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1 mei: San Francisco International Airport - Pacific Heights Hotel (San Francisco) (14,6 mijl - 0u23')

Grotere kaart weergeven

Deze morgen, rond 5u15, heeft Anne haar vader ons naar het station in Aalst gebracht. Tijd zat dus voor de trein te
nemen van 6u03 naar Brussel. Ruimschoots op tijd komen we aan te Brussel-Zuid. Door verwarrende wegwijzers en
geen al te correcte informatie van het personeel, moeten we ons nog haasten om in te checken. Gevolg, geen
zitplaasten bij elkaar dus beluiten we maar om recht te staan op de TGV. (goed begonnen!).
Na een probleemloze TGV-rit komen we aan in de luchthaven Charles De Gaulle. Veel tijd om in te checken rest er
ons niet, ook hier weer slechte informatie en een massa volk (waarschijnlijk door 1 mei). We vrezen al het ergste,
als er plotseling een vriendelijke man afroept dat de passagiers voor San Francisco voorrang hebben.
De douanecontrole geeft ook geen problemen en met een kleine drie kwartier vertraging zijn we vertrokken voor
een vlucht van 10u20'.
Na een probleemloze vlucht landen we om 12u15 (21u15 Belgische tijd) te San Francisco. Ook hier geen enkel
probleem met de douane.
Het weer is prachtig maar toch ietwat fris.
Door het volgen van de "Blue Line", een soort pre-metro, komen we enkele minuten later aan bij de firma Hertz
voor het oppikken van onze huurwagen. Ook daar staat een massa volk te wachten, na een half uurtje aanschuiven
is het onze beurt. Typisch, geen full-size wagen meer ter beschikking, de vriendelijke man van Hertz bied ons een
gratis upgrade aan naar een mini-van. We aanvaarden de upgrade, maar ik heb toch een gevoel van: nu zitten we
opgescheept met een "mini-busje". Tijdens de zoektocht naar onze wagen maakt Anne de opmerking: "kijk hier wat
nen knappe bak" ze hadden ons deze ook mogen gegeven hebben. Na controle van de parkeerplaatsnummer,
komen we uit bij ... jawel, die "knappen bak".

De weg naar ons hotel is nogal druk maar rond 16u00 komen we aan in het "Pacific Height Hotel". De kamers zijn
ruim en net, geen luxe maar precies wat we nodig hebben.
Drie kwartier later maken we, te voet, al een eerste verkenningstocht door SF.
We volgen de kustlijn, door de felle wind is het op sommige plaatsen wel vrij koud.

Na deze fikse wandeling hebben we alle drie honger gekregen en gaan we op zoek naar een restaurant. Onze keuze
is gevalllen op "Bubba Gump" bekend o.a. door de film Forrest Gump.
We nemen een schotel met, uiteraard, schrimps (scampi). Het eten is heel lekker en bij het afrekenen krijgen we de
keuze om een tip te geven van 15% (food was good), 17% (food was very good) of 20% (food was even better
than with mama at home). Ze moeten nu ook niet overdrijven, beter dan bij moeder thuis kan toch niet, zeker hier
niet. Dat wordt dus een tip van 17%.
Het is inmiddels al rond 19u00 (bij ons dus 4u00 's morgens) als we besluiten dat het goed geweest is voor vandaag
en we terug keren naar het hotel.
Op de terugweg langs "Pier 39" komen we de zeeleeuwen tegen die liggen te rusten op de pontons. Blijkbaar
genieten ze van de aandacht van de toeschouwers en ze poseren dan ook gewillig voor de camera.

Ook de bekende "Cable Car" tram komt ons pad nog kruisen.

Het is 20u00 als we terug in ons hotel zijn, na wat uitpakken en een lekkere douche is het al gauw 22u00. Hoog tijd
dus om te gaan slapen, want morgen beloofd het opnieuw een drukke dag te worden.
Dirk, Anne en Alain

2 mei: San Francisco

Na een stevig ontbijt van zware donuts en muffins hebben we de wagen genomen en zijn we San Francisco gaan
verkennen. Eerst het Presidio district, waar we enkele mooie foto's konden nemen van de Golden Gate bridge.

Dan zijn we naar Lombard Street gereden : de meest kronkelende straat van SF. We hebben daar ook een paar
foto's kunnen nemen van de fameuze cable car.

Vervolgens zijn we naar de Coit Tower gegaan, waar Cristoffel Columbus over de stad kijkt en waar je een prachtig
zicht hebt over de stad.

Op zoek naar iets om te eten zijn we dik verkeerd gereden en hebben zo de Bay Bridge overgereden. Toch ook wel
een spectaculaire brug.

Daarna zijn we de Castro wijk gaan verkennen. De 'Gay' wijk van SF. Een echte mannen wijk met een leuke
ambiance en mooie onderhouden huizen.
s' Middags hebben we daar geluncht in een Mexicaanse snack 'Zapata bar'. Voor de eerste keer in ons leven hebben
we een Burrito geproefd. Wat echt heel erg meeviel, maar dat toch wat te pittig was voor de jongens. Uit voorzorg
had ik een Buritto gevraagd zonder Salsa. Dirk werd zowaar uitgenodigd door een dakloze vrouw die ook in het
restaurant zat om plaats te nemen aan haar tafel waar nog drie plaatsen vrij waren. We zijn met haar wat aan de
babbel geslagen en het bleek toch wel een vrouw van de wereld te zijn. Ze wist zelfs dat er in België meer dan 1
taal gesproken werd. Toch wel heel zelden dat een Amerikaan zoiets weet.
Terug in de wagen hebben we verder de stad verkend en zijn we uiteindelijk gestrand op het 'strand'. Met de fleece
aan hebben we een fikse wandeling gedaan en hadden vandaar een prachtig zicht op de andere kant van de Golden
Gate. Terug enkele tientallen foto's van deze toch wel zeer indrukwekkende rode brug.

Tegen de zonsondergang hebben we dan de brug overgereden om ze dan van die kant ook nog eens te trekken.
Zelfs een paar nachtfoto's met statief !

Ondertussen was het al 22u en hebben dan op de valreep maar een Macdo gaan nuttigen op de Fisherman's Warf.
Moe, maar tevreden terug naar het hotel.
Anne, Alain en Dirk

3 mei: San Francisco - Monterey (122 mijl - 2u47')

Grotere kaart weergeven

Vandaag om 7u00 opgestaan, ontbeten, de kamers gereserveerd voor de terugkeer en rond 9u00 zijn we dan van
start gegaan met onze rondreis.
Het is prachtig weer in SF, maar naar mate de trip vordert komt de bewolking steeds hardnekkiger opzetten.
Hieronder nog een zeldzame foto met een prettig zonnetje.

Ver moeten we vandaag niet rijden, het is dan ook net middag als we in Monterey aankomen. Aangezien we verder
niets geboekt hebben rijden we onmiddellijk naar het "Padre Oaks" motel. Gelukkig is er geen probleem om een
kamer te krijgen.

Eens alles opnieuw uitgeladen gaan we op zoek naar een eetgelegenheid. De "Routard" heeft ons al verschillende
keren geholpen om een goede keus te maken en ook deze keer is het bingo. In Monterey vinden we een
aangenaam restaurant met, zoals gewoonlijk, erg vriendelijke mensen. Het eten is er super lekker en de soep die
ons aangeraden wordt is gewoonweg fantastisch.
De namiddag brengen we door in Monterey zelf, mede door het slechte weer, het is echt bij momenten koud nu,
valt Monterey toch wat tegen.
We besluiten om nog wat van de prachtige kustlijn te genieten alvorens terug te keren naar ons motel.

Na wat werk aan de foto's en de website is het alweer tijd om de honger te stillen. De "French Bakery" blijkt dicht te
zijn, dus gaan we maar terug naar het gezellige restaurant van deze middag en worden er voor de tweede keer
aangenaam verrast. Het is inmiddels al 21u00 geworden en we besluiten dat we maar eens vroeg onder de wol
kruipen.
Morgen is er weer een nieuwe dag met hopelijk beter weer.
Dirk, Anne en Alain.
PS: Deze keer geen foto's van mij, maar van Anne.

4 mei: Monterey - Santa Barbara (249 mijl - 4u55')

Grotere kaart weergeven

Deze morgen zijn we vrij vroeg opgestaan want we hebben een behoorlijke rit voor de boeg. Spelbreker is opnieuw
het weer, het is zelfs lichtjes aan het regenen nu, gelukkig rijden we straks zuidwaarts en is er beter weer beloofd.
Rond 8u00 zijn we opnieuw naar de "French Bakery" gereden, deze maal hadden we meer geluk en was de zaak
open. Een echte verademing om "echt" ontbijt te kunnen nemen. We werden bediend door een jonge française die
denk ik blij was haar eigen taal nog eens te horen. De croissants, chocoladekoeken en amandines waren zoals het
hoort, de koffie was lekker, maar de chocolademelk viel wat tegen, blijkbaar was die gemaakt van poeder.
Rond 9u00 zijn we dan vertrokken voor een rit langs de kust, onze eerste stop was echter héél kortbij. In Carmel
staat namelijk een bijna volledig intacte missiepost. Op het moment van onze aankomst was er juist een
doopviering, hierdoor konden we het interieur van de kerk niet bekijken, jammer, maar er blijft nog genoeg te
bezichtigen in de missiepost.

Het is reeds rond 11u00 als we besluiten dat het hoog tijd wordt om verder te rijden.
De kustweg verbaast ons door de grote hoogteverschillen die we moeten overbruggen, hierdoor zijn de wegen nogal
bochtig en moeten we regelmatig onze snelheid beperken tot 15 mijl per uur. De uitzichten zijn ondanks het nog
steeds slechte weer toch spectaculair.

