nl
Site
www.traveloregon.com

Visit Denver
Mail
visitorinfo@visitdenver.com
Site
www.visitdenver.com

2020 / 2021
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Accommodaties
In Amerika kun je hotels in alle soorten, maten en prijzen vinden. Als startpunt van je zoektocht
vind je hieronder alvast een aantal websites:
Lower Keys © by Rob O‘Neal

Ontdek de paradijselijke Keys

Rijd vanuit Miami zuidwaarts en kom terecht in heel ander Amerika. Hier liggen de Florida Keys als een sierlijke
parelketting in de turquoise wateren van de Atlantische Oceaan en de Golf van Mexico. Een laid-backsfeer met
een Caribisch tintje, witte stranden, kleurrijke koraalriffen, gezellige barretjes, altijd mooi weer... wat wil je
nog meer?
De eilanden die behoren tot de Florida Keys worden
met elkaar verbonden door de panoramische
Overseas Highway. De rit over de 42 bruggen met aan
weerskanten het helderblauwe water maakt je lange
vliegreis naar Florida al meer dan goed. Het is één
van’s werelds mooiste routes en de enige All-American
Road (meest bijzondere wegen van de VS) van de
Sunshine State.
De ligging
De Florida Keys liggen even ten zuiden van Miami, bij
het zuidelijkste puntje van Florida. De Keys bestaan uit
meer dan 300 grote en kleinere eilanden en worden
begrensd door de Atlantische Oceaan in het oosten en
de Florida Bay en de Golf van Mexico aan de westelijke
zijde. In een uurtje rij je van Miami International
Airport naar Key Largo, het noordelijkste eiland van de
Keys, en via de meer dan 200 kilometer lange Overseas
Highway kom je achtereenvolgens in Islamorada,
Marathon, Big Pine & the Lower Keys, en Key West.
Key West is het zuidelijkste puntje van de VS en ligt op
slechts 150 kilometer van Cuba.
Altijd zonnig
Een vakantie op de Florida Keys is het hele jaar door
prima mogelijk. Op de Keys heerst een subtropisch
klimaat en het is er vrijwel altijd zonnig, warm en aangenaam weer. Er staat constant een verkoelende
zeebries. De gemiddelde dagtemperatuur ligt boven
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de 25 graden. Van juni t/m oktober valt de meeste
neerslag. In deze periode komen korte buien voor,
maar breekt de zon vaak weer snel door.
Actief & relaxen
Het enige levende koraalrif van Noord- Amerika, de
gras-landen van de Everglades, mangroves en
tropische bomen, parelwitte stranden en turquoise
water, idyllische eilandjes, wilde dolfijnen,
zeeschildpadden, pijlstaartroggen, kleurrijke vissen en
prachtige watervogels...
Op en rond de Florida Keys vind je een paradijselijke
natuur en dankzij het enorme aanbod aan activiteiten
is er altijd wel een leuke manier te bedenken om op
verkenningstocht te gaan. Ontdek de natuur vanuit
een kano, tijdens het paddleboarden, vanaf je fiets,
onderwater of vanuit de lucht.

Best Western International
Choice Hotels International USA
Hilton Sales Worldwide
Hyatt Hotels
Kimpton Hotels
Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc
Wyndham Hotel Group
Xanterra Parks & Resorts

www.bestwestern.com
www.choicehotels.com
www.hilton.com
www.hyatt.com
www.kimptonhotels.com
www.starwoodhotels.com
www.wyndhamworldwide.com
www.xanterra.com

Shoppen

Amerika is niet alleen een geweldige reisbestemming, voor velen is het ook een echt shopwalhalla.
De winkels zijn groter en een ware belevenis. Ook kom je overal in de VS outlet shoppingcenters
tegen. In winkelparadijs Minneapolis vind je ander andere het grootste overdekte winkelcentrum
van de VS, de Mall of America.

Helemaal niks doen en genieten op een wit
zandstrand, daar is natuurlijk ook niks mis mee!
Gelukkig zijn ook de bewoners van de Keys heel
relaxed. In de laid-back plaatsjes maak je keuze uit tal
van accommodaties, bars en restaurants en kun je ook
nog de nodige kunst & cultuur opsnuiven.
De Keys vormen nie voor niets al sinds jaar en dag een
inspiratiebron voor schilders, schrijvers en kunstenaar.
www.fla-keys.nl
w w w.VisitU S A . n l
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Boise
greatamericawest.nl - p.37

