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Black Hills Motor
Wij organiseren al meer dan 18 jaar motorreizen in de USA.
Dit betreft groepsreizen en maatwerkreizen. Tevens hebben
wij ons gespecialiseerd in het vervoeren van motoren per
zeecontainer van Europa naar Amerika en vice versa. Wij
leveren de best denkbare service en ons motto is:
“Doe wat je zegt en laat zien wat je doet”
Passie voor Amerika

Door films als The Wild One

Naast het organiseren van

en Easy Rider zijn wij op zoek

motorreizen zijn we zelf zeer

gegaan naar mogelijkheden om

enthousiaste motorrijders (en

in dit prachtige land op onze

leggen we vele kilometers af).

eigen motoren rond te rijden.

Onze passie voor Amerika, zijn

Dit verlangen resulteerde in

bewoners en natuur is al vóór ons

ons eerste containertransport

eerste bezoek in 1999 ontstaan.

in 2003 waarbij we o.a. de
Sturgis Bikeweek en de 100th
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Tours
Anniversary party van Harley-

Kenmerkende cultuur

Dragon Master

Davidson hebben bezocht.

Ook de zuid staten hebben we

Natuurlijk kent een ieder Jack

meerdere malen bezocht waarbij

Daniels, gelegen in de naburige

De Black Hills

we de Appalachian Mountains,

staat Tennessee, maar ook

De Rocky Mountains, de Grand

de Smoky Mountains, de Jack

Kentucky heeft veel te bieden op

Canyon, Route 66, Yellowstone

Daniels distilleerderij, Memphis

Bourbon gebied.

Park, Monument Valley, Canyon

en Clarksdale Missisippi, bekend

de Shelly, de Speedweek op

van de Ground Zero Bluesclub

In Tennessee moet je als

de Bonneville Saltflats, NHRA

en de film Crossroads, tot

motorrijder de Tail of the Dragon

dragraces en de Sturgis en

onze favoriete bestemmingen

hebben gereden een 18 km

Daytona Bikeweek zijn plaatsen

rekenen.

lang stuk weg met 318 bochten.

en evenementen die nagenoeg

De zuid staten met de zo

Heb je dan ook nog in Virginia

jaarlijks door ons bezocht

kenmerkende cultuur bekend van

de Highway 16 gereden, ook

worden. Met name in Sturgis

de diverse tv-series zoals The

wel bekend als The Back of the

hebben we zeer goede contacten

Dukes of Hazard, Moonshiners

Dragon dan mag je jezelf “Dragon

en we kennen de Black Hills op

en Mountain Men is een stuk

Master” noemen.

ons duimpje.

Amerika op zich.
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ERVARINGEN

Liberatorgroep
Wij hebben met 10 Harley Liberators een fantastische
reis gemaakt. We zijn voor het eerst begonnen met
deze reis te plannen in 1998. Vanwege kosten en
een tekort aan vakantiedagen is het er in 2013 pas
van gekomen. Er werden allerlei contacten met
bevrachters opgestart maar we liepen telkenmale
tegen een ondoordringbaar woud van papierwerk aan.
Net voordat de droom een nachtmerrie werd, kwamen
we in contact met Bert van Black Hills Motor Tours.
Die heeft ervaring met het vervoer, heen en terug en
de voor ons zo gekmakende papierwinkel.
Bert komt, ziet en verzorgt de hele organisatie tot in
de puntjes.
Bron BigTwin: Verslag “Liberatorgroep”
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ERVARINGEN

Proficiat

even naast elkaar reden.

Graag nog even een groot proficiat aan

De route, de view points, sommige evenementen,

BlackHillsMotorTours voor de perfecte organisatie en

slaap en eetgelegenheden; alles met ervaring en zorg

uitvoering van de ZuidWestUSA motortrip van 1 t/m 17

uitgekozen om de onvergetelijke vakantie voor ons (en

september. Niet alleen het weer was prachtig maar ook

volgens mij voor de overige deelnemers) te realiseren.

de leuke sfeer en de ontelbare bezienswaardigheden

Veel geleerd van de begeleiding over de geschiedenis

onderweg.

van de staten waar we doorheen reden en als rookie
op de bike goede tips en adviezen gekregen.

Door het leuke gezelschap was het echt een gevoel

“De tekening” van The Cowboy Way die we kregen, is

dat we toerden als de ‘Bende van Bert’. Na meer dan

ingekleurd door de natuur, de geweldige deelnemers

30 jaar naar Florida om professionele en familiale

en begeleiders. Yeehaa

redenen voelt deze kennismaking met het Zuidwesten
van de USA als een binnenkomen via de grote poort

Howdy Dineke

met rode loper.
Deelneemster maatwerkreis Sturgis Bikeweek
Hopelijk tot een volgende trip met BHMT,

t.b.v. het Rock City Chapter 2017

Paul Cools

Het was een geweldige reis met meerdere
hoogtepunten. Hier kunnen we lang met plezier op

HDC Almkerk

terug kijken. Alles top geregeld, goede hotels.

Wij hebben onder begeleiding van Black Hills Motor
Tours een geweldige trip gemaakt. Vanuit Chicago zijn

Bedankt Bert en Kariene maar ook Mari en Dolf voor de

we over de west 18 via de staten Iowa, South Dakota en

geweldige begeleiding en Ruud die er iedere dag weer

Nebraska naar de Rockies gereden. Via Rocky Mountain

voor zorgde dat onze koffers, die steeds zwaarder

National Park zijn we naar Wyoming gereden en vandaar

werden op de volgende bestemming op ons stonden

naar de wereldberoemde Sturgis Bikeweek. Wat een

te wachten met een drankje. Toppers van Black Hills

geweldige ervaring.

Motor Tours.

Als klap op de vuurpijl hebben we het laatste weekend

Deelneemster aan de Sturgis Bikeweek 2017

in Milwaukee doorgebracht. Hier hebben we het

Vandaag terug gekomen van een droomreis met Black

museum en de oude fabriek op Juneau Avenue bezocht.

Hills Motor Tours. Tourguides Rahmon en Kees . Wat

Het was fantastisch, indrukwekkend, intensief enz.

een geweldig team !! . De reis verliep perfect en alles
wat we meegemaakt en gezien hebben is te veel om

Bert bedankt! (Bron: BigTwin 315, HDC Almkerk)