Veel tijd om te stoppen is er niet meer, door het bochtige parcour is onze gemiddelde snelheid danig gezakt dat het
vrij laat zal worden als we in Santa Barbara toekomen.
Voor het middageten maken we een tussenstop in "San Luis Obispo", een aangenaam stadje met veel winkels. Deze
keer wordt het Chinees, een uitgebreid buffet staat ter onzer beschikking, maar toch zien we hier ook weer de
amerikaanse invloed op het eten, de desserts bestaan vooral uit zoete gebakjes.
We hebben toch nog even de tijd genomen om de zeeolifanten te bezoeken, deze kolonie komt sinds 1989 naar de
kust, hetgeen een rariteit blijkt te zijn want deze dieren zijn eigenlijk mensenschuw.

Rond 19u00 arriveren we in Santa Barbara en gaan op zoek naar een Motel 6, er is een vrij nieuw in Santa Barbara,
eens ter plekke blijkt het ook hier weer geen probleem te zijn om kamers te huren. De inrichting is inderdaad nieuw
en kraaknet. De wifi-toegang is betalend maar aangezien het ook weeral vrij laat is en we morgen heel vroeg op pad
moeten doe ik de moeite niet om een kaartje te kopen. Onze lezers zullen wat geduld moeten hebben.
Dirk, Anne en Alain

5 mei: Santa Barbara - Tucson (578 mijl - 8u40')

Grotere kaart weergeven

Supervroeg opgestaan deze morgen en het ontbijt genomen in de supermarktketen '7 eleven'. Een meeneemkoffie
en een croissant of twee. Niets om naar huis over te schrijven, maar soms mag je niet te kieskeurig zijn.
We hebben een tocht van 600 miles (900 km) voor de boeg, dus zijn we in Santa Barbara vertrokken om 7u00.
Terug was het weer niet van de partij. Het was wel al wat warmer dan de vorige dagen, maar toch weer zwaar
bewolkt.
Na een uurtje komen we langs de autosnelweg aan in LA. Wat een mierenhoop ! Wat een geluk dat ik mijn rijbewijs
thuis laten liggen heb, zodat ik niet moet rijden. En ik denk dat Dirk ook blij was dat hij op de passagiersstoel zat.
Alain heeft ons door deze mierennest geleid zoals hij dagelijks doet in Brussel. Het heeft wat langer geduurd dan
gedacht, maar uiteindelijk na 1u30 waren we door LA en kon de tocht wat minder gestresseerd verlopen.
Ondertussen was de zon van de partij en begon alles er veel beter uit te zien. We werden er zowaar wat vrolijker
van. Na een poosje nam Dirk het stuur over en was het de hele dag rechtdoor tot onze eindbestemming in Tucson.
Nog wel vertellen dat we gestopt zijn onder de baan in Blyte om wat te eten. Onze keuze viel op een 'Taco Bell': een
Mexicaanse fastfoodketen. Eerlijk gezegd trok het op niet veel. Dat weten we ook weer en we zullen ons geen twee
keer laten vangen.
Om 20u00 lokale tijd, want we hebben onze klok een uur verder moeten draaien, zijn we aan ons hotel 'The
Flamingo inn' gearriveerd. Zeer mooie kamers en echt niet duur.

Nadat we ons wat opgefrist hebben zijn we de stad ingetrokken om hopelijk wat beter te eten dan deze middag. En
wat bleek, dank zij onze trottergids, vallen we op een aardig adresje en hebben een heerlijke salade verorberd. Tijd
om te gaan slapen.
Anne, Alain en Dirk

6 mei: Tucson

Wegens internetproblemen gisteren, heb ik al een paar dagen niets meer kunnen publiceren. In het "Flamingo
Hotel" is er wel draadloos internet, maar ik krijg maar geen contact. Dus deze morgen naar receptie geweest om te
vragen wat er mis was. Het is 7u00 en de deuren zijn nog niet geopend, later bij het ontbijt nog eens opnieuw
gevraagd en blijkbaar heeft de dame mij een verkeerd paswoord gegeven. Vanavond opnieuw proberen dus.
Rond 9u00 zijn we vertrokken naar het Pima Air Museum. slechts 20 minuten later zijn we al ter plaatse. Raar, maar
blijkbaar zijn we de eersten, en is het museum nog dicht. Normaal moet het museum zijn deuren openen om 9u00.
Even op de deuren geklopt en een norse man komt zeggen dat het 8u20 is en dat het museum slechts om 9u00
opent. Slik, wij hadden onze uurwerken een uur verder gezet, maar blijkbaar geldt er in Arizona een nogal
verwarrende regeling wat het zomeruur betreft. Dat verklaart ook meteen waarom in ons hotel de receptie deze
morgen nog gesloten was.
Eens binnen kiezen we voor een tripple ticket. Het Pima museum, de AMARG site en het "Titan Air Missile Museum".
In hangars waar de airco veel te lage temperaturen opwekt staan en hangen vliegtuigen uit WO II. Overal staan er
gepensioneerde militairen klaar om ons een woordje uitleg te verschaffen. Spijtig genoeg kunnen we niet al te lang
naar hun deskundige uitleg luisteren want we hebben slechts 2u00 de tijd om de imense site te bekijken. Prachtig
welke unieke stukken daar verzameld zijn.

Om 11u15 moeten we dan inschepen voor de AMARG rondleiding. De AMARG-site staat onder militair toezicht en is
eigenlijk een gigantisch vliegtuigkerkhof waar momenteel 4450 toestellen staan. Sommigen onder hen zullen tot
schroot herleid worden, maar een groot aantal kan op korte tijd terug operationeel gemaakt worden.
Een indrukwekkend zicht moet ik zeggen.

Inmiddels is het al 13u00 als we terug op de parking bij onze wagen zijn. We hebben alledrie honger en besluiten
om onderweg naar het TITAN-Museum, een hap te eten.
Veel is er niet te vinden in het desolate landschap, een bordje wijst ons de weg naar een eetgelegenheid, blijkt dit
een casino te zijn, waar tevens iet kan gegeten worden. Raar, maar de spelers zijn bijna allemaal hoog
gepensioneerden.

Zoals gewoonlijk stelt het restaurant niet veel voor, typisch amerikaans eten dat ons geen van allen smaakt.
Om 15u00 start de rondleiding in het TITAN-museum. Het museum is eigenlijk een oude lanceerplaats van de
TITAN-raket. De deskundige uitleg van de gepensioneerde begeleider, alsook de rondleiding in het complex,
inclusief controlekamer en lanceersbasis, doet ons meermaals de wenkbrauwen fronzen.

Wat een vernietigingskracht daar gelegen heeft is niet te schatten.
Om 16u15 staan we terug buiten en besluiten we om nog naar het beroemde westernstadje "Tombstone" te rijden.
Het is reeds 19u00 als we aankomen, veel tijd om foto's te nemen is er niet want de zon is reeds bijna onder.

In een rasecht saloon, met dito dienster nemen we het avondmaal.

Anne en Alain kiezen voor de schotel met kippeborst, terwijl ik de gefrituurde kippeborst met BBQ-saus neem. Het
eten is niet slecht, maar ik had helemaal geen sla nog groente bij mijn kip. Volgende keer beter opletten dus.
21u30, aangekomen in het hotel rest er niets anders meer dan mijn verslag af te werken, een lekkere douche te
nemen en in bed te duiken, want morgen staat er alweer een zware rit op het programma, maar het belooft wel een
mooie te worden.
Dirk, Anne en Alain.

7 mei: Tucson - Flagstaff (Grand Canyon) (276 mijl - 5u48')

Grotere kaart weergeven

Vandaag opnieuw vroeg uit de veren voor een lange rit naar Flagstaff, een stadje ten zuiden van de Grand Canyon.
Na ons ontbijt, of wat er moet voor doorgaan, bestaande uit kleine cake'jes en donuts en een beker verschrikkelijk
flauwe koffie, laden we de wagen. Alain heeft ondertussen de ruiten wat proper gemaakt en als we rond 8u15
vertrekken is het al vrij warm in Tucson.
Het wordt een vrij saaie rit, we hebben gekozen om niet de autosnelweg te nemen, zo kunnen we wat genieten van
het typische Arizona landschap, bestaande vooral uit uitgestrekte vlaktes met massa's cactussen.

Tanken met een kredietkaart is ook wat raar in de VS. Reeds een paar maal krijgen we de vraag te horen om
hoeveel dollar we willen tanken, pas als de kassierster het bedrag ingetikt heeft treed de pomp in werking, hoe je zo
een benzinetank volledig kan vullen is me ook een raadsel. De prijs valt heel goed mee, zo'n 3,37 dollar voor één
gallon, wat overeenstemt met zo'n 0,60 euro voor een liter. Het is wel zo dat we met onze zware wagen een
gemiddeld verbruik hebben van 10,5 liter per 100 km, dus loopt het bedrag toch nog aardig wat op.
Rond 11u00 doorkruisen we Phoenix, stoppen doen we niet want we willen tijdig in Flagstaff aankomen.
Rond 12u00 houden we even halt voor een snelle hap. We parkeren ons aan een "Mall" en wat ik al lang op foto
wou hebben stopt er zo waar voor onze neus. Een rasechte brandweerwagen. Een geluk dat ik steeds mijn camera
gebruiksklaar heb. De brandweermannen die uitstapten kwamen blijkbaar ook maar boodschappen doen want ze
hadden nog tijd voor een leuke babbel. Zoals gewoonlijk zijn het opnieuw vriendelijke mensen, die toch fier zijn op
hun werk en hun materiaal. Hun wagen was perfect in orde en glom als een spiegel, dan moet je nog weten dat hij
eind deze week vervangen wordt door een nieuwe.

Aan de rand van het domein staan nog enkele symbolen van de staat Arizona, dus nog gauw aan Anne gevraagd om
een foto te maken.