Las Vegas

San Francisco
www.sftravel.com - p.36

Boston
www.boston.gov - p.33

Las Vegas
www.caesars.com - p.35

30

w w w.VisitU S A . n l

2020 / 2021

2020 / 2021

The Rhythms of the South

New York City special

www.rhytmsofthesouth.com - p.32

www.nycgo.com - p.34
p. 32
p. 33
p. 34
p. 35
p. 36
p. 37
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ROTS
Boston
New York
Las Vegas
San Francisco
GAW - Boisy
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The Rhythms of the
South

Het zuiden van Amerika kan
je omschrijven als een mix
van gastvrijheid, heerlijke
traditionele gerechten en
een rijke geschiedenis aan
muziek. Deze geschiedenis
vind je vooral terug in de
drie steden Atlanta (Georgia),
Nashville (Tennessee) en
New Orleans (Louisiana). In
Atlanta vind je de oorsprong
van de rap- en indie muziek,
in New Orleans natuurlijk die
van de jazz en in Nashville
de country en rock. Een
bezoek aan deze steden
zorgen ervoor dat je kan
genieten van de muziek en
muzikanten die de muziek
van nu hebben bepaald.

ATLANTA

Als je de muzieksteden van het zuiden wilt bezoeken, is het
handig om te starten in Atlanta. Dit omdat er wekelijks 28
vluchten per week vanaf Schiphol Amsterdam naar Atlanta
gaan. De stad biedt een combinatie van het oude zuiden met
het nieuwe zuiden aan met veel winkels, leuke restaurants,
theaters, musea en ateliers. Daarnaast heeft deze moderne
stad een rijke geschiedenis en wordt het ook wel de stad van
Martin Luther King genoemd.

BOSTON

Boston is de hoofdstad van de noordelijke staat Massachusetts, ook wel de officiële hoofdstad
van New England. Met bijna 700.000 inwoners is Boston een levendige stad en tevens de
grootste stad van New England met talloze bezienswaardigheden, oude kerken en universiteiten.

Vanaf het vliegveld kan je de taxiboot pakken richting het
centrum van de stad, waarbij je onderweg de bekende
Boston skyline kan bewonderen vanaf het water. Verder is er
een ook een goede treinverbinding vanuit New York.

Atlanta bestaat uit drie delen: Downtown, Midtown en
Buckhead. In Downtown, kan je vele musea vinden, zoals
Coca Cola World, het Georgia Aquarium, leuke activiteiten
voor gezinnen, zoals het LEGOLAND Discovery Center, en het
hart van het bekende Centennial Olympic Park. Buckhead
wordt gezien als “The Beverly Hills of the East”, een van de
luxerere wijken van Atlanta, waar je moet zijn om een dagje
te winkelen. Midtown staat bekend als het gedeelte waar
muziek, theater en kunst samenkomen. Je vindt hier genoeg
kunstgalerieën en natuur, zoals de Botanical Garden en het
Piedmond park. Het verplaatsen door de stad is eenvoudig
want alles is goed op loopafstand te doen.

In Boston hangt een relaxte een gemoedelijke sfeer. De
stad biedt historie en vernieuwing en is de plek waar de
Amerikaanse Revolutie begon. De straten zijn gevuld met
hippe winkeltjes en gezellige cafés, waar je ‘s avonds de
nieuwste bands hoort spelen. Ook kunstliefhebbers zitten
goed in Boston, want de stad loopt voor op de kunstscene!
Het barst daarom van de bijzondere tentoonstellingen, zoals
in het Museum of Fine Arts of het Isabella Stewart Gardner
Museum, waar het bekende schilderij ‘Het Concert’ van
Vermeer verdween door een kunstroof in 1990.

Historische en moderne stad

Een leuke tip is om de Freedom Trail te bewandelen. Deze
route zorgt ervoor dat je geen hoogtepunten van Boston
hoeft te missen en is ongeveer vier kilometer lang. Je start
vanaf Beacon Hill, de oudste historische wijk van de stad met
30 Victoriaanse huizen met typerende rode stenen gebouwd
op een heuvel. Daarnaast kom je langs het Massachusetts
State House, Park Street Church, Old State House, de
winkeltjes bij de Old North Church en eindig je in Copps Hill
Terrace met een indrukwekkend uitzicht op de haven.

Kijk voor informatie over de muzieksteden op de volgende websites:
www.rhytmsofthesouth.com en www.travelsouth.visittheusa.com

Voor meer informatie over Boston:
www.boston.gov
32
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NEW YORK

NYC, The City That Never Sleeps,The Big Apple; het maakt niet uit welke naam je gebruikt,
iedereen kent de grootste stad van Amerika. De stad New York die in de gelijknamige
staat ligt, bestaat uit vijf boroughs oftewelstadsdelen: The Bronx, Brooklyn, Manhattan,
Queens en Staten Island. Een van de belangrijkste toeristische attracties, Central Park, ligt in
Manhattan en is met 30 miljoen bezoekers per jaar het meest bezochte park in de VS.

