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Absoluut één van de mooiste treinreizen door Amerika. U leert het land en haar bevolking in vele facetten kennen! De reis voert door het 

land van de Amish-gemeenschap, door de uitgestrekte landbouwgebieden van het Midden-Westen, langs machtige rivieren, waaronder de 

Colorado River, door diepe canyons en - als absoluut hoogtepunt - door de indrukwekkende Rocky Mountains. In diverse steden zijn er 

boeiende excursie’s, bijvoorbeeld in Chicago een architectuur tour met cruise over de Chicago River en vanuit Denver een tour naar het 

Rocky Mountains National Park. 

Treinreis dwars door de Verenigde Staten, van New York naar San Francisco 

Crossing USA 
Ontspannen reizen per trein van Oost- naar West-Amerika
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Dag 1 - Aankomst New York

Na aankomst op de luchthaven volgt een privétransfer naar uw 

hotel. U verblijft 3 nachten in New York. 

Dag 2 & 3 - New York 

Deze dagen heeft u volop de tijd om alle hoogtepunten van The Big 

Apple te bezoeken. Stap vandaag aan boord van de hop on-hop off 

bus voor een rondrit langs de vele bezienswaardigheden. 

Een perfecte eerste kennismaking met de stad. Maar ook de 

vele bijzondere musea, als het Guggenheim en het MOMA zijn abso-

luut een bezoek waard. Natuurlijk is er volop gelegenheid om 

te winkelen bij de grote namen op Fifth Avenue, in de vele boetieks 

in Upper East Side of juist de kleine winkeltjes in Soho. Wij raden 

u aan om comfortabele schoenen aan te trekken, want de beste 

manier om het bruisende leven in New York te ondergaan is te voet. 

Doe als de New Yorkers doen. Ga naar de deli, koop een heerlijke 

koffie en een bagel, ga de straat op en geniet van de unieke sfeer 

die New York zo kenmerkt.

Dag 4 - New York - Chicago

’s Middags vertrek per AMTRAK-trein ‘Lake Shore Limited’ naar 

Chicago. Aan boord heeft u de beschikking over een privé-

slaapaccommodatie. Geniet van de service aan boord terwijl het 

Amerikaanse landschap aan uw raam voorbij trekt.

Dag 5 & 6 - Chicago

Aankomst rond 10 uur in Chicago. U verblijft 2 nachten in Chicago, 

gelegen aan het immense Lake Michigan. Laat u ‘s middags verbazen 

door de wereldberoemde architectuur en historie van Amerika’s op 

twee na grootste stad tijdens de halve dagexcursie per bus waarbij 

u tevens een architectuur cruise (75 minuten) maakt op de Chicago 

River. Indien gewenst kunt u ook de tour s’morgens op dag 6 doen. 

U dient dit bij boeking op te geven. (de tour is niet beschikbaar op 

maandag)

Programma
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Dag 7 - Chicago - Denver 

’s Ochtends heeft u nog tijd voor de laatste inkopen. Daarna gaat 

u aan boord van de ‘California Zephyr’ trein om via de uitgestrekte 

landbouwgebieden van Iowa en Nebraska naar Denver te reizen. U 

heeft de beschikking over privé-slaapaccommodatie.

Dag 8 & 9 - Denver

Ook in Denver verblijft u 2 nachten. De stad heeft een levendig cen-

trum, parken en bekende musea waarvan het Denver Art Museum 

met de geschiedenis van de Indiaanse kunst absoluut een bezoek 

waard is. Op dag 9 heeft u een excursie (8 uur) naar het Rocky 

Mountains National Park per bus met gids. Een picknick lunch is 

inbegrepen.

Dag 10 & 11 - Denver - San Francisco 

’s Morgens begint de ‘California Zephyr’ trein aan haar 2-daagse reis 

met als eindbestemming San Francisco. De route voert door het 

indrukwekkende berglandschap van de Rocky Mountains. 

Laat het landschap op u inwerken, terwijl de trein haar weg vindt 

door onder andere de op ca. 2.800 meter hoogte gelegen Mof-

fat-tunnel en langs de oevers van de machtige Colorado River. 