Rond 16u30 komen we aan in het "Days Inn Hotel" te Flagstaff, ook hier geen probleem om kamers te krijgen. Na
onze bagage opnieuw naar de kamers gebracht te hebben, besluiten we om ons even op te frissen en om 19u00 te
gaan eten bij "Josephine's". Het eten is er lekker maar vrij duur. De Routard biedt nog keuze uit drie andere
eetgelegenheden, één van hen gaan we morgen uitproberen. Na de stad nog wat verkend te hebben keren we terug
naar ons hotel. Morgen gaan we een volledige dag in de Grand Canyon doorbrengen. Benieuwd wat dit zal brengen.
Dirk, Anne en Alain.

8 mei: Flagstaff - Grand Canyon (80 mijl - 1u37')

Grotere kaart weergeven

Vandaag gaan we een hele dag doorbrengen in Grand Canyon NSP. De weerberichten voorspellen een vrij zonnige
dag met temperaturen rond de 18 graden. Dat is niet zo overdreven veel maar we bevinden ons wel op een hoogte
van ongeveer 2000 meter.
Zoals gewoonlijk start onze dag met een "verrassingsontbijt". Ook deze keer staat weer de gewone amerikaanse
kost op het menu, maar dit hotel heeft toch een "specialleke" namelijk selfmade Belgian Waffels. Toch even moeten
zoeken waar die wafels stonden, niet gevonden maar wel het deeg en de wafelijzers, het is de bedoeling dat we
deze zelf bakken. De wafels zijn vrij goed, we nemen ook nog wat verse toast (zelf te roosteren).
Dan begint onze trip naar de Grand Canyon. Het wordt een rit van 178 km, hiermee zijn we weer zoet voor een paar
uur. Ik denk dan, waarom hebben we toch geen hotel dichterbij gezocht, maar al snel blijkt dat er gewoonweg bijna
niets korter in de buurt is tenzij in het park zelf, met zicht op de Canyon, maar de prijs hiervan wil ik zelfs niet
weten.
Rond 10u30 komen we aan in het park, een ranger vraagt ons welk ticket we wensen, we nemen zoals vooraf
gepland een jaarabonnement voor een voertuig, dit abonnement geldt in bijna alle parken.
We parkeren onze wagen op een van de vele parkings en via een efficiënt systeem van gratis bussen kunnen we de
hele South Rim van de Canyon bereiken.
De eerste indruk die we krijgen is overweldigend, dit is gewoon te mooi voor woorden, een foto zegt al iets maar
zinkt in het niets tegenover de realiteit. Het weer valt mee maar er blijkt toch wat een waas te hangen, wat eigenlijk
nogal normaal is bij een zicht van enkele tientallen kilometers ver.

Na een fikse wandeling met de nodige stopplaatsen om foto's te nemen, gaan we iets nuttigen in een plaatselijk
restaurant. Na het "eetfestijn" gaan we terug op weg om nieuwe vergezichten te ontdekken. Het is ondertussen heel
warm geworden met temperaturen van rond 30 graden. Bijna de hele namiddag stappen we rond de Canyon,
onderweg letten we op om een goede plaats te vinden voor de zonsondergang.
Rond 18u30 kunnen we dan stilaan beginnen genieten van de komende zonsondergang, de wolken zijn ondertussen
verdwenen en we krijgen echt prachtige kleuren te zien die met de minuut veranderen.

Rond 19u10 is de zon bijna volledig verwenen uit de Canyon en besluiten we huiswaarts te keren.
Het is rond 22u00 als we terug in Flagstaff aankomen, is er nu toch wel geen enkel restaurant of zelfs maar een
"fast-food gedoe" nog open zeker. Daar gaan we in het vervolg toch moeten op letten. Nu nog gauw onder de
douche en een verslagje maken voor de website. Morgen nemen we onze bagage en verhuizen we naar Page.
Benieuwd wat we daar gaan beleven.
Dirk, Anne en Alain

9 mei: Flagstaff (Grand Canyon) - Page (136 mijl - 2u38')

Grotere kaart weergeven

Deze morgen heb ik met Alain afgesproken om te gaan ontijten om 7u30 zodat we om 8u00 kunnen vertrekken naar
Page. We willen ginder op tijd aankomen om het unieke lichtspel van de zon in de "Antilope slotcanyon" te kunnen
meemaken en vastleggen op foto. Na onze debacle van gisteren kunnen we een stevig ontbijt gebruiken.
Aangekomen in de ontbijtzaal van het hotel is de teleurstelling groot. Een hele groep schoolkinderen, ik schat zo'n
dertigtal maakt gebruik van het buffet, bijgevolg is er een file van om en bij de 15 personen. Wij hebben echt geen
tijd om te wachten, dus neemt Alain slechts een koffie, beter gezegd wat gekleurd water, en ik twee bekertjes
fruitsap. Vlug onze bagage inladen, uitchecken en "on the road again".
Na ongeveer 1u30 rijden besluiten we even te stoppen en in de shop iets "eetbaar" te kopen. Rond 11u30 bereiken
we dan onze bestemming "Antilope Canyon".
Het parkeerterrein bestaat vooral uit zand en stenen, bij het parkeren van de wagen voel ik zo dat de wielen vrij
diep in het zand zitten.
Aan een kleine chalet kopen we de tickets voor de begeleide tour in de canyon. Deze bevindt zich op Navajo-gebied
en het zijn dus rasechte indianen die ons zullen gidsen door de canyon. Tijdens het wachten hoort Anne dat er nog
een paar vlamingen in de groep zitten. Het koppel is woonachtig te Gent, maar blijkbaar is de vrouw afkomstig uit
Nieuwerkerken bij Aalst en de man uit Aalst zelf, of hoe klein de wereld toch weeral blijkt te zijn. Na een aangename
babbel horen we de namen afroepen om "in te schepen". De wagens zijn vrij hoge oude pick-up's, waarop
achteraan banken gemonteerd zijn. Tijdens de rit blijkt het wel nodig dat deze wagens hoog afgemonteerd zijn,
want continu wordt het onderstel bekogeld door opspringende stenen, wij wanen ons in een heuse Parijs-Dakar.
Gelukkig duurt de tocht niet lang en kunnen we gaan genieten van het spektakel. Het is een schitterend spel tussen
de zon en de door de wind en water gepolijste gekleurde rotsen. We blijven ongeveer een uur in de canyon en bij
de terugkeer zien we dat de zon reeds voor het grootste deel de canyon verlaten heeft, pech dus voor de groepen
na ons.

Eens terug op de parkeerplaats willen we zo vlug mogelijk ons hotel boeken om dan nadien eens deftig te gaan
eten. De auto komt, zoals ik al bang was, vast te zitten in het mulle zand. Gelukkig kan Alain door wat voor en
achteruit te proberen rijden de wagen los krijgen en gaan we op zoek naar ons hotel.
Eenmaal aangekomen op het adres blijkt het hotel niet meer te bestaan, geen nood, keuze genoeg. De "routard",
onze bijbel, geeft het Travellodge hotel aan als een budgetvriendelijk maar degelijk hotel. We hebben geen
probleem om kamers te boeken en na het uitladen van onze bagage gaan we op zoek naar een restaurant. Even
verderop is er een Mexicaan met goede referenties. We hebben er erg lekker gegeten en zijn weer paraat om op
verkenning te gaan. Zo rijden we naar "Lake Powell" waar we morgen een boottocht gaan maken. Hier krijgen we

opnieuw adembenemende beelden te zien. Dit belooft voor morgen.

Aan het meer is er juist een treffen van oldtimers. Er staan echte pareltjes bij en we nemen dan ook uitgebreid de
tijd om deze te bewonderen.

Tegen zonsondergang keren we terug naar ons hotel, maar gaan eerst nog even langs de supermarkt. Het loopt
alweer tegen 20u00 als we het hotel bereiken, nu gauw het stof afspoelen onder de douche, de foto's bekijken, het
verslag typen en dan is het al gauw weer tijd om te gaan slapen.
Dirk, Anne en Alain.

10 mei: Page (Lake Powell)

Deze morgen na het onbijt zijn we, even buiten Page, naar het uitkijkpunt de "Horse Shoe Bend" gereden. Hier heb
je een mooi uitzicht op hoe de Colorado rivier zich een weg baant door het landschap. Uiteraard is dit hier in de
vorm van een hoefijzer. Via een zandweg van ongeveer 1600 meter komen we aan bij de bocht. Helaas is de
volledige bocht niet op een foto te vatten, tenzij je natuurlijk héél dicht bij de rand gaat, wat niet zonder gevaar is.
Daarentegen is Alain "de onbevreesde" blijkbaar toch naar de rand geslopen en heeft zo een prachtige foto kunnen
maken, deze zal zeker in het album komen. Momenteel is het wat moeilijk om alle foto's te combineren.

Tegen de tijd dat we terug gewandeld hebben is het reeds 10u45 en wordt het hoog tijd om onze boottocht op Lake
Powell te boeken. We pikken er een tocht van 3u00 uit. Terplaatse eten we nog een salade en rond 13u00 start de
boottocht. We hebben gelukkig een plaats kunnen bemachtigen op het bovendek, in openlucht. Het weer is
schitterend en de temperatuur loopt op tot rond de 32 graden. Door de snelheid van de boot, zo'n 30km per uur, is
er een forse wind, bijgevolg hebben we geen last van de warmte. De ervaren kapitein leidt ons moeiteloos door de
prachtige rivierbedding met haar torenhoge wanden.

