TOURS & TIPS
ROUTE
	DAG 1 T/M 3 - SAN FRANCISCO
Hippies, homeless, homo’s, hipsters & hispanics,
San Francisco bruist als nooit tevoren. De stad
die zich ’s ochtends vaak in nevelen hult,
geniet niet zelden van wintermiddagen met
temperaturen tussen de 15 en 20 graden.

FOUR SEASONS
IN TWO WEEKS

CALIFORNIË-NEVADA-UTAH
Van de summer of love tot de winter of your dreams. Waar anders dan in het
land van de onbegrensde mogelijkheden kun je de vier seizoenen in twee
weken proeven? Samen met ingrediënten als het landschap, wildlife,
droomhuizen, cultuur en historie trakteert deze route door het (mid-) westen
van Amerika je op een belevenis die naar meer smaakt.

TIPS

HISTORIE
Beginpunt San Francisco is een stad van pieken
en dalen. In vele opzichten. Gebouwd op ruim
40 heuvels golft de stad richting The Bay, de
stad zijn natuurlijke airconditioning die wordt
overspannen door de mooiste en meest
dramatische brug ter wereld. Het is één van de
meest liberale steden van de Verenigde Staten.
Een plek waar de jaren zestig voortleven in de
nostalgie van de wijk Haight Ashbury en de
ongekende tolerantie van the Castro District.
Een stad waar (internet) rijkdom leeft onder
gouden daken en armoede huist in de vele
homeless. San Francisco is het kloppend hart
van progressief Amerika. Een hart dat naar
mate je in noordelijke of oostelijke richting rijdt,
steeds zwakker klopt om bijna tot stilstand te
komen in Mormoons Salt Lake City waar alcohol,
koffie en emancipatie verboden vruchten zijn
uit het verderfelijke Wilde Westen.

	`One way´ huren is aan te bevelen. De in
San Francisco gehuurde auto wordt dan in
Salt Lake City achtergelaten en door de
verhuurder teruggebracht. Huren is in Amerika
niet al te duur, net als benzine die 3 tot 4 keer
goedkoper is dan in Nederland. Je kunt jezelf
dus verwennen met een wat ruimer model
huurauto.
	Laagseizoen: Maak je deze route in de periode
van november tot en met februari, dan geniet
je niet alleen van 4 seizoenen in 2 weken,
maar profiteer je ook van laagseizoenprijzen!
	Deze route (en accommodaties) is leuk om
te doen met een gezin, maar zeker ook met
familie of vrienden. Wie de kosten kan delen
merkt al snel dat je, al is het Amerika, kunt
leven als een koning in Frankrijk.

Je verwarmen aan de herinneringen van the
summer of love doe je in Haight Ashbury. De
zwoele klanken en pittige geuren van LatijnsAmerika hoor en ruik je in de wijk The Mission
waar kunstzinnige, kleurrijke graffiti – de murals
- van de muren spatten en de geschiedenis van
buurtbewoners vertellen. Het aanpalende
Castro District is het vrolijke domein van gays
en lesbians, Chinatown van de Aziaten, North
Beach van de Italianen en Fisherman’s Wharf
van de toeristen. Elke buurt heeft z’n eigen
charme en aantrekkingskracht.
San Francisco is een stad die je het beste te voet
of met het OV (waaronder de befaamde Cable
Car) leert kennen. Vanaf het vliegveld brengt de
BART je binnen een half uur rechtstreeks naar het
centrum. Na een paar dagen stad pik je je auto
even makkelijk downtown als op het vliegveld op.
	DAG 4 T/M 6- THE SEA RANCH
De meeste toeristen dalen af naar het zuiden,
richting LA. Maar wie afslaat in de tegenovergestelde richting wordt daarvoor ruimhartig
beloond. Bijvoorbeeld met een aantal magische
minuten rijden over The Golden Gate Bridge,
waarna glooiende heuvels je zachtjes richting
de kust begeleiden.
Aangekomen bij de Stille Oceaan meander je
met Route 1 mee naar de architecten enclave
The Sea Ranch. Dit is autorijden uit de reclame:
langs schuimende golven, steile kliffen, door
talloze s-bochten en kleine vissersdorpjes.
Een kleine drie uur nadat je de skyline van
San Francisco in je achteruitkijkspiegel zag
verdwijnen, sta je op de oprit van je eigen
architectonische wonder met uitzicht op zee.
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Wie voor dat laatste kiest, kan het beste terecht
bij Tanya en Chris Norkus. Hun Wine Country
Cottage (https://www.airbnb.com/rooms/20542)
is een voormalige kippenstal die is omgebouwd
tot een klein paradijs. Bij aankomst staat de
kachel, indien nodig, aan en kun je direct de
klaarstaande fles lokale wijn ontkurken of een
vers eitje tikken. In de glooiende tuin scharrelen
wilde kwartels hun kostje bij elkaar langs het
kleine riviertje. Overal vind je zithoekjes en
doorkijkjes die je er continu aan herinneren
dat je in een van de mooiste gebieden van
Californië bent.