Voel je thuis
Een van de bekendste iconen van Amerika is ook in New York te
vinden; het Vrijheidsbeeld. Met de (gratis!) Staten Island Ferry
vaar je langs deze bezienswaardigheid. Liefhebbers van musea
kunnen hun hart ophalen in het Met (Metropolitan Museum
of Art), het Guggenheim Museum of het MoMa (Museum of
Modern Art). Theaterliefhebbers kunnen terecht op Broadway,
sportliefhebbers kunnen de New York Yankees toejuichen in het
Yankee Stadium in The Bronx en shopaholics zullen niet meer
naar huis willen, want de mogelijkheden om te winkelen zijn
hier onbegrensd. Voor het beste uitzicht in New York ga je naar
het Empire State Building en voor het echte gevoel dompel
je jezelf onder in de drukte van Times Square. Een restaurant
uitzoeken om lekker te gaan eten is in New York geen probleem,
hoewel… het aanbod is zo overweldigend groot dat kiezen een
beproeving is. En mocht je jezelf afvragen waarom je je hier zo
thuis voelt, New York was vroeger in Nederlandse handen en
heette destijds Nieuw Amsterdam!

LAS VEGAS

Las Vegas in de staat Nevada
staat voor velen synoniem
voor gokken. Dat deze stad
inmiddels een geweldige
bestemming is voor jong en
oud en in een schitterende
omgeving ligt (Red Rock
Canyon, Death Valley en
Grand Canyon National
Park), is een stuk minder
bekend.

What happens in Vegas stays in Vegas
Een bezoek aan fabulous Las Vegas is echter meer dan de
moeite waard. In en om de hotels van Las Vegas kom je de hele
wereld tegen; van de woestijnen in Egypte tot aan de kanalen in
Venetië en de Eiffeltoren in Parijs! Toeristische trekpleisters als de
beroemde “Strip”, de dansende fonteinen bij het Bellagio hotel
of de Fremont Street Experience in downtown Vegas bieden
vermaak voor iedereen.
Grote artiesten en beroemde shows als Cirque du Soleil en de
Blue Man Group staan garant voor een onvergetelijke avond.
Lekker uit eten is in Las Vegas overigens ook geen probleem.
Uiteraard zijn er de bekende “all-you-can-eat” buffetten waar je
voor een vaste (lage) prijs je buik rond kunt eten.
Maar wist je ook dat er een Michelingids is die geheel aan
deze stad is gewijd? In de laatste editie staan maar liefst 140
restaurants en 32 hotels in Las Vegas die aan de strenge eisen van
deze gerenommeerde grootheid voldoen. Wil je je verblijf echt
onvergetelijk maken? Geef elkaar dan het ja-woord in een van de
vele wedding chapels die Las Vegas rijk is.
Mocht je op zoek zijn naar een passend hotel? Caesars
Entertainment biedt hotels met kamers en suites aan geschikt
voor iedereen, ook voor gezinnen met kinderen! Kijk voor meer
informatie op https://www.caesars.com
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SAN FRANCISCO

San Francisco ligt in de westelijke staat Californië. De stad bevindt zich op het schiereiland, dat
aan de Stille Oceaan ligt, aan de baai van San Francisco. Een moderne stad die gebouwd is
op 43 heuvels en niets voor niets wordt geprezen vanwege het aangename leefklimaat en de
frisse zomers, waarbij het gemiddeld zo’n 19 graden wordt.

Voor Amerikaanse begrippen is deze in het noorden van de staat
gelegen stad veel relaxter dan andere steden. San Francisco
wordt de Gay Capital van de wereld genoemd en de homewijk
Castro geniet van alle internationale bekendheid. Je voelt dat er in
Californië een hoge kwaliteit van leven is en dat het beter is dan in
veel andere Amerikaanse steden.
Een niet te missen bezienswaardigheid is de Golden Gate Bridge
die erg bekend is. Daarnaast is ook de Alcatraz gevangenis een
bezoek waard. Dit was voorheen een zwaar beveiligde gevangenis,
tegenwoordig een beroemd museum en Nationaal Park. Voor een
middagsnack moet je zijn in China Town op Grant Street, waarbij
je door de drukke versierde straten loopt met talrijke tempels. Ook
Fisherman’s Wharf en Pier 39 mag je niet missen met authentieke
visrestaurants, hippe boetiekjes en de plek waar grote groepen
Californische zeeleeuwen samenkomen om languit te zonnen. Het
was nog nooit zo makkelijk om wilde dieren te spotten. Al deze
plekken kan je met de kenmerkende kabeltrams van San Francisco
bereiken.