Rond 16u00 zijn we terug, en gaan gauw een reservatie maken bij het mexicaanse restaurant.
Tijd genoeg dus om ons nog even te verfrissen op de hotelkamer.
Om halfacht komen aan in het restaurant, het is erg druk, gelukkig dat Anne gereserveerd heeft, want even later
zien we mensen zitten wachten op een vrij tafeltje. Het eten is zoals de vorige keer subliem. Ik gekozen voor een
heerlijke mixt-schotel van vis, terwijl Anne en Alain de scampi's nemen, maar dan wel op mexicaanse wijze.
Nu terug naar het hotel en ons bed in.
Dirk, Anne en Alain

11 mei: Page - Moab (266 mijl - 4u46')

Grotere kaart weergeven

Deze morgen om 8u00 uitgecheckt en vertrokken op weg naar Moab in de staat Utah.
Rond 11u00 toegekomen aan de ingang van 'Monument Valley Park'. Dit Park behoort niet tot de National State
Parks, maar ligt in een indianenreservaat en wordt dus volledig beheerd door de Navajo-indianen. Ingang 5 $ per
man, wat zeer weinig is als je met de andere parken vergelijkt. We opteerden om het trail met onze eigen wagen te
doen, wat eigenlijk al een belevenis op zijn eigen was. Er zijn namelijk geen verharde wegen daar, maar een echte
woestijnpiste. Hier zou een 4x4 natuurlijk wel welkom geweest zijn, maar niet getreuzeld : here we went ! En ja
hoor achter de eerste bocht het prachtigste zicht dat je waarschijnlijk ooit ziet in je leven. Ik weet het, het klinkt
misschien wat melig, maar je voelt je toch maar kleintjes daar voor die rotsreuzen. Je waant je zo in een John Ford's
western.

We hebben natuurlijk weer enkele 100-tallen foto's getrokken. Elke dag zeg ik tegen mezelf : morgen trek ik er niet
zoveel als vandaag, maar dan sta je daar weer voor zo'n natuurwonder en gaat het als vanzelf : klik, klik, ... Onder
de baan hebben we nog een Engels koppel geholpen met problemen met hun camera, maar ja, als je een
semiprofessioneel bij je hebt ...

Na een tocht van 2u30 in het Park vervolgen we onze tocht naar Moab. Daar aangekomen checken we in het
'Landmark Inn' : een prachtig motelletje dat we weer gevonden hebben in onze 'Routard' (trotter in het
Nederlands). Toch wel gouden tips geven die mannen hoor. En de rest zal voor morgen zijn !
Anne, Alain en Dirk
Foto's van Anne

12 mei: Moab (Canyonland NP - Arches NP)

Deze morgen staat Arches National Park op het programma, voor ons vertrek gaan we toch maar even de
benzinetank opvullen.
Zoals gewoonlijk gaat Anne naar de shop terwijl Alain wacht op een teken om te kunnen tanken. Deze keer is het
weer een ander verhaal, hier kunnen we plots wel tanken met de kredietkaart, zonder tussenkomst van een kassier
(ster). Zelfs de pin-code moet niet ingebracht worden. Toch allemaal een beetje raar hoor.
Na het rode zand van Monument Valley van onze ruiten gewreven te hebben kunnen we dan op weg. Gelukkig is
Arches NP maar een boogscheut verwijderd van Moab en verliezen we niet teveel tijd.
Het weer zit momenteel wat tegen, er hangt een zware bewolking en in de namiddag is er onweer voorspeld, en
dan moet je net niet in de Arches zijn want het kan er erg heftig aan toegaan. Maar goed wij gaan dus in de
voormiddag.
Dank zij onze "Annual Pass" kunnen we vrij in en uit het park. De kenmerkende rode rotsteen is ook hier weer
aanwezig en vol ongeduld kijken we uit naar onze eerste "arche".
Het eerste rare gesteente dat we echter tegenkomen is "Balanced rock", de naam spreekt voor zich denk ik.

Al bij al valt het weer nog goed mee, regelmatig breekt de zon door het wolkendek en kunnen we toch nog mooie
plaatjes maken. We zetten onze tocht verder via de toch wel erg mooie rotsformaties. Het is ook opvallend hoeveel
prachtige afgestorven bomen er hier her en der verspreid liggen.

Na een aantal mijlen in het park te hebben rondgereden en met een flinke wandeling er bovenop, krijgen we dan
onze eerste echte arche te zien en het is er meteen eentje van formaat, de "North Window".

Ondertussen is het al middag geworden en moet er nog heel wat ondekt worden in het park. Onze tocht gaat
verder, we gaan nu op zoek naar "Delicate Arch". Helaas is er een stuk weg afgesloten, en de wandeling duurt te
lang, op zoek naar de volgende dan maar.
Dat wordt de "Skyline Arche" een echte mastodont die op een 600 meter wandelafstand van de weg ligt.

Er is er nog eentje die we heel graag meepikken en dat is de "Landscape Arche" een heel elegante verschijning,
maar waarschijnlijk ook eentje die het eerst zal verdwijnen, al zal dit toch nog wat jaartjes duren. Het pad naar
deze, en andere, arche is toch wel lang.

Stilaan beginnen in de verte ook de eerste donkere wolken op te duiken en we besluiten dan ook wijselijk om de
andere arches niet meer te gaan bezichtigen. Het is trouwens 3 uur in de namiddag en de innerlijke mens dient
dringend versterkt te worden. Tevens staat er later ook nog Canyonlands NP op het programma.
Na een plaatselijke eettent in Moab uitgeprobeerd te hebben, vertrekken we toch nog naar Canyonlands NP, het
begint ondertussen te regenen en naarmate de tocht vordert en ook hoogte toeneemt komen we zowaar in
sneeuwbuien terecht. Eigenlijk wel jammer want ondanks het slechte weer kon je toch zien dat ook dit park meer

dan de moeite waard is. Ons besluit is dan ook dat twee parken op één dag niet kan.
Eenmaal terug in het hotel frissen we ons wat op om in een plaatselijk restaurant nog wat te eten. Het is een
restaurant met faam en dat merk je want zonder reservatie hebben we bijna een uur moeten wachten tot er een
tafeltje vrijkwam. We hebben alledrie een steak gegeten en die was toch echt wel lekker (voor de verandering).
Ondertussen is het reeds 22 uur als we terug op onze kamer zijn. Ik ga nog graag in op de uitnodiging van Anne en
Alain om bij hun een lekkere koffie te drinken. Na nog een gezellige babbel keer ik terug naar mijn kamer voor het
dagelijks verslag.
Morgen vertrekken we weer naar andere oorden, met hopelijk opnieuw internetaansluiting, zoniet even geduld ...
Dirk, Anne en Alain

13 mei: Moab - Bryce Canyon (270 mijl - 6u22')

Grotere kaart weergeven

Met spijt in ons hart vertrokken we uit ons prachtig motelletje en verlieten het toffe stadje Moab. Een aanrader voor
ieder die de Nationale Parken wil bezoeken.
Vandaag brengt onze minivan ons via NP Capital Reef naar de ingang van NP Bryce Canyon.
Eerst en vooral verschoten we deze morgen toch wel een beetje van het weer. Zonnig met blauwe hemel, maar
koud met een zure noorderwind. Dus onze fleeces werden bovengehaald en na een klein ontbijtje gingen we op
weg. Na een tweetal uurtjes rijden komen we aan in het eerste Park. Terug zijn we verwonderd van wat moeder
natuur ons hier weer te bieden heeft. Prachtige rotsformaties met al even prachtige kleuren.

Eventjes volgen we een onverhard trail en komen zo terecht in een rotskloof, waar we kennis maken met enkele
heel kleine eekhoorntjes die zomaar voor onze voeten lopen.
Rond twee uur stoppen we aan een restaurantje 'Capital Reef Inn', waar we weer echt lekker gegeten hebben.
Natuurlijk een aanrader van onze beste vriend 'le Guide du Routard'.

Naast ons aan de tafel zitten twee koppels Amerikanen te eten, die ons vragen vanwaar we zijn. En zo geraken we
met deze supervriendelijke zestigers aan de praat over Amerika en ook over politiek. We wisselen e-mailadressen uit
en beloven contact te houden. We worden zowaar uigenodigd om de volgende keer als we in de States zijn bij hun
te gaan logeren.
Na de lunch is het weer tijd om bij te tanken (dat karretje van ons verbruikt nogal wat hoor) en dit doen we in een
pittoresk stationnetje, waar we zonder enkel probleem direkt met onze visakaart kunnen tanken. En dit zonder de
code te moeten gebruiken of te moeten tekenen. Ik stel mij daar echter toch wel enkele vragen bij.

Maar bon, terug op weg nemen we de 'National Scenic byway 12' : een zeer mooie route die ons hoog in de bergen
leidt en waar ik en Dirk eigenlijk toch niet echt op ons gemak zijn. Voor Alain is er nl. geen verschil of hij nu in de
bergen rijdt of in Holland. Een weg is een weg, of daar nu afgronden naast liggen of niet.
Op drieduizend meter lig er hier en daar nog wat sneeuw en dit moeten we natuurlijk vastleggen met onze
fototoestellen.

Rond 18 uur komen we dan toe aan de ingang van NP Bryce Canyon en hebben de keuze tussen 2 hotels. We
opteren voor het goedkoopste, maar aan de lobby staan zeker 15 mensen voor ons. Allemaal te wachten om een
kamer te boeken. We hebben natuurlijk schrik dat we geen plaats meer gaan hebben en dat we verplicht zijn om
naar het duurdere hotel over te gaan. Maar ik heb nogal wat chance soms en hop de laatste kamers waren voor
ons.
Na een wat minder diner gaan we dan maar naar onze kamers om te douchen en dit verslagje te schrijven.
Anne, Alain en Dirk

14 mei: Bryce Canyon - Las Vegas (253 mijl - 4u43')

Grotere kaart weergeven

Deze morgen moesten we niet zo vroeg uit bed omdat ons hotel zich vlakbij Bryce Canyon bevindt.
Eigenlijk zijn we te laat in de Canyon voor de zonsopgang en te vroeg voor mooie foto's te maken. Het moet middag
zijn voor we de zon min of meer in de rug hebben.
Dus gaan we al wat op verkenning uit en zelfs met de zon in het gezicht is het uitzicht wederom overweldigend.
Door de Canyon lopen vrij korte "trails". Alain en ik besluiten om de Navajo-trail voor een stuk af te leggen.