Bijvoorbeeld de Sea Ranch Ocean View Zen
Retreat (https://www.airbnb.com/rooms/230881).
Meer accommodatie, boodschappen en
restaurants vind je op een minuut of 10 rijden
in het dorpje Gualala.

DAG 10 - RENO
Reno, Nevada heeft zichzelf briljant op de kaart
gezet als The Biggest Little City in the World. De
weg naar het gokstadje voert langs de hoofdstad
van Californië, Sacramento. De goudkoorts
die ooit het Wilde Westen kwelde is hier nog
voelbaar voor wie even de benen wil strekken
en een korte tussenstop maakt.

The Sea Ranch werd door de New York Times
uitgeroepen tot ‘Utopia by the sea’. Hier ontwikkelden in de jaren 60 een paar architecten
een nieuwe bouwstijl: The Bunking Barns.
Verweerd hout, glas, wind en zee zijn de vier
elementen waaruit de meest prachtige bouwwerken zijn opgetrokken.
Het zo nu en dan herfstachtige klimaat van
The Sea Ranch en de vele wandelroutes langs
de ruige kust en de architectonische pareltjes
zijn verfrissend. Net als de nachtelijke duik in je
eigen hottub onder een deken van sterren onder
muzikale begeleiding van de Stille Oceaan.

Aangekomen in Reno kun je zien dat de crisis
ook de gokkers niet onberoerd heeft gelaten.
Verschillende casino’s hebben de lichten gedoofd
en de speelkaarten opgeborgen. In de gokpaleizen die open zijn kun je 24/7 slapen, eten,
drinken en fortuinen winnen of verliezen.
Voor wie daar geen zin in of geld voor heeft,
zijn er verschillende andere opties. Bijvoorbeeld
mensen en ballen kijken in het Nationale Bowling
stadion of skiën bij Lake Tahoe.
Een andere optie is het activeren van de
smaakpapillen. Daarvoor moet je (vanuit het
centrum gezien) de rivier oversteken richting
het ‘oude’ Reno waar het stadje zich langzaam
opricht, als een feniks uit de as. Barretjes,
restaurants, brouwerijen en boetiekjes
schieten hier als paddestoelen uit de grond.
Bijvoorbeeld de dampende brouwerij

	DAG 7 T/M 9 - PETALUMA
Petaluma is wat doorgewinterde reizigers ‘Off
the beaten track’ noemen. Maar Petaluma is
het Ei van Columbus voor wie op dezelfde dag
wil lunchen in San Francisco, borrelen in de
wijngaarden van Napa en Sonoma en dineren
in het historische centrum van deze voormalige
pluimveehoofdstad van de wereld. ‘Gewoon’
genieten van een warm lentebriesje door het
haar op het terras van je hotel of omgebouwde
kippenschuur is natuurlijk niet verboden.

annex restaurant Brasserie St. James
(www.brasseriesaintjames.com) en Craft
(www.craftreno.net) op 22 Martin Street waar
een voormalige kostuumfabriek is omgebouwd
tot een wijn- en bierbar. Het is de favoriete
hangout voor Renoenaren die hun gesprekken
omlijsten met bier, wijn of whisky.