BOISE

Boise is relatief onbekend
voor veel reizigers, wat
de stad juist charme en
authenticiteit geeft. Als
hoofdstad van Idaho ligt
Boise aan de rand van
de Rocky Mountains,
waardoor het een ideale
uitvalsbasis is voor outdoor
liefhebbers. Ga paardrijden
of mountainbiken in de hoge
bergen, sandboarden in de
zandduinen, kajakken langs
de watervallen of roadtrippen
op de mooiste scenic byways,
en aan het einde van je dag
relaxen in Boise.

De stad is de perfecte uitvalsbasis tijdens je roadtrip door
de Rockies! Boise is met minder dan 250.000 inwoners geen
grote stad, wat absoluut een voordeel is. Downtown Boise
is goed zonder auto te ontdekken. Overal in de stad zijn
citybikes of -steps te huren en ook te voet is het centrum
goed te doen. De stad heeft veel laagbouw en bijna geen
grote winkelketens. Je struint er met gemak uren langs de
lokale boekenwinkeltjes, specialiteitenzaken en galerijen.
Boise is trots op zijn levendige eetcultuur met veel
restaurants en gezellige terrasjes, die enkel werken met
streekproducten. Wat bijna niemand weet is dat Boise de
grootste gemeenschap Basken heeft buiten Baskenland.
Hierdoor kan je er heerlijke paella en tapasgerechten eten.
Tevens zijn er veel bierbrouwerijen in Boise te vinden, waar
je voor een paar dollar een hele proeverij aan speciale, lokale
biertjes besteld. En lokaal is het zeker, want Idaho is de
grootste producent van Amerikaanse hop. Zoek je nog een
culturele activiteit in je reis? Bezoek één van de uitstekende
musea met interessante tentoonstellingen over de Native
Amerikanen en de pioniers van de Oregon Trial.
Voor meer informatie over Boise:
www.greatamericawest.nl

In de stad verblijf je makkelijk 3 tot 5 dagen om alle hoogtepunten
te ontdekken en de sfeer te proeven. San Francisco is de perfecte
start van een rondreis door Californië en vervolgens de andere
steden, zoals San Jose, Sacramento, Los Angeles en San Diego aan
te doen. Het is trouwens een aanrader om de prachtige kust af te
rijden naar het zuiden van de staat. Ook vertrekken er meerdere
vliegmaatschappijen met directe vluchten vanaf Amsterdam
richting de stad.
Voor meer informatie over San Francisco:
https://www.sftravel.com
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North West
North Central
North East

South East
South West
South Central
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North West

Cowboys en indianen in Noord-West Amerika

De staten North Dakota, South Dakota, Idaho, Montana en Wyoming vormen samen the
Great American West, oftewel cowboy country! Cowboys horen hier in het straatbeeld en
rancheds, rodeo’s en spookstadjes als Virginia en Nevada City sieren de regio. Natuurlijk
mogen Nationale Parken en Monumenten als Yellowstone, Glacier, Craters of the Moon
en Mount Rushmore niet ontbreken tijdens je bezoek aan the Great American West. wil
je zalm zien zwemmen in bergrivieren, flaneren langs de kust van Portland en eindeloos
dwalen door de natuur? Ga dan naar Oregon. Voor een mix van natuur en stedelijk schoon
ben je in de staat Washington aan het juiste adres!

Montana
www.visitmt.com

Alaska
www.travelalaska.com

1.723.337 km2
0,7 mln
Juneau

Adembenemende landschappen, oneindig veel
prachtnatuur en veel interessant wildleven, dat vind je
allemaal in de staat Alaska!

Washington
www.experiencewa.com

184.661 km2
7,0 mln.
Olympia

De staat Washington is voor de echte avonturiers!
Bewandel het Mount Rainier National Park, kampeer in
het Olympic National Park en beklim Mount Rainier.

380.831 km2
1,0 mln
Helena

De staat van Glacier NP en plaatsen als Butte, Bozeman
en Helena herinneren aan de tijd dat de goudzoekers
westwaarts trokken op zoek naar geluk.