Deze trail mag dan kort zijn maar je moet toch het hele stuk afdalen in de canyon tot de uitgedroogde rivierbedding.
Anne heeft niet zo'n goed schoeisel aan en besluit om terug te keren en ons op te wachten.
Het weer is mooi, enkele witte wolken versieren de lucht, maar tevens is het toch vrij koud, we bevinden ons
namelijk op een hoogte van om en bij de 2800 meter. Verleden nacht heeft het hier zelfs tot -2 gevroren.
Iedereen die me kent weet dat ik het nogal vlug warm heb, daarmee besluit ik om toch maar mijn vest uit te doen
en mee te nemen in mijn rugzak.
Een juiste keuze blijkt, want terwijl het boven zo'n 15 graden is loopt het in het dal van de canyon op tot bijna 30
graden. Eens beneden besluiten we de trail toch maar volledig af te leggen, we zijn nu toch al bijna halfweg en elke
10 meter die je verder stapt krijg je steeds nieuwe mooie zichten.

De weg naar boven is vrij steil, nu begrijp ik waarom iedereen die ik tegenkwam aan het puffen en blazen was. Ik
las dan ook regelmatig een pauze in om een paar "shots" te maken of een babbeltje te slaan met een voorbijganger.
Eens boven is het bijna middag en gaan we de andere zichten bewonderen.
Het is 14u00 als we besluiten om terug maar eens verder te trekken en onderweg een restaurantje te zoeken.
Hierdoor liggen we een dag voor op ons schema. In Hatch stoppen we bij een klein restaurant, waar we opnieuw
een lekkere maaltijd krijgen voor weinig geld. Onze volgende stop moet dan Springdale zijn, net onder "Zion NP". De
route naar Springdale voert ons door het NP van Zion, hierdoor krijgen we het hele park reeds te zien. Als we niet
direct een plaats vinden om te overnachten, stelt Anne voor om direct naar Las Vegas te rijden en het bezoek aan
Zion, maar zo te laten, we hebben het trouwens toch al gezien.
Even later zijn we dus op weg naar Vegas, het is trouwens maar een drie uur rijden en aangezien we opnieuw in
een andere tijdzone komen, winnen we nog een uur.
Onderweg wordt het steeds maar warmer en warmer, rond 20u00 komen we dan aan in Vegas, het is er nog rond
de 30 graden, wat een verschil met de -2 van deze nacht.
We nemen onze intrek in een Motel 6 en boeken er drie overnachtingen. Aangezien het motel dicht tegen de "Strip"
ligt besluiten we om de avond nog een wandeling te doen langs de verschillende bekende hotels. Na zo'n 3u30
marcheren zijn we terug in ons hotel, bekaf kruip ik in mijn bed, morgen moeten we niet vroeg op, da's mooi
meegenomen.
Dirk, Anne en Alain

15 mei: Las Vegas

Gezien de heel hoge temperaturen, vandaag wordt opnieuw rond de 34 graden verwacht, zijn we van plan om eens
wat te gaan shoppen. Wij hebben ondekt dat er op een 12 km van ons hotel een outletstore is. Rond 10 uur laten
we onze wagen achter in een parkeerbuilding net naast de Mall, lekker in de schaduw dus. Er is zowaar een apart
infocenter waar we een magazine krijgen met alle info over de winkels. Al vrij vlug valt mijn oog op een Oakley
store, mijn favoriet merk, dat wordt onze eerste stop dus, het is echt belachelijk welke prijzen hier gehanteerd
worden ten opzichte van België, voor amper 10 dollar koop je hier een T-shirt, terwijl de normale prijs zo'n 35 à 40
euro is. We kopen allemaal wat en zetten onze tocht verder. De volgende store die er moet aan geloven is er eentje
van Levi´s. Tjonge de originele 501 jeansbroeken koop je hier al vanaf 28 dollar, of zomaar eventjes 4-maal minder
dan bij ons. Samen met de broeken wordt nog een ceintuurtje gekocht en een petje voor mij. We beseffen dat we
hier nog het een en het ander gaan bijkopen dus is onze volgende stop een Samsonite store waar Anne en Alain een
bagagetas, met wieltjes, kopen om al onze aankopen in te stoppen, heel handig. Zo wordt onze "strooptocht" verder
gezet langs winkels zoals, Nike, Adidas, Ecco, Tommy Hilfigger, enz...
Het is uiteindelijk rond 17 uur als we de outletstore buiten wandelen en we op zoek gaan naar een supermarkt
(Wallmart) om de nodige vloeistoffen (vooral water en cola) en etenswaren in te kopen.
Rond 18u30 komen we moe maar voldaan opnieuw aan in ons motel.
We besluiten een kleine siesta in te bouwen en zijn van plan om vanavond eens lekker te gaan eten in een "chique"
hotel. Het rare is dat volgens de "Routard" er in de meeste van die hotels heel goedkoop en erg lekker kan gegeten
worden. Het "Main Street Station" wordt onze keuze, dit hotel-casino bevindt zich in het old-town gedeelte.

In deze wijk gaat het er heel wat gezelliger aan toe dan aan het begin van de "Strip" waar zich alle kanjers van
hotels bevinden.
We zetten de wagen op een parking van het hotel, kostprijs 3 dollar maar dat krijgen we later terugbetaald. Het is
reeds 21u30 als we ons aanmelden voor het buffet. Alles wordt eerst met de kredietkaart verrekend en nadien
kunnen we tot 22u30, we waren wat laat, genieten van een uitmuntend buffet. Je heb werkelijk een enorme keuze,
gaande van salades, vier of vijf soorten soep, vleesgerechten, visgerechten, pastas, rijstgerechten, fruit en uiteraard
een uitgebreid dessertbuffet. En dit alles voor 15 dollar de man, da's amper 10 euro. Het kan niet anders of hier
wordt een massa geld ingepompt, geld van die "pippo's" die een paar meter verder alles zitten te vergokken aan die
machientjes.
Nadien besluiten we de buurt wat te verkennen, wat we niet wisten is dat we vlakbij "Fremontstreet" aanbeland
waren.

Deze straat is overkoepeld en het plafond bestaat volledig uit een soort led's waar ze kunnen mee projecteren, een
unieke ervaring blijkt later.

Even verderop in de straat bevindt zich een metalen bol van ongeveer 5 meter hoog. De bol bestaat uit een soort
gewafeld metaal, je kan er dus zo doorheen kijken, een ronde kooi eigenlijk. Groot is onze verbazing als een
motorrijder er in gaat plaats nemen en rondjes begint te rijden, zowel horizontaal, vertikaal als diagonaal.
Blijkbaar is alles nog niet spectaculair genoeg want even later gaat er nog een tweede motorrijder in de kooi, het
wordt zelfs helemaal te gek als ze met drie in die kleine bol beginnen rondjes te draaien. Op het eerste gezicht kris
kras door elkaar, maar uiteraard moet hier alles tot in de puntjes gepland zijn.

Na deze unieke ervaring keren we terug naar het hotel en kruipen in ons bed.
Dirk, Anne en Alain

16 mei: Las Vegas

Deze morgen tot 9 uur geslapen! Ik alleen natuurlijk, de mannen waren reeds om 7u30 al paraat. Dirk heeft
besloten om de ochtend in het hotel te blijven (wat met het internet spelen en zijn foto's bekijken) en wij gaan op
ontdekkingstocht langs de hotels van de Strip : New York hotel, MGM, Luxor,... Ik dacht dat het s'morgens wat
kalmer zou zijn in de casino's, maar wat dacht je. Men zat al verwoed te spelen om 10 a.m. en met grof geld te
spelen.
Tegen de middag vertrekken we met de wagen naar Downtown Las Vegas om iets te gaan eten. Via de Routard
vernemen we dat het Golden Nugget hotel een prachtig lunchbuffet voorschotelt voor maar liefst 15 $. Alles wat je
maar kan bedenken stond er. Het is tevens een van de mooiere hotels en casino's van downtown.
Na de middag zoeken we nog een andere outletstore op, niet ver van ons hotel. En wat blijkt: die is nog groter dan
die van gisteren. Vermits we al heel wat gekocht hadden zijn we vandaag toch sober gebleven en hebben maar een
paar winkels bezocht.
Terug in ons hotel hebben we een siesta van 2 uurtjes gehouden, want van die hitte buiten wordt je gewoon zo
loom als wat.

Tegen de avond zijn we terug gaan buffetten zoals gisterenavond. Alleen was het nu een Seafood-buffet en vermits
het vrijdagavond was zat het restaurant zo goed als vol. Heel lekker gegeten. En wie zegt dat je in de States niet
goed kunt eten? Je hoeft alleen maar te weten waar!
Achteraf nog een stapje in de wereld gezet nabij Fremontstreet. Terug een spectaculaire lichtshow van Queen deze
keer.

Tegen middernacht zijn we teruggekeerd naar de parking, maar niet via de straat, maar langs binnenwegen via de
casino's, om Alain nog wat te plezieren.
Anne, Alain en Dirk

17 mei: Las Vegas (Hoover Dam) - Beatty (179 mijl - 3u20')

Wordt geladen...

Grotere kaart weergeven

Om 9 uur uitgecheckt en aan de balie van het hotel gevraagd om ons volgende hotel in Beatty reeds te reserveren.
Zo zijn we op ons gemak en moeten we ons geen zorgen maken dat we geen plaats meer hebben.
Alain rijdt ons naar de Hooverdam, ten zuidoosten van Las Vegas. Toch wel indrukwekkend dit betonnen monster!
Deze is gebouwd in 1931 en was toen een technisch hoogstandje en de grootste van de wereld. Ondertussen is ze
reeds voorbijgestoken door enkele andere dammen.

