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Na een verblijf van 2 nachten in het gezellige Denver stapt u aan 

boord van de Rocky Mountaineer voor een schitterende 2-daagse 

treinreis naar Moab. Onderweg overnacht u in een hotel in 

Glenwood Springs. 

Vanuit uw luxe SilverLeaf panoramarijtuig bewondert u buitenge-

wone landschappen, waaronder diepe canyons, indrukwekkende 

woestijnen, tunnels, schitterende rotsformaties en betoverende 

hoodoos (z.g. aardpyramides). 

Een reis gevuld met hoogtepunten die het best vanuit de 

comfortabele Rocky Mountaineer te zien zijn, terwijl u geniet van 

de uitstekende service en de heerlijke maaltijden, dranken en 

snacks die tijdens de reis aan boord geserveerd worden. Vervolgens 

verblijft u nog 2 nachten in Moab, waar het zeker de moeite waard is 

om een excursie bij te boeken naar één van de omringende parken. 

Per touringcar vervolgt u uw weg via een schitterende route door de 

nationale parken van Bryce, Zion en Capital Reef met als eindpunt 

het bruisende Las Vegas. Hiervandaan vliegt u terug naar Nederland. 

Deze reis is ook in omgekeerde richting te maken.  

Doorkruis de Amerikaanse Rockies per luxe trein en bezoek Las Vegas 

en verschillende beroemde Nationale Parken. 

Rockies to the Red Rocks 
at Leisure Las Vegas 



3

Dag 1 - Amsterdam - Denver

In de loop van de ochtend vliegt u met KLM/DELTA vanuit Amster-

dam via Salt Lake City naar Denver.  Transfer luchthaven hotel is op 

eigen gelegenheid. U overnacht 2 nachten in een hotel in Denver.  

Dag 2 - Denver

Dag ter vrije besteding in Denver.

Denver, ook wel genoemd ‘Mile High City’ is de hoofdstad van 

Colorado.  Deze van oorsprong goudzoekersplaats is uitgegroeid 

tot een bloeiend handelscentrum en de toegangspoort tot de Rocky 

Mountains. Wandel door de gezellige straten van Lower Down Town 

(LoDo in de volksmond) en over het gezellige Larimer Square. Hier 

vindt u oude saloons, Victoriaanse huizen, winkels, cafés en restau-

rants. Verder vindt u in Denver een aantal prachtige musea zoals; 

Denver Art Museum, Denver Museum of Nature & Science en het 

History Colorado Centre. 

Dag 3 - Denver - Glenwood Springs  

Vandaag begint uw 2-daagse Rocky Mountaineer treinreis. Stap aan 

boord van de trein en geniet van de prachtige route naar Glenwood 

Springs, waar u overnacht. U klimt omhoog naar de ingenieuze Mof-

fat Tunnel (spoorweg- en watertunnel) gelegen op ca. 2.800 meter. 

De tunnel neemt u mee door de Continental Divide, een bergkam in 

Noord- en Midden-Amerika, die fungeert als waterscheiding. Dat wil 

zeggen dat deze bergkam de stroomgebieden van de verschillende 

rivieren op het continent scheidt van de rivieren die uitkomen in de 

Grote Oceaan en de Atlantische Oceaan. Verder geniet u van spec-

taculaire uitzichten op de ruige canyons en de Colorado-rivier. Rond 

17.00 uur arriveert de Rocky Mountaineer in de levendige plaats 

Glenwood Springs. Bij aankomst wandelt u naar uw hotel, waar u 1 

nacht verblijft. (O/L/-)

Programma
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Dag 4 - Glenwood Springs - Moab

Korte wandeling vanaf uw hotel naar het station van Glenwood 

Springs, waar de Rocky Mountaineer al op u staat te wachten. 

U vertrekt rond 07.00 uur. Aan boord van de trein wordt het ontbijt 

geserveerd. Vandaag passeert de trein de grens tussen Colorado en 

Utah. Geniet van adembenemende uitzichten op hoge bergtoppen 

en glinsterende rivieren. Wanneer we in de buurt van Moab komen, 

zien we de unieke landschappen van rood zandsteen. 

De plaats Moab wordt dan ook gezien als de toegangspoort naar 

bezienswaardige parken als Arches en Canyonlands National Park. 

Rond het middaguur komt u aan in Moab, tevens eindpunt van uw 

2-daagse Rocky Mountaineer treinreis. U wordt naar uw hotel 

gebracht en de rest van de dag is ter vrije besteding. (O/-/-)

Dag 5 - Moab

Dag ter vrije besteding in Moab. Indien gewenst boeken wij (tegen 

bijbetaling) een excursie voor u bij naar bijvoorbeeld Arches- en 

Canyonlands National Park.

Dag 6 - Moab - Bryce Canyon

Vanuit Moab reist u via een schitterende route naar Bryce Canyon, 

waar u 1 nacht verblijft.  Onderweg bezoekt u het Grand Stair Case 

- Escalante National Park Monument en geniet u van een begeleide 

excursie door het Capitol Reef National Park. (-,L,-). 