The Great American West

De vijf staten Wyoming, Montana, Idaho,
South Dakota en North Dakota hebben hun
krachten gebundeld in the Great American
West. Een terechte benaming aangezien je in
dit deel van Amerika veel terug kan vinden
van het culturele erfgoed van de Native
Americans, legendarische pioniers op ontdekkingstocht door Amerika en de echte Wild
West avonturen van cowboys. Bezoek de vele
natuurwonderen in Yellowstone National Park
en spot wilde dieren in Grand Teton National
Park. Of maak kennis met de rijke historie en
eindeloze mogelijkheden om op een actieve
manier de omgeving en landschappen van
deze vijf Amerikaanse staten te ontdekken.
Kijk ook op www.greatamericanwest.nl

Oregon
www.traveloregon.com

Idaho

254.799 km2
3,9 mln.
Salem

www.visitidaho.org

Overnacht in je tentje aan Bear Lake, ontdek het bijzondere landschap van Craters of the Moon, bezoek de
indrukwekkende Shoshone watervallen en rijd een van
de vele Scenic Byways door Idaho’s ongerepte natuur.

Amerika mag wereldwijd bekend staan als een land
van overvloed, binnen Amerika verdient Oregon die
naam: overvloed aan schoonheid en smaak.
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216.443 km2
1,6 mln.
Boise
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North Dakota
www.ndtourism.com

183.108 km2
0,7 mln.
Bismarck

De Great Plains, de Badlands, Generaal Custer, Sitting
Bull en Lewis en Clark, dat is North Dakota. Voor het
echte, oude westen ga je naar North Dakota.

South Dakota
travelsouthdakota.com

199.729 km2
0,8 mln.
Pierre

Met hoogtepunten als Mount Rushmore, Crazy Horse,
Badlands National Park en de Black Hills zeker een
bezoek waard.

Wyoming
wyomingtourism.org

253.335 km2
0,6 mln
Cheyenne

Wie aan Wyoming denkt, denkt aan Yellowstone, het
oudste nationale park ter wereld en met zijn watervallen, bossen, geisers en wilde dieren een ‘must-see’!
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De Great Lakes vs. citytrips

Noord-centraal Amerika is perfect voor diegene die op zoek is naar onontdekt Amerika.
Maak een toer langs de Great Lakes: vijf grote meren dichtbij de grens tussen Amerika en
Canada en ontdek de diversiteit van deze regio. Start in Chicago en rij richting Iowa naar
Amish country en door de graanschuur van het land. Vervolg je reis richting de Great Lakes
en geniet van de prachtige natuur, bezoek steden als Minneapolis en Madison en rij langs
charmante dorpjes. Voor saloons, paarden en bizons moet je in de staat Kansas zijn. Deze
staat is ook de place-to-visit als je op zoek bent naar knusse, romantische bed & breakfasts.

Wisconsin
travelwisconsin.com

Minnesota
exploreminnesota.com

225.163 km2
5,4 mln.
St. Paul

Verken de steden Milwaukee, Madison en Greenbay,
Breng een bezoekje aan het indrukwekkende Cave
of the Mounds of ga op wintersport in het bekende
skigebied: Wilmot Mountain!

Minnesota hoort tot de belangrijkste natuurgebieden van de VS, waar eco-toerisme steeds
populairder wordt.

Michigan
www.michigan.org

169.635 km2
5,7 mln.
Madison

Iowa
www.travelks.com

145.746 km2
3,1 mln.
Des Moines

Een absolute must visit in de staat Iowa is
Maquoketa Caves State Park! Het park heeft zijn
naam te danken aan de diverse grotten die er te
vinden zijn.

250.487 km2
9,9 mln.
Lansing

Midden tussen de Great Lakes ligt de staat Michigan.
Met meer dan 100 stranden en zandduinen is het de
perfecte zomerbestemming.

Nebraska
www.visitnebraska.com

200.330 km2
1,9 mln.
Lincoln

Wandel naar boven en geniet van het prachtige
uitzicht vanaf Monument Valley Pathway in Scott’s
Bluff. Bezoek ook de diverse sportcomplexen zoals TD
Ameritrade Park, Horsemen’s Park en Werner Park.

Kansas
www.travelks.com

213.100 km2
2,9 mln.
Topeka

Je kunt de saloons, de paarden en de bizons bijna
ruiken. In Kansas lopen nog steeds Amerikaanse
bizons vrij rond en alleen hier is het oude prairielandschap nog te zien.

