
KNAC goes USA

www.usaautoreizen.nl

Dag 13 Fremont – San Francisco (50 mijl) 
Na de 2.737 meter lange Golden Gate bridge en een 
kort bezoek aan het gezellige Sausalito, rijden we 
naar het hotel en heeft u de rest van de dag vrij. Neem 
bijvoorbeeld een hop-on-hop-off bus, of de kabeltram, 
bezoek Fisherman Wharf of rij de wereldberoemde 
bochtige Lombard Street.  
 
Dag 14 San Francisco – Carmel by the Sea (145 mijl) 
Via Monterey over de bekende 17 mile drive en het 
vanwege zijn jaarlijkse oldtimer veiling wereldberoemde 
Pebble Beach naar het pittoreske Carmel.
 
Dag 15 Carmel by the Sea – Santa Barbara (260 mijl) 
Over de legendarische Highway 1 langs de kust van de 
Grote Oceaan passeren we vele bezienswaardigheden 
zoals o.a. Point Lobos, Julie Pfeiffer Burns State Park, 
Hearst Castle, Piedras Blancas (zeeolifanten spotten), 
etc. om uiteindelijk in Santa Barbara aan te komen.  

Dag 16 Santa Barbara – Los Angeles (175 mijl) 
De laatste dag rijden brengt ons via Highway 1 en door 
het Los Padres National Forest en de 405 naar Los 
Angeles waar we de eigen auto’s bij de vervoerder 
inleveren en dan naar het hotel gaan om de rest van de 
dag te genieten van de stad Los Angeles. Equipes met 
een huurauto kunnen daar ook morgen nog gebruik van 
maken.
 
Dag 17 Los Angeles (vrije dag) 
Vandaag kan iedereen zelf bepalen waar men naar toe 
wil in deze grote stad. Is het Hollywood, shoppen in 
Rodeo Drive of naar Long Beach in het zuiden van LA? 
Ook proberen we een bezoek af te leggen bij Jay Leno, 
bekend om zijn uitgebreide autoverzameling waaronder 
de nodige unieke exemplaren.

Dag 18 Los Angeles - Amsterdam 
De terugreis naar Amsterdam wordt aanvaard. 
Huurauto rijders leveren die in bij de verhuurder op het 
vliegveld, de zestiger jaren Mustang rijders laten de 
auto’s achter op de parkeerplaats van het hotel. Met de 
hotel shuttle gaan we naar het vliegveld. 

Dag 19 Aankomst Amsterdam 
We nemen afscheid van elkaar, de reisleiders en de 
technische equipe. 

www.usaautoreizen.nl

Deze 19 daagse avontuurlijke route kan gereden 
worden:
- Met uw eigen oldtimer/klassieker/sportwagen,   
 kosten per equipe € 12.990,-;

- Met een huurauto, bijvoorbeeld Ford Mustang of   
 soortgelijk, kosten per equipe € 10.500,-;

- Met een gehuurde Ford Mustang uit de zestiger   
 jaren (beperkt beschikbaar), kosten per equipe 
 € 13.750,-.

De prijzen zijn inclusief 2 vliegtickets (economy 
class), professionele Nederlandstalige reisleiding, 
transfers van het vliegveld naar het hotel en v.v.,  
alle overnachtingen (2 persoons kamer) in 
uitstekende hotels met merendeels continental 
ontbijt, zeevervoer eigen auto, 4 gemeenschappelijke 
diners/lunches, begeleiding door een technisch 
team, routeboeken, routekaarten, hulp bij 
repatriëring van een gestrande auto en een reisgids. 

Niet inbegrepen in de prijs zijn o.a. een 
eenpersoonskamer toeslag, een transport-
verzekering (ca. 0,9% van de taxatiewaarde), 
rijverzekering eigen auto (€ 600,- tot een 
taxatiewaarde van $ 150.000,-, daarboven op 
aanvraag), kosten visum (ESTA), parkeergeld 
hotels, persoonlijke uitgaven (o.a. eten, drinken, 
entreegelden parken en musea, etc.) en een reis-  
en annuleringsverzekering.

Het maximaal aantal equipes is 30. 

De KNAC organiseert samen met USA Autoreizen 
een informatiemiddag. Wanneer deze gehouden 
wordt en waar, zie www.usaautoreizen.nl 

Inschrijven voor deze avontuurlijke reis kan via 
www.usaautoreizen.nl. 
 
Inschrijven voor de informatiesessie kan via 
ledenservice@knac.nl onder vermelding van uw 
KNAC lidmaatschapsnummer, uw naam en het 
aantal personen (max. 2).

USA Reizen is lid van SGR en  
Stichting Calamiteitenfonds Reizen.



Wat is er mooier dan met je eigen auto het zuid-
westen van Amerika met al zijn natuurschoon te 
doorkruisen?