Verdorie wat is het weer warm vandaag. Onze termometer geeft 37 graden aan en er zijn heel wat Amerikaanse
toeristen aan de Dam. Het is nl. zaterdag en dat zie je, met hele families trekken ze erop uit.
Rond 11u30 verlaten we Las Vegas en zetten vaart naar Beatty, aan de poort van Death Valley National Park. Daar
waren onze kamers reeds gekoeld door de airco wanneer we er arriveerden.
Tegen zonsondergang gaan we reeds een kijkje nemen naar het Park. We hebben toch onze parkpass zodat we er
gratis inkunnen.
Naarmate we verder en verder in het park rijden wordt het steeds warmer, het is nu 19u00 en de temperatuur
buiten is 42 graden. Nog een klein uurtje en dan is de zon onder, ondertussen genieten we opnieuw van heerlijke
kleuren.

Dan iets gaan eten en gaan slapen, want het belooft een bijzonder hete dag te worden morgen.
Anne, Alain en Dirk

18 mei: Beatty (NP Death Valley)

Vandaag staat NP Death Valley op het programma, en volgens de weersvoorspellingen belooft het een hete tocht te
worden.
Het is eigenlijk wat schrikbarend als je hoort welke voorbereidingen je best treft. Om er maar enkele te noemen:
minimum 4 liter water per persoon meenemen, liefst met minimum 2 wagens in colonne rijden, regelmatig de airco
uitschakelen om motorbeschadiging te voorkomen, zeker vertrekken met een volle benzinetank en als je uitstapt
heel goed opletten want beestjes zoals de ratelslang, schorpioen en zwarte weduwe lopen hier ook rond.
Goed voorbereid vertrekken rond half tien richting Death Valley, in Beatty onze thuishaven is het inmiddels ook al
rond de dertig graden. Onze eerste stop is er eentje bij een mini-museum, hier werd vroeger borax ontgonnen. Dit
werd algauw stopgezet omdat het vervoer te moeilijk was.

Even verder stoppen we bij het informatiecenter om er een plan van het park op te pikken en wat rond te kijken,
het is een welgekome afkoeling, buiten geeft de thermometer reeds bijna 39 graden aan.

We zetten onze tocht verder richting "Badwater", dit zoutmeer is het laagste punt van de VS en ligt 86 meter onder
de zeespiegel.

Een bijna eindeloze vlakte strekt zich voor je uit en opnieuw zijn we meer dan tevreden wanneer we opnieuw in
onze ietwat koelere auto kunnen stappen.
Vervolgens volgen we de "Artist Drive" (het palet van de kunstenaars), de rotsen hebben hier een massa
verschillende kleuren.

Overal is het even uitstappen en na een paar minuutjes opnieuw de wagen induiken, ik heb ondertussen denk ik
ongeveer een 2,5 liter water naar binnen gewerkt en we zijn tenslotte nog maar een uur of drie in het park.
Volgende stop wordt "Zabriskie Point", een kompleet ander landschap komt hier voor ons te liggen, je waant je op
een andere planeet.

De temperatuur is ondertussen opgelopen tot zo'n dikke 44 graden, in de schaduw uiteraard, de wind voelt bijna
heet aan en op het dashbord van onze wagen kan je je handen verbranden, van heet gesproken!

Een eindje verderop op 1669 meter bevindt zich "Dante's View", van hieruit heb je een prachtig zicht op de vallei.

Het is ondertussen al halfvier geworden en het wordt tijd dat we op onze stappen terugkeren. Het is ongeveer 2 uur
rijden naar Beatty en zo'n slordige 180 km moeten we terug door Death Valley. Spijtig dat er onderweg geen enkele
roadrunner onze weg kruist, 't zal waarschijnlijk ook te warm zijn voor dat beestje.
Rond halfzes zijn we terug op onze hotelkamer, ons eerste werk is uiteraard een grote opfrisbeurt gevolgd door een
kleine siesta, die hitte is best wel vermoeiend.
Rond acht uur gaan we op zoek naar een avondmaal, 't is weeral niet veel soeps, en alle drie denken we dan "Viva
Las Vegas".
Welterusten.
Dirk, Anne en Alain.

19 mei: Beatty - Three Rivers (Sequoia NP) (316 mijl - 7u48')

Grotere kaart weergeven

Het wordt vandaag weer een zware tocht, niet alleen wegens de tijdsduur, maar ook omdat het traject ons verplicht
om nog een stuk door Death Valley te rijden, en niet het minste stuk. We krijgen zowaar een eindje echte woestijn
voorgeschoteld met enkel zand. Vervolgens moet we uit het dal klimmen naar een hoogte van ongeveer 2000 meter
en dit met temperaturen die opnieuw ver boven de 40 graden reiken. Om de motor te sparen wordt zelfs
aangemaand om de airco af te zetten en dit gedurende 35 km. Op regelmatige tussenafstanden werden zelfs
reservoirs geplaatst met water om de radiator op te vullen. Kortom, puffen dus!
Na ongeveer 1u30 rijden verlaten we Death Valley en geleidelijk aan merken we opnieuw groene plantjes langs de
wegen.

Even verder volgt dan een nieuw probleem waar we omheen moeten: het "Sierra Nevada" gebergte.

We waren van plan om verder zuidwaarts via het Sequoia National Forest de oversteek naar het westen te maken,
maar de "Sherman-pas" blijkt ook nog gesloten. Rondrijden is dus de boodschap.
Rond 17u00 bereiken dan ons charmant motel in Three Rivers, gelukkig is er hier plaats, 't is zelfs makkelijk voor de
bagage, onze wagen staat op nog geen 2 meter van de deur.
We besluiten om vlug nog een kijkje te nemen in het park en eventueel een zonsondergang mee te pikken, het is
echter een heel stuk rijden en we moeten dan ook vroegtijdig terug keren om geen benzinepech te hebben.

Maar geen nood morgen hebben we een hele dag, en een volle benzinetank om Sequoia NP te veroveren.
Dirk, Anne en Alain.

20 mei: Sequoia NP

Rond 9u30 vertrekken naar het NP Sequoia, waar we de "sequoia-bomen" zullen aantreffen, eigenlijk weet ik niet
goed wat ik me daar moet bij voorstellen, groot ja maar hoe groot?
Three Rivers, het dorpje waar we verblijven bevindt zich op een hoogte van 257m, de sequoia's bevinden zich op
een hoogte van meer dan 2000m, we moeten dus opnieuw een groot hoogteverschil overbruggen en ditmaal gaat
het via een serieus kronkelende weg.
Tevens wordt de bezoekers verzocht om zeer voorzichtig om te springen met voedsel. We komen namelijk in
gebieden waar beren, bergleeuwen en andere dieren nog in het wild leven. Beren staan er namelijk om bekend dat
ze voertuigen openbreken om er het voedsel uit te halen. Der is natuurlijk weinig kans dat je der eentje tegenkomt
maar je weet maar nooit.

Na een tochtje van 1 uur en amper 30km verder komen we aan in het "Giant Forest". Hier staan inderdaad serieuze
knapen tussen, maar wij gaan verder op zoek naar de "General Sherman Tree", deze mastodont is niet de grootste
maar wel de zwaarste en die met het meeste volume, om je een idee te geven dit "boompje" bestaat uit maar liefst
1.486,9 kubieke meter hout en is 2.200 jaar oud!

We volgen een kleine trail waar we nog meer van deze reuzen vinden en na een uurtje zetten we onze weg verder.

Een heel eind verder, opnieuw een half uur rijden, komen we dan aan in "Grant's Grove".
Hier staat de "General Grant" te pronken deze is niet zo oud en groot, maar hij heeft de grootste diameter, namelijk
8,8 meter op borsthoogte.

Langs het trail dat we hier bewandelen vinden we nog wat eigenaardigheden terug. Zo is er een omgevallen
sequoia, waar je gewoon doorheen kan wandelen, hij heeft zelfs ook nog dienst gedaan als paardestal en bar!

Verder op het pad staat een sequoia die vuur gevat heeft, men is in de boom ernaast moeten klimmen om hem te
blussen, indien ze dit niet gedaan hadden kon deze boom binnenin nog weken verder branden.
Opnieuw geraken we aan de praat met een amerikaans koppel, het zijn gepensioneerden die nogal veel reizen. Als
ze horen dat we Belgen zijn worden ze laaiend enthousiast, want in het najaar komen ze naar België op taalcursus
in Spa om vervolgens een stukje Vlaanderen te verkennen en dan via Brussel naar Frankrijk door te reizen. Frankrijk
hebben ze al meermaals bezocht en er wordt dan ook uitvoerig informatie gegeven door Anne en Alain.
Mede door deze uitgelopen babbel is het al tijd om terug te keren naar ons hotel en onderweg nog een restaurant te
zoeken om iets te eten.
Het eigenlijk enige restaurant dat we tegenkomen, heeft zichzelf de naam gegeven dat je hier goed kan eten, wel, 't
was weer opnieuw willen maar niet kunnen, de prijzen kennen ze al maar dat was dan ook alles, we hebben
ongeveer een uur moeten wachten op eten. Mijn keuze was er niet en toen ik de "Stella Artois" bestelde die op de
kaart stond hoorden ze het in Keulen donderen. Aangezien ik de cola wat beu ben bestel ik me dan maar een "Bud".
Blijkbaar ook een probleem want de "Bud" was op, enkel nog de light versie was te verkrijgen. We gaan opnieuw op
zoek naar een ander biertje, tot we tot onzer grote verbazing een serveerster zien voorbijgaan met "Bud", op onze

vraag hoe dat komt bleek dat ze er plotseling gevonden hadden. Het eten was opnieuw "gene vetten" en
ongelooflijk maar waar bij het buitengaan ziet Anne op de valreep nog een bordje hangen waar op te lezen staat dat
hier voedsel geserveerd wordt waarvan sommige bestanddelen kanker zouden kunnen veroorzaken en zo nog wat
over chemicaliën en zo. Weeral een kwestie van hun in te dekken tegen schadeclaims zeker?
Uiteindelijk zijn we rond 22u00 terug in het hotel, gauw nog wat foto's bekijken en dan het bed in.
Morgen vertrekken we naar, ja, naar waar? In de richting van Yosemite NP, maar waar juist weten we niet want
naar het schijnt zitten de hotels daar overvol.
Dirk, Anne en Alain