Illinois
www.enjoyillinois.com

Indiana

149.995 km2
12,9 mln.
Springfield

www.visitindiana.com

Illinois is de staat van meren, pretparken,
architectuur en natuurlijk Chicago, de stad van
de jazz en Al Capone.
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94.326 km2
6,6 mln.
Indianapolis

Doe rustig aan en ga terug in de tijd. In Indiana
vind je natuur, prachtige bossen en eindeloze
maïsvelden.
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Ohio
www.discoverohio.com

116.098 km2
11,6 mln.
Columbus

Muziekliefhebbers zijn met evenementen als ‘Rock
and Soul festival’ in Cleveland aan het juiste adres in
de staat Ohio.
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Stedelijk schoon en Indian Summer

Wereldsteden als New York, Washington D.C. en Boston, schitterende natuurgebieden en
de oudste Noord-Europese koloniën (de staten van New England) van Noord-Amerika, je
vindt het allemaal in het noordoosten van de VS. Hier speelde een belangrijk deel van de
Amerikaanse geschiedenis zich af. Zo werd op het platteland van deze staten tijdens
de Burgeroorlog hard gevochten. Daarvoor nog werd hier ook de Onafhankelijkheidsverklaring getekend.Het noordoosten is een must visit voor iedereen die op zoek is naar
een mix van natuur, stedelijk schoon en geschiedenis.

New York
www.iloveny.com
www.nycgo.com

141.297 km2
19,7 mln.
Albany

De staat New York is veel meer dan de gelijknamige
stad. In ‘upstate’ New York ligt Buffalo met de Niagara
watervallen. Volg de Hudson rivier omhoog, langs
Catskills en verbaas je over de schoonheid van de
bergen en het water.

Massachusetts
massvacation.com

Maine

27.336 km2
6,7 mln.
Boston

www.visitmaine.com

91.633 km2
1,3 mln.
Augusta

Achtduizend kilometer kustlijn, 6.000 meren, 50.000
kilometer rivier. En toch is Maine vooral bekend door
die prachtige bossen.

Dit is het land van De Kennedy’s, Salem, Harvard,
Cape Cod en Martha’s Vineyard. Uiteraard mag ook de
heerlijke stad Boston niet aan het lijstje ontbreken.

New Hampshire
Discover New
England
De charmante Amerikaanse
regio New England ligt in het
noordoosten van Amerika en
bestaat uit de staten Maine,
New Hampshire, Vermont,
Massachusetts, Rhode Islands
en Connecticut. Met name
tijdens de Indian Summer
zijn de landelijke dorpen,
kustroutes en wouden van
New England een absolute
must visit.

www.visitnh.gov

24.214 km2
1,3 mln.
Concord

Kleine staat met een grote rijkdom aan natuur,
geschiedenis en cultuur. Dankzij het ontbreken van
sales tax is shoppen in New Hampshire een
absolute must!

Vermont
vermontvacation.com

24.906 km2
0,6 mln.
Montpellier

Vermont is een van de zes staten die deel uitmaken
van het gebied dat we kennen als New England.

www.discovernewengland.org

Pennsylvania
www.visitpa.com

Maryland
www..visitmaryland.org
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119.280 km2
12,8 mln.
Harrisburg

New Jersey

32.131 km2
5,9 mln.
Annapolis

Delaware

www.visitnj.org

www..visitdelaware.com

Connecticut

22.591 km2
8,9 mln.
Trenton

www.ctvisit.com

Connecticut is de meest zuidelijke staat van
New England en een van de oudste delen
van de Verenigde Staten. Dit is de staat van
schilderachtige dorpjes en schitterende
herfstlandschappen.

6.446 km2
0,9 mln.
Dover
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14.357 km2
3,6 mln.
Hartford
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Rhode Island
visitRhodeIsland.com

4.001 km2
1,1 mln.
Providence

De kleinste staat van de VS meet 60 bij 80 kilometer,
waarvan een derde bestaat uit water. Rhode island
is hartje New England en dus is het een gebied met
rustieke dorpen, kleine kerkjes en Main Streets waar
je heerlijk kunt wandelen.
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The American Dream in South West USA

Het zuidwesten van Amerika is nog altijd een populaire vakantiebestemming onder
Nederlandse reizigers. En met reden. Nationale parken als Death Valley en Yosemite,
attractiepark Disneyland, stranden als Malibu en Santa Barbara en natuurlijk de Golden
Gate Bridge in San Francisco. Voor een onbezorgde Amerika-vakantie ga je naar Californië.
Wil je je geluk beproeven? Ga dan naar The Entertainment Capital of the World, Las Vegas
in Nevada. Uitgespeeld? Rijd dan naar Arizona en bezoek onder andere de Grand Canyon.
Als outdoor liefhebber is een bezoek aan de staat Utah een absolute must; met nationale
parken als Bryce.

Californië
www.visitcalifornia.com

Nevada

423.967 km2
38,3 mln.
Sacramento

www.travelnevada.com

Surfen bij Malibu, skiën in de Sierras, sterren kijken in
Hollywood of in de Mojave woestijn. Het kan allemaal
op een steenworp afstand van downtown Los Angeles.
En dan vergeet je bijna de dierentuin van San Diego,
de redwoods van Humboldt en de wijnen van Napa
Valley. Californië is het land waar de zon altijd schijnt
en waar voor elk probleem een luchtige oplossing
gevonden wordt.