Op weg naar Salt Lake City doorkruist de trein ’s werelds meest uit-

gestrekte bergplateau. De volgende dag passeert de trein het Sierra 

Nevada-gebergte. Eind van de dag arriveert de trein in Emeryville. 

Transfer per bus naar downtown San Francisco voor 3 overnachtin-

gen.

Dag 12 & 13 - San Francisco

Twee volle dagen om Amerika’s meest Europese stad te bezoeken. 

U heeft deze dagen een Big Bus ticket tot uw beschikking zodat u 

geen enkele bezienswaardigheid hoeft te missen. San Francisico by 

night hoort ook bij de mogelijkheden want er is tevens een avond-

vertrek die start om 18.30 uur. Ook staat er een bezoek aan Alcatraz 

op de planning. (bij boeking dient u uw voorkeurstijd door te geven)

Dag 14 - Vertrek San Francisco

Privétransfer van uw hotel naar de luchthaven en retourvlucht naar 

Amsterdam. Natuurlijk kunt u uw verblijf in Amerika ook verlengen. 

Laat u over de mogelijkheden informeren door uw reisagent of 

Incento Treinreizen! 

Programma
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Reizen met AMTRAK 

Uw trein

De AMTRAK treinen brengen u langs de mooiste routes naar zo’n 500 verschillende bestemmingen in de Verenigde Staten. Hiervoor gebruikt 

AMTRAK 3 verschillende treintypes die rijden op verschillende trajecten. Zo reist u met de AMTRAK Superliner treinen op alle grote lijnen in 

het westen van de VS alsmede tussen Los Angeles en New Orleans en tussen Washington en Chicago. De AMTRAK Viewliner treinen nemen u 

mee op de grotere afstanden in het oosten van de VS. Naar steden als New York, Boston en Washington rijden de treinen frequenter en zijn 

de reistijden korter.
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Vertrek & reissom

Reissom vanaf 4.398,- per persoon

U kunt de treinreizen boeken op basis van een Roomette of een Bedroom. De reissom is per persoon, gebaseerd op een gedeelde 

2-persoonskamer. De prijzen zijn afhankelijk van de reisperiode, de beschikbaarheid van de accommodatie en het tarief op het 

moment van boeken. U verblijft tijdens deze reis in middenklasse hotels op basis van logies.

Toeslag 1-persoons accommodatie (hotel en Roomette aan boord van de treinen): v.a. 3.100,-

Toeslag Bedroom voor 1-persoons gebruik: v.a. 2.595,-

Vertrek: dagelijks tussen 1 april en 31 oktober

Reisduur: 14 dagen  

Trein: AMTRAK 
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• Treinreis New York - Chicago - Denver - San Francisco in roomette of bedroom inclusief maaltijden aan boord

• 10 hotelovernachtingen in midddenklasse hotels op basis van logies

• Privétransfer bij aankomst op de luchthaven van New York naar uw hotel en bij vertrek vanuit uw hotel in San 

Francisco naar de luchthaven. 

• New York dagticket Big Bus Tours, hop on hop off service. 

• Architectuur excursie Chicago met tour van 4,5 uur per bus en cruise over de Chicago River *.

• Excursie naar het Rocky Mountain National Park vanaf Denver per bus met gids en inclusief picknick lunch *.

• San Francisco 2 daags ticket Big Bus Tours, hop on hop off service.

• Bezoek aan Alcatraz, 2,5 uur. Bij boeking graag uw voorkeurstijd doorgeven *. 

Niet inbegrepen: Vliegticket vanuit Amsterdam naar New York en San Francisco naar Amsterdam • Overige maaltijden en dranken • Fooien en uitgaven van 

persoonlijke aard • Optionele excursies of activiteiten • ESTA Reistoestemming Verenigde Staten • Reis- en/of annuleringsverzekering (desgewenst door Incento 

af te sluiten) • Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking en SGR consumentenbijdrage à € 5,- p.p. • ANVR Boekingskosten € 30,- per boeking

* Excursie in groepsverband

Inbegrepen

Voor de voorwaarden van deze reis verwijzen wij u naar onze website destintravel.nl/treinreizen of neem contact op via +31 (0)88 13 07 320 | incento@destintravel.nl