Dag 7 - Bryce Canyon - Las Vegas

Geniet van een scenic drive per touringcar van Bryce Canyon naar 

Las Vegas. De gids vertelt u alles over deze schitterende omgeving.  

U bezoekt ook het Zion National Park. Rijdt door de Mount Carmel 

Tunnel, doorkruist Zion Canyon en volg de oever van de Virgin River. 

U overnacht 2 nachten in een hotel in Las Vegas. (O/L/,-)  

Dag 8 - Las Vegas    

Dag ter vrije besteding in het altijd bruisende Las Vegas, the city 

that never sleeps. 

Dag 9 & 10 - Las Vegas - Amsterdam     

De ochtend is ter vrije besteding. Na de lunch vertrekt u naar de 

luchthaven van Las Vegas voor uw rechtstreekse vlucht naar Am-

sterdam, waar u op dag 10 aankomt.  Indien gewenst kunnen wij het 

arrangement nog uitbreiden met overnachtingen en excursies.

Programma
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Rocky Mountaineer USA 

Uw trein

Onderweg wordt overnacht in een hotel in Glenwood Springs. Aan boord verblijft u in een SilverLeaf 

panorama rijtuig. Indien gewenst kunt u een SilverLeaf Plus Service bijboeken. Geniet van de onver-

getelijke uitzichten op de Colorado Rockies, de woestijnlandschappen van Utah en de onberispelijke 

service en kwaliteit aan boord. Inbegrepen op het traject Moab - Denver 1 x diner, 1 x ontbijt en 1 x 

lunch en op het traject Denver - Moab 2 x warm ontbijt, 1 x warme lunch. Combineer onze 2-daagse 

Rockies to the Red Rocks treinreis  met autohuur, extra hotelovernachtingen, excursies en bezoeken 

aan de beroemde Nationale Parken van West Amerika en creëer een onvergetelijk en afwisselend 

programma. Wij helpen u graag bij het samenstellen van een arrangement op maat.

De luxe Rocky Mountaineer rijdt in 2 dagen van Denver naar Moab of v.v.
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Reisinformatie
Uw hotels

Tijdens deze reis verblijft u 8 nachten in middenklasse hotels in Denver, Glenwood Springs, Moab, Bryce Canyon en Las Vegas. 

Vertrek & reissom

Reissom vanaf 5.598,- per persoon, gebaseerd op basis van SilverLeaf Service in de Rocky Mountaineer

Toeslag voor SilverLeaf Plus in de Rocky Mountaineer: v.a. 598,- p.p.

Toeslag voor een 2-persoonskamer voor alleengebruik: op aanvraag

Reisduur: 10 dagen  

Trein: Rocky Mountaineer USA

Vertrekdata 2023: Denver - Las Vegas 

17 en 24 april 

1, 8, 15, 22 en 29 mei

5, 12, 19 en 26 juni

3, 10, 17, 24 en 31 juli

7, 14, 21 en 28 augustus

4, 11, 18 en 25 september

2, 9, 16 en 23 oktober

Vertrekdata 2023: Las Vegas - Denver

15, 22 en 29 april 

6, 13, 20 en 27 mei

3, 10, 17 en 24 juni

1, 8, 15, 22 en 29 juli

5, 12, 19 en 26 augustus

2, 9, 16, 23 en 30 september

7, 14 en 21 oktober 
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• KLM/Delta vluchten Amsterdam via Salt Lake City naar Denver & Las Vegas Amsterdam incl. dranken, 

snacks, luchthavenbelastingen van ca. € 355,- p.p. en incl. 1 stuk ruimbagage p.p.*

• Zitplaats in het ‘SilverLeaf’-rijtuig met grote panoramische ramen 

• Alcoholvrije en alcoholische dranken en snacks aan boord van de trein 

• 2 x ontbijt, 3 x lunch en 2 x diner route Las Vegas - Denver

• 3 x ontbijt en 3 x lunch route Denver - Las Vegas  

• Bagagetransfer station - hotel - station in Denver, Glenwood Springs en Moab

• 8 hotelovernachtingen in comfortabele middenklasse hotels

• Excursie  - Moab - Bryce Canyon National Park of v.v.

• Excursie Bryce Canyon National Park - Las Vegas of v.v.

• Fooien aan boord van de trein

• Lokale belastingen

• Reisdocumentatie

Niet inbegrepen: Overige maaltijden en dranken • Fooien buiten de trein en uitgaven van persoonlijke aard • ESTA verklaring Amerika 

• Reis- en/of annuleringsverzekering (desgewenst door Incento af te sluiten) • Bijdrage Calamiteitenfonds (€ 2,50 per boeking) en 

SGR Consumentenbijdrage (€ 5,- per persoon) • ANVR Boekingskosten € 30,- per boeking

* Het KLM Economy Class tarief is gebaseerd op de laagste boekingsklasse. Indien deze niet meer beschikbaar is, kunnen wij tegen meerprijs 

een hogere boekingsklasse reserveren.

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