Hawaii
www.gohawaii.com

286.380 km2
2,8 mln.
Carson City

Eindeloze, rechte wegen die door de woestijn snijden,
met maar één doel: Las Vegas. Maar vergis je niet. In het
Great Basin National Park, in het noorden van Nevada,
groeien 800 soorten planten en er komen tientallen
soorten zoogdieren voor. En Lake Tahoe is een van de
belangrijkste ski-gebieden van de wereld. Mocht je toch
je geluk in Las Vegas willen beproeven, vergeet dan niet
ook even een bezoekje aan de Hoover dam te brengen.

Utah
www.visitutah.com

219.882 km2
2,9 mln.
Salt Lake City

Salt Lake City, de unieke Bryce Canyon, de
wintersportplaatsen, het Arches National Park
en de Provo Canyon, dit is nog maar een fractie
van wat het veelzijdige Utah te bieden heeft.
Na Alaska en Californië heeft Utah de meeste
nationale parken van de VS. Reden genoeg
om een bezoek aan deze veelzijdige staat te
brengen.

28.313 km2
1,4 mln.
Honolulu

18 eilanden, waarvan 8 grote, in het midden van de
Stille Oceaan. Een actieve vulkaan, de beste surfstranden van de wereld, unieke flora, geweldig eten. Wie
op zoek is naar een tropisch paradijs kan geen betere
keuze maken dan voor deze jongste staat van de
VS. Elk eiland heeft een heel eigen persoonlijkheid en
eigen bezienswaardigheden. Laat je dus niet verleiden
om je hele vakantie in Honolulu door te brengen.

Arizona
www.visitarizona.com

294.234 km2
6,6 mln
Phoenix

De Grand Canyon natuurlijk! Maar Arizona heeft
nog veel meer te bieden. Het Petrified Forest, het
versteende bos, is 200 miljoen jaar oud en van een
vervreemdende schoonheid. Zeker zo vervreemdend
is het om London Bridge te zien staan bij Lake
Havasu. En hou je van Westerns? Dan zijn plaatsnamen
als Tombstone, Tucson en Jerome een feest van
herkenning.
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South Central

Van de Rocky Mountains tot aan Texas

Colorado is de meest noordelijke staat van deze regio en heeft ontelbare
heetwaterbronnen, grote rivieren en meren en 11 nationale parken en monumenten.
Met een rijk cultureel erfgoed, wereldstad Denver en 25 gerenommeerde skigebieden
en resorts is Colorado een veelzijdige vakantiebestemming. Historische juweeltjes, zoals
de Miguel Chapel in Santa Fe, de duinen van White Sands en de restanten van Indiaanse
dorpen bij Aztec Ruins vind je in New Mexico. Helemaal in het zuiden van deze regio vind
je de het enorme Texas, het land van koeien met enorme hoorns, cowboys, steenrijke
oliebaronnen en reusachtige steaks.

Colorado
www.colorado.com

Oklahoma

269.601 km2
5,3 mln.
Denver

www.travelok.com

Amerikanen denken bij Colorado vooral aan wintersport in de Rocky Mountains. Daarmee doen ze niet
alleen Colorado, maar ook de andere seizoenen tekort.
Naast het ongerepte hooggebergte heeft Colorado
ook eindeloze vlaktes, bossen en heuvels. President
Teddy Roosevelt zei ooit dat de Engelse taal tekortschoot om Colorado te kunnen beschrijven. Het is een
land van ansichtkaarten en vergezichten. Gesticht als
mijnwerkersdorp is het gehucht Denver uitgegroeid
tot een hoofdstad om trots op te zijn.

New Mexico
www.newmexico.org

181.037 km2
3,9 mln.
Oklahoma City

Oklahoma is verdeeld in zes regio’s, elk met een ander
uiterlijk: bossen, bergen, grasland, woestijn, steden en
meren. In het hart ligt Oklahoma City, de hoofdstad,
met een springlevend stadscentrum. De stad heeft
een Route 66 museum, want het ligt halverwege deze
legendarische weg van Chicago naar Los Angeles.
Oklahoma betekent “rode mensen”, en terecht. In
Oklahoma zijn meer Indiaanse volken gevestigd dan
in welke andere staat ook. Indianen vormen 8 procent
van de totale bevolking.