DAG 11 T/M 13 - IDAHO
‘Idaho? Potato country?’ Deze kreet zul je niet
zelden horen nadat je de onvermijdelijke vraag
waar je vandaan komt -gevolgd door de vraag
waar je naartoe gaat- hebt beantwoord.
De kraamkamer van de French Fries is, zeker
’s winters, een sleeping beauty. Want met dank
aan de reactie van de gemiddelde Amerikaan
heb je in Idaho het rijk alleen terwijl om de
hoek twee van Amerika’s mooiste natuurparken
liggen: Grand Teton en Yellowstone.
Bizons, elanden, rendieren, beren, wolven en
adelaars vechten hier om de aandacht met
wintersporten, hiken of simpelweg voor je uit
staren en genieten van het uitzicht vanuit een
schommelstoel bij de haard in je eigen houten
huis op de prairie: de Thistle Dew Cabin
(www.grandtetonvacationrental.com).
Wie kiest voor de kant van Idaho bij een bezoek
aan Teton en Yellowstone, zal merken dat het er
rustiger en goedkoper is dan aan de Wyoming
zijde. Vanuit Driggs in Idaho sta je binnen
15 minuten op de ski’s en binnen het uur tussen
de bisons van Teton of de dampende après-skibars van Jackson Hole. Yellowstone is of anderhalf uur rijden of de moeite van een paar overnachtingen in het park waard. Wel ruim van
tevoren reserveren, want zeker in de maanden
mei tot en met september is het park druk,
heel druk.
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	DAG 14 - SALT LAKE CITY
Vanuit de wildernis is het 4 à 5 uur rijden naar
de hoofdstad van Utah. De op anderhalve
kilometer hoogte gelegen stad is bekend van
de Winterspelen van 2002 en als hoofdzetel
van de Mormoonse kerk.
Op en rondom Temple Square imponeren de
gebouwen van de Mormonen. In één van de
statige kolossen huist de bibliotheek waar in
de kelder de afdeling met Nederlandse stambomen gevestigd is. Wie wil kan op zoek naar
verre voorouderen of, zonder dat je het wist, je
eigen naam opgenomen zien in de archieven van
de The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Vanuit Salt Lake City rijd je binnen een dag naar
San Francisco. De stad heeft echter ook een
dagelijkse vlucht naar Amsterdam en, voor de
avonturiers, is een opstappunt van Amtrak’s
California Zephyr; de ijzeren Route 66 die
San Francisco dwars door de Rockies verbindt
met Chicago...

WEGENKAARTEN
Je krijgt ter plekke een kaart van San Francisco
en Californië bij je autopapieren. Het is echter
het overwegen waard om een navigatiesysteem
te huren. Dit kost ongeveer 7 euro per dag.
Vanzelfsprekend kun je ook je eigen navigatiesysteem of smartphone gebruiken. Vergeet in
dit geval niet een bevestigingskit mee te nemen
en check of je systeem het Amerikaanse wegennet kent of dat je deze nog moet installeren.

OVERNACHTINGEN
Amerika staat bekend als een land van overvloed.
Denk aan 8 liter pakken ijs of 50 meter schap
met ontbijtgranen in een (middel-) grote supermarkt. Onbegrensd is ook de keuze aan hotels
en motels. Deze zijn er in alle soorten, maten
en prijscategorieën.
Voor wie alleen een bed nodig heeft is er voor
50 dollar per nacht al behoorlijk veel keuze.
Bijvoorbeeld bij een keten als Motel 6.

Wie op zoek is naar een unieke plek om te
eten, te slapen en te leven kan via een site als
AirBnB.com prachtige huizen, appartementen
of kamers huren van Amerikanen. Alles is
mogelijk, van 50 tot 1000 dollar per nacht,
inclusief waardevolle tips van de verhuurders.
Voor wie van dag-tot-dag reist kan de site
Hotwire.com een uitkomst zijn. Hier bieden
hotels hun last-minute kamers aan met
kortingen die oplopen tot 70%.

TOT SLOT
Four seasons in two weeks is een route die je
qua variatie in seizoenen, kosten en activiteiten
als wintersporten en wildlife spotten het beste
kunt doen van november tot en met februari.
Bijkomend voordeel hiervan is dat je het land,
de wegen en de natuur in deze periode grotendeels deelt met ‘gewone’ Amerikanen en het
massatoerisme ontloopt.

Wanneer je de tijd hebt, plak dan een week
aan je vakantie en verdeel deze of over
The Sea Ranch, Petaluma en Idaho of stap in
de California Zephyr voor een once in a lifetime
experience en vlieg na een paar dagen op adem
te zijn gekomen in Chicago terug naar Nederland.

LINKS
Beste deals voor autohuur:			
http://www.sunnycars.nl
Goedkope last minute hotels:
http://www.hotwire.com
Privé huizen, kamers, B&B’s:
https://www.airbnb.com
Site Californië:				
www.ca.gov
Site Nevada:				
http://nv.gov
Site Idaho:				
www.idaho.gov
Site Wyoming:				
www.wyoming.gov
Site Utah:				
www.utah.gov/index.html
Nationale parken algemeen:			
www.nps.gov/index.htm
Grand Teton National Park:			
www.nps.gov/grte/index.htm
Yellowstone National Park:			
www.nps.gov/yell/index.htm
Trein: California Zephyr/Amtrak:		
www.amtrak.com/california-zephyr-train

Deze route is geschreven door Robert de Koning/IDHD.
Kijk voor meer informatie op www.idhd.nl