21 mei: Three Rivers (Sequoia NP) - Mariposa (Yosemite NP) (144 mijl - 2u51')

Grotere kaart weergeven

Vandaag dus vertrokken voor een kleine tocht naar het gebied van Yosemite NP.
Het enige wat problemen zou kunnen geven is logement vinden.
Even na de middag komen we aan te Mariposa, dit dorp staat aangeschreven als klein maar gezellig en ligt op
ongeveer 60km van Yosemite, naar de normen hier is dat dus vlakbij.
We lopen nog altijd een paar dagen voor op ons schema dus willen we hier graag een dagje langer blijven. Het
motel dat ons het meest aanspreekt is het "Mariposa Motel", niet zo goedkoop maar wel ruime kamers met veel
comfort. Helaas is er maar èèn kamer vrij en dan nog maar voor èèn nacht. Gelukkig is er aan de overzijde nog een
lodge, dus gaan we daar onze kans wagen. De dame heeft nog kamers vrij, dus besluit ik om hier twee nachten
door te brengen. Anne en Alain gaan eerst naar het Mariposa Motel en komen morgen mij vervoegen in de lodge.
Voor onze derde overnachting kunnen we alledrie terecht in het Mariposa Motel. Kortom, we gaan wat sleuren met
bagage.
Gezien het vroege tijdstip moeten we wachten tot 15u00 om onze intrek te nemen. Dan maar eventjes het dorpje
verkennen. Veel winkels zijn gesloten, raar, tot onze blik valt op een aankondiging dat er vandaag belangrijke
matchen gespeeld worden in het "American Football", da's dus de reden.
We hangen hier en daar nog wat rond in een paar supermarktjes en besluiten om vandaag niet te veel uit te
spoken. Het restaurant dat we willen uitproberen blijkt ook gesloten, dat wordt dus maar opniew mexicaan.
De rest van de namiddag gebruik ik om de website aan te passen en wat foto's te bekijken, na twee dagen zonder
internet was dat wel nodig. Tevens wou ik ook al even het weerbericht in Yosemite nakijken. Morgen geven ze vrij
goed weer, dat kan dus mooie beelden opleveren.
Rond 7u30 gaan we dan opnieuw op zoek naar wat te eten. Het restaurant is open nu, en op het eerste zicht ziet
het er wel lekker uit.
Het is daar "kotje vol", dus moeten we nog een ommetje maken van een half uur voor we aan tafel kunnen.
De gerechten op de spijskaart konden ons wel bekoren. Achteraf blijkt het met voorsprong ons beste diner te zijn
geweest, dit was superlekker en voor een aangename prijs.
Bij ons vertrek zo rond 22u00, geven we nog onze welgemeende complimenten aan de eigenares en aan de kok,
tevens maken we een nieuwe afspraak voor morgen. Hier moeten we van profiteren!
We spreken nog even met "locals" die ons vertellen dat Yosemite prachtig zal zijn, het volume van de watervallen
bereikt momenteel een hoogtepunt.
We keren terug naar onze motels en zien het voor morgen helemaal zitten.
Foto'kes zijn er vandaag niet, de fotografen waren in staking, kwestie van ons Belgen-gevoel niet te vergeten.
Dirk, Anne en Alain.

22 mei: Yosemite NP

Na onze wagen nog eens volgetankt te hebben gaan we op weg naar Yosemite National Park.
De rit verloopt rustig en na een klein uurtje komen we aan in de voortuin van Yosemite. Hier worden we opnieuw
verrast door een raar verkeersbord. Via een elektrisch paneel wordt ons aangemaand om heel traag door de vallei te
rijden en dit om de vlinders te sparen. Vlinders sparen? Een paar honderd meter verder merken we plots massa's
vlinders op die vrolijk om ons heen fladderen, spijtig genoeg gaan sommige op het wegdek zitten en komen zo triest
aan hun einde.
De rivier die juist naast de weg loopt begint serieus te keer te gaan, dat belooft!

Door wegenwerken komen we met enige vertraging aan in het centrum van Yosemite Village.
Voor ons, hoog in de bergwand, zien we de "Yosemite Falls", de hoogste waterval van Noord-Amerika, 739 meter,
waarvan de "Upper falls" het water zonder iets te raken 436 meter naar beneden laat donderen in de "Lower falls".

Het is echt een van de mooiste parken die we tot nu toe gezien hebben. De aanwezigheid van water zal daar voor
veel tussen zitten. Tijdens onze wandeling krijgen we nog verschillende prachtige zichten van de vallei te zien.

We besluiten om morgen een grotere trail te doen en vandaag nog even in het zuiden van het park de sequoia's op
te zoeken, en dan wel èèntje in het bijzonder, de "tunnel-sequoia", hier kan je met de wagen doorrijden. Eens
aangekomen, het blijkt toch weer een uurtje rijden, merken we dat de sequoia niet meer via de weg te bereiken is,
een instorting verhindert dat er nog wagens kunnen doorrijden. Een wandeling van ongeveer 5 km brengt ons ook
ginder, maar helaas kunnen we wegens tijdsgebrek maar een klein stukje afleggen.
Op de terugweg houden we nog even halt aan een "scenic view" punt, een vergezicht dus. Mede dankzij de stand
van de zon kunnen we hier ook nog enkele mooie foto's maken.

Nog een stop die we zeker moeten doen is die van de "Bridalveill" waterval. Bij deze kan je zo dichtbij komen dat
het schijnt te regenen. Ook hier kunnen we mede door het prachtige weer mooie foto's maken.

Hoog tijd om terug te keren naar ons motel, ons wat op te frissen en opnieuw onze voeten onder tafel te gaan
steken in het restaurant.
We kunnen opnieuw genieten van het lekkere eten en we kunnen dan ook niet anders dan voor morgen ook te
reserveren.
Nu nog gauw een verslag maken en ons bed induiken, morgen gaan we opnieuw naar Yosemite om een paar
serieuze wandelingen te maken.
Dirk, Anne en Alain.

23 mei: Yosemite NP

Uitgecheckt om 8u30 uit ons motelletje en vertrokken voor de 2e dag op rij naar het Yosemite NP. We zijn met wat
bewolking vertrokken, maar er komt toch al gauw een zonnetje piepen, al is het maar flauwtjes. Na een beetje
rondgewandeld te hebben nabij 'El Capitan' begint het lichtjes te regenen.

Dirk beslist om op een rustig plaatsje met een schitterend uitzicht een foto te nemen van ons drieën met statief.

Tegen de middag gaan we wat souveniertjes kopen in het Visitors Center en even later eten we onze lunch op in
onze wagen terug in een waterzonnetje. Op het menu staan sandwiches met Goudakaas dat we in de supermarkt
gekocht hebben. En smaken dat dat doet. Wat anders dan altijd die hamburgers of hot dogs.
Nadien vertrekken we naar Happy Isles om een trail te doen naar de Vernal Falls (een heel mooie waterval). Ik en
Dirk doen de trail van 1u30, maar zeer steil. We zijn pompaf als we aan de brug komen en daar besluit Alain om
alleen verder te gaan en de trail van 3u00 te doen.

Ik en Dirk dalen op ons gemak af en wachten in de auto op Alain (ondertussen begint het weer licht te regenen) die
ons na 2u00 terug vervoegd. Eerlijk toegegeven zegt hij zelf dat zelfs hij het niet gemakkelijk heeft gehad. En
druipnat van het zweet en van de waterval kruipt hij in de auto. Maar na een 'Petit Beuretje' en een frisse cola komt
hij er terug bovenop.

Kort voor we het NP verlaten stoppen we nog even aan El Capitan om naar de bergbeklimmers te kijken die daar
aan de meest verticale hoogste wand van de wereld hangen. Je kan ze met moeite met het blote oog zien, maar
met de verrekijker kunnen we ze toch wat volgen. Plots hoort Dirk iets in het struikgewas en opeens staan er 2
herten voor ons. En dan 3 en 4 en 5. Op misschien 10 meter van ons lopen ze ons traagjes voorbij. Wij stonden aan
de grond genageld en durfden ons niet te bewegen.

We maken nog een praatje met een Amerikaans koppel waarvan de vrouw vlaamse roots heeft en de naam 'De
Neve' draagt.
Moe, maar tevreden rijden we terug naar het Motel om ons te verfrissen en te gaan souperen in ons al bekende
restaurantje in Mariposa.

Alain deelt ons mee dat we tot vandaag reeds 7.096 Km. hebben afgelegd. Een geluk dat de 'naft' hier niet zo duur
is als bij ons, want dienen bak waarmee we rijden verbruikt nogal wat hoor ! Morgen vroeg op, want we vertrekken
naar 'Mammoth Lakes' voor de volgende 2 dagen.
Anne, Alain en Dirk

24 mei: Mariposa (Yosemite NP) - Mammoth Lakes (439 mijl - 10u04')

Grotere kaart weergeven

Mijn verslag over deze dag zou hèèl kort kunnen zijn, namelijk: uren in de wagen gezeten en kilometers gevreten.
Het zou een dag moeten worden van 130 mijl in ongeveer 3 uur, maar het weer heeft ons serieus parten gespeeld.
Gisteren hebben we na onze uitstap naar Yosemite ons hotel geboekt in Mammoth Lakes. De Tioga-pas die door
Yosemite loopt was open en dus is de uitstap goed te doen. Deze morgen kijk ik nog even op de website en zie dat
er onzekerheid is of de pas open is of niet, de regenkans is ongeveer fifty-fifty. Bij ons vertrek, het regent al, is er al
een alternatieve route gepland en we zijn nog maar pas vertrokken of langs de weg wordt al aangekondigd dat de
Tioga-pas gesloten is. Dat wordt dus een ommetje maken langs de Sonora-pas, duur van de trip: ongeveer 5 uur.
Tot zover geen enkel probleem, rond 15u30 aankomen in Mammoth Lakes is best te doen. Maar het noodlot slaat
weer toe, als we op amper 20 kilometer van het kruispunt zijn met de Interstate 395 wordt op 200 meter van de
doorgang aangekondigd dat ook deze pas dicht is, ondertussen is het nog niet gestopt met regenen. We moeten dus
75 kilometer terug en een volgende alternatieve weg kiezen die ons pas om 21u30 op onze bestemming brengt, we
hebben eigenlijk weinig keuze, ons hotel is geboekt. Vol goede moed rijden we verder om de Sierra Nevada te
overbruggen via een andere pas die wel open is. Na een drietal uur rijden komen we aan bij de aanvangsroute van
de pas, het regent nog steeds. De pas is inderdaad open, maar ook nu blijft de pech ons achtervolgen, zonder
sneeuwkettingen mogen we niet verder. Het volgende alternatief is opnieuw een ommetje van ongeveer 45
minuten.
Onderweg worden we nog meermaals geconfronteerd met regen die overgaat in sneeuwval en komen we
regelmatig in gebieden waar permanent sneeuw ligt, gelukkig blijven de wegen er vrij goed bijliggen. Het
vervelende is dat het ondertussen donker geworden is en dat rijdt toch minder vlot.
Maar liefst 8 uur later komen we aan op het kruispunt waar we eerder op de dag zo dicht tegen waren.
Uiteindelijk komen we om 22u15' aan op onze bestemming, we hebben zomaar eventjes 13u30' gereden en
ongeveer 800 km afgelegd.
We gaan nog gauw een "snackske" eten (alle restaurants zijn weeral dicht) en keren vlug terug naar onze kamers
om te genieten van een welverdiende nachtrust.
Dirk, Anne en Alain.

25 mei: Mammoth Lakes

Vandaag hadden we afgesproken om rond 9u30 samen te gaan ontbijten. Hier in het stadje is er blijkbaar een vrij goede
bakker.
Aangezien ik toch vroeg wakker was ben ik om 8u00 een uurtje gaan wandelen en heb enkele foto's gemaakt van de
besneeuwde omgeving. Gelukkig had de dooi zich al ingezet.

Na het ontbijt zijn we wat gaan rondneuzen in de winkels, omdat het morgen "Memorial Day" is geven vele winkels kortingen,
der is niets dat ons kan bekoren dus gaan we maar op zoek naar een supermarkt om wat voedsel in te slaan. Onderweg
nemen we hier en daar nog een foto.

Ondertussen is het opnieuw hevig beginnen sneeuwen.
Na de middag besluiten Anne en Alain om nog een kleine siësta te nemen. Ik ga voor een flinke wandeling in de stad, de
sneeuwval is niet meer zo fel, maar ik ben nog helemaal niet ver als het terug heviger begint te sneeuwen, jammer want bij
beter weer moet het hier heel gezellig zijn en zouden we verder de bergen kunnen intrekken om te genieten van prachtige
panorama·s. Na een uurtje of twee hou ik het voor bekeken en ga mijn warme hotelkamer opzoeken. Het blijft maar
sneeuwen dus kunnen we weinig anders doen dan wat TV kijken en op de PC de weerberichten in het oog houden. Gelukkig
geeft men voor morgen beter weer zodat we toch gerust weer kunnen afzakken naar San Francisco.
·s Avonds zijn we enkel nog wat gaan eten en nadien terug naar de hotelkamer, het blijft maar sneeuwen.
Morgen beginnen we dan aan onze laatste tocht en is de cirkel rond.
Dirk, Anne en Alain.

26 mei: Mammoth Lakes - San Francisco (239 mijl - 4u44')

Grotere kaart weergeven

Toen ik deze morgen wakker werd ben ik direct de toestand van het weer gaan bekijken. Er ligt nog een beetje
sneeuw maar de ochtend ziet er alvast heel goed uit, er is weinig bewolking en de zon maakt dat het stadje er nu
prachtig bijligt. Jammer dat we vandaag verder moeten.

Even verderop komt de bewolking opniew opzetten en ik denk dat we vlug regen mogen verwachten.
Tijdens de oversteek van de Sierra Nevada krijgen we inderdaad te maken met lage bewolking en regelmatig stevige

buien. Gelukkig zijn het regenbuien en geen sneeuw, naarmate we dalen, we moeten van 2700 meter terug naar
zeeniveau, komt de zon opnieuw te voorschijn en wordt het duidelijk warmer.
Na een probleemloze rit komen we dan rond 17u30 opnieuw aan in San Francisco. Onze kamers waren reeds
geboekt, dus konden we vlug alles uitladen en nog een flinke wandeling gaan maken alvorens een restaurantje op
te zoeken.
We hebben zo een aantal typische huizen van SF gefotografeerd, nu ja, eigenlijk vind je hier een grote
verscheidenheid aan architectuur. Wat ik enigzins jammer vind, is dat praktisch alle bekabeling nog bovengronds
ligt. Het geeft wel een eigen straatbeeld.

Later gaan we eten bij Perry's, een aangenaam restaurant waar het eten erg lekker en fijn is.
Tijd nu om terug naar het hotel te gaan, een "douchke" te nemen en morgen komt er dan een nieuwe dag, onze
laatste volle dag in de USA.
Dirk, Anne en Alain.

27 mei: San Francisco

Na een stevig ontbijt kunnen we dan beginnen aan onze laatse volle dag in de USA.
Wij hebben besloten om, na nog wat te shoppen, San Francisco te verkennen maar dan wel te voet.
Zo hebben we een tijdje door Chinatown gewandeld.
Downtown hebben we dan gegeten in een typisch fifties restaurant. De hele namiddag hebben we gewandeld om
dan rond 20u00 terug aan het hotel aan te komen.
Een ding is zeker San Francisco is een mooie stad met vriendelijke mensen.

Nu gaan we gauw onze koffers beginnen pakken, want morgen keren we terug naar onze thuisland.
Dirk, Anne en Alain

28 mei: Pacific Heights Hotel (San Francisco) -San Francisco International Airport (14,9 mijl - 0u25') - Brussel

Grotere kaart weergeven

Deze morgen een beetje triest opgestaan, goed beseffende dat vandaag onze reis eindigt, jammer.
Na een stevig ontbijt, wordt de wagen nauwkeurig gecontroleerd zodat we zeker zijn dat er niets vergeten wordt. Na
vier weken rondrijden stop je hier en daar nogal wat zaken weg.
Het vliegtuig vertrekt pas om 15u45, maar we willen toch tijdig op de luchthaven zijn. De rit naar de luchthaven
verloopt vlot, onderweg hebben we de auto nog volgetankt zoals voorgeschreven werd door Hertz. Ook het binnen
brengen van de wagen is echt een fluitje van een cent. Keurige wegwijzers leiden ons zonder fout naar het gebouw
waar de verhuurbedrijven gevestigd zijn. Hertz bevindt zich op de eerste verdieping, daar aangekomen worden we
opgewacht door de vriendelijke Victor, de man van Hertz. Victor was wel een beetje verbaasd over het aantal
gereden miles, hij heeft aan Alain nog gevraagd of hij nog de start-miles kende, bleek alles toch te kloppen. Nog
nooit had de brave man een wagen binnengeleverd gekregen met 8500 gereden kilometers op 28 dagen.

Binnen het kwartier was alles afgerekend en zaten we al op de "Blue Line" naar de luchthaven.

Zo komt het de we, geheel op ons gemak, om 11u30 in de luchthaven al zitten te wachten om onze bagage in te
checken.
Alle kontroles verlopen vlot en ons vliegtuig vertrekt goed op tijd voor een vlucht van 11 uur. Onderweg krijgen we
de "verplichte" turbulentie, die eventjes vrij hevig was, maar blijkbaar hebben we de wind van achter want na goed
10 uur vliegen maken we een keurige landing in Parijs.
We moeten wel een twintigtal minuten wachten om uit te stappen, dit is niet goed, we hadden 1u30' om over te
stappen op de TVG, 't zal terug spurten worden. De bagage laat ook op zich wachten, we zijn bij de laatsten, en tot
overmaat van ramp is de reistas van Anne stuk. Gezien er niets schijnt te ontbreken besluiten we om ons toch te
haasten en de eerste TGV te nemen en in Brussel bij Air France een klacht in te dienen.
Geen problemen deze keer met onze plaatsen op de TGV, fijne zitjes in eerste klas. 't Is eens wat anders dan de
martelstoelen op het vliegtuig.

Eenmaal aangekomen te Brussel wordt de klacht ingediend en even later zitten we op de trein naar huis.
Anne had ondertussen haar vader opgebeld en hem gevraagd om ons op te halen aan het station in Aalst. Alle
bagage wordt keurig in de wagen geladen en 10 minuten later sta ik opnieuw met mijn koffers in de hand, maar
deze keer om thuis te komen.
Eèn ding staat vast, het was een superreis!
Dirk, Anne en Alain