314.917 km2
2,1 mln.
Santa Fe

Nee, voor stedelijk schoon reis je niet door New
Mexico. Er staan wel historische juweeltjes, zoals de
San Miguel Chapel in Santa Fe, maar de kracht van
New Mexico zit hem in het landschap: de spierwitte
duinen van White Sands, de grotten van Carlsbad
Caverns, de besneeuwde top van Wheeler Peak en de
restanten van Indiaanse dorpen bij Aztec Ruins.
De grootste groei-industrie komt van de kleinste
bevolkingsgroep in New Mexico, de Navajo. Zij
exploiteren op eigen terrein goed lopende casino’s.

Texas
www.TravelTexas.com

695.662 km2
26,5 mln.
Austin

Het land van koeien met enorme hoorns, mannen met
enorme hoeden, steenrijke oliebaronnen en reusachtige steaks. Alles is groter in Texas, zelfs de staat zelf.
Het is de grootste van de ‘lower 48’, maar liefst 17 keer
zo groot als Nederland. Hier kun je uren rijden zonder
iemand tegen te komen. Behoefte aan iets moderners?
Geen probleem. Houston en de kuststrook langs de
Golf van Mexico bieden alle gemakken, avonturen en
uitgaansmogelijkheden van de 21ste eeuw. Het NASA
Space Center is een aanrader!
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Muzikaliteit en Zuidelijke warmte

Dit is Amerika op haar best. Zuidoost Amerika is de bakermat van de Jazz, Blues, Country
en Rock & Roll en dus een absolute een absolute must visit voor muziekliefhebbers. Rijd
langs de indrukwekkende plantagewoningen en proef de Cajun en Creoolse keuken van
New Orleans. Maak kennis met Tupelo, de geboortestad van Elvis en laat je meevoeren
door het ritme van Nashville. Uiteraard mag ook de ‘Sunshine State’ Florida niet
ontbreken tijdens je bezoek aan het zuidoosten van Amerika. Hier maak je onder andere
kennis met Miami, Tampa, Orlando, Disney World en de Everglades.

West Virginia
www.wvtourism.com

Virginia
www.virginia.org

North Carolina
www.visitnc.com

Tennessee
www.tnvacation.com

Arkansas
www.arkansas.com

South Carolina
discoversouthcarolina.com

62.756 km2
1,9 mln.
Charleston

Missouri

110.787 km2
8,3 mln.
Richmond

Kentucky

139.391 km2
9,8 mln.
Raleigh
109.153 km2
6,5 mln.
Nashville
137.732 km2
2,9 mln.
Little Rock
82.933 km2
4,8 mln.
Columbia

www.visitmo.com

kentuckytourism.com

108.540 km2
6,0 mln.
Jefferson City
104.656 km2
4,4 mln.
Frankfort

Het Diepe Zuiden

De Zuidelijke staten Missouri, Arkansas,
Louisiana, Tennessee, Kentucky, Georgia,
Alabama, Mississippi, South Carolina, North
Carolina, Virginia en West Virginia; vormen
gezamenlijk Travel South USA.
Het Zuiden staat bekend om de vriendelijke
en gastvrije bevolking, haar unieke
culturen en historisch erfgoed, rijke
muziekstijlen en gastronomie. Eigenlijk
is het landschap alleen al de reis meer
dan waard. Een prachtige oceanen,
bergen, kristalblauwe meren, kolkende
rivieren, grote ondergrondse grotten en
groen heuvellandschap; het Zuiden heeft
voor ieder wat wils. Van watersporten
en het spotten van wilde dieren tot
extreme sporten en golfen. Met diverse
grote internationale luchthavens plan je
eenvoudig een fijne, zonnige vakantie naar
het Zuiden van Amerika. Travel South leent
zich perfect om per (huur)auto te ontdekken.

Florida
www.wildflorida.com

www.industry.travelsouthusa.com

Louisiana
louisianatravel.com

Mississippi
visitmississippi.org
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135.659 km2
4,6 mln.
Baton Rouge

Alabama

125.438 km2
3,0 mln.
Jackson

Georgia

www.alabama.travel

www.exploregeorgia.org

Miami, Tampa, Orlando, Disney World,
Everglades en de Florida Keys en Key West.
Florida is voor Amerikanen wat de Spaanse
Costa’s zijn voor ons. Naast Californië is
Florida een van de meest Latijnse staten van
de VS, vooral door de enorme Cubaanse
gemeenschap die er woont. Wereldberoemd
onder feestliefhebbers is de Spring Break in
Panama City Beach. Elk jaar trekken daar in
maart honderdduizenden studenten heen om
met veel kabaal de voorjaarsvakantie te vieren.

135.676 km2
4,8 mln.
Montgomery
153.910 km2
9,9 mln.
Atlanta
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