De KNAC organiseert in samenwerking met  
USA Autoreizen exclusief voor haar leden deze 
19 daagse reis. U kunt deelnemen met uw eigen 
oldtimer/klassieker/sportwagen of met een huurauto 
(bijvoorbeeld een Ford Mustang), of met een gehuurde 
Ford Mustang uit de zestiger jaren.

Deelnemers gaan o.a. de volgende highlights beleven; 
de Grand Canyon, Monument Valley, Bryce Canyon, 
Zion Park, Death Valley, Yosemite Park, het leukste 
deel van Route 66, de Tioga Pass (meer dan 3.000 
meter hoog) en Highway 1 van San Francisco naar  
Los Angeles.

 

Dag 1 Amsterdam – Los Angeles 
Vervoer naar het hotel bij de luchthaven van LA.  
Uw eigen auto of de gehuurde Mustang uit de zestiger 
jaren staat klaar bij het hotel. Parkeerplaats is bewaakt. 
Berijders van andere huurauto’s halen die bij aankomst 
in LA op en rijden naar het hotel.
 
Dag 2 Los Angeles – Palm Springs (200 mijl) 
Wennen aan het rijden in Amerika. We nemen eerst een 
stuk Interstate naar het zuiden en buigen dan af naar 
het oosten om via de Bernardina Mountains en langs 
Lake Elsinore naar Palm Springs te rijden. 

Dag 3 Palm Springs - Kingman (260 mijl) 
We rijden via Twentynine Palms, Joshua Tree National 
Park en de Mojave Desert naar Kingman. Via de legen-
darische  Oatman Pass (Route 66) bereiken we de  
“Old West Mining Town Oatman” waar een koffiestop in 
het historische hotel Oatman niet mag ontbreken.
 
Dag 4 Kingman - Flagstaff (235 mijl)
We blijven R 66 volgen met onderweg o.a. een bezoek 
aan Hackberry General Store en Seligman, op en 
top een “Mother Road” dorp met Angel Delgadillo’s 
Barber. Via Sedona, the red rocks country, komen we in 
Flagstaff. 

Dag 5 Flagstaff – Cameron (140 mijl) 
De Grand Canyon staat vandaag op het programma. Een 
bezoek aan het IMAX theater en een helikoptervlucht 
door de Grand Canyon worden ten zeerste aangeraden. 
 
Dag 6 Cameron – Monument Valley - Page (285 mijl)
Monument Valley Navajo Tribal Park is vandaag een van 
de bestemmingen. Een tour langs de drie beroemdste 
formaties van meer dan 300 meter hoog van dit door 
wind en water gecreëerde piekerige roestbruine 
rotsformatie landschap is een aanrader. Daarna rijden 
we door naar Page via o.a. de Antelope Canyon.
 
Dag 7 Page - St. George (230 mijl). Evt. Bryce Canyon 
We rijden over de Lake Powell Dam en genieten van 
het uitzicht op het meer. Via de Horseshoe Bend in 
de Colorado River, Marble Canyon en Zion National 
Park, waar de Virgin rivier tot 800 meter diepe kloven 
uitgeslepen heeft, rijden we naar St. George. Als optie 
bieden we aan om via Bryce Canyon te rijden (+55 mijl).

Dag 8 St. George – Las Vegas 160 mijl) 
Via de Valley of Fire rijden we door naar DE stad van 
het entertainment, de gokstad Las Vegas. Het begon 
in Fremont Street en daarna is De Strip met zijn vele 
hotels en casino’s ontstaan. 

Dag 9 Las Vegas (evt. Hoover Dam (70 mijl) 
Slenteren over de Strip, eventueel het Carroll 
Shelby museum bezoeken, het Ballagio waterballet 
bewonderen (vooral ’s avonds erg mooi) en lekker 
rondstruinen met een hapje en een drankje in 
bijvoorbeeld The Venetian.

Dag 10 Las Vegas – Death Valley - Bishop (285 mijl) 
Death Valley is een van de warmste plekken op aarde 
met grote zoutvlakten. Badwater is het laagste punt van 
Amerika (85 meter onder de zeespiegel). Een korte stop 
bij Zabriski Point (maanlandschap van kartelige rotsen) 
is aan te raden en in het Furnace Creek Death Valley 
Museum genieten van een prachtige dia presentatie.  
 
Dag 11 Bishop – Merced (250 mijl) 
Via de Tioga Pass (hoogste punt is 3031 meter) rijden we 
door het prachtige Yosemite National Park, bekend om 
zijn watervallen en prachtige vergezichten.

Dag 12 Merced – Fremont (135 mijl)
Na eventueel een bezoek aan het County Courthouse 
Museum in Merced rijden we via Mount Hamilton en een 
bezoek aan Lick Observatory boven op de berg, door 
naar Fremont. We trachten een rondleiding door de 
Tesla fabrieken te regelen.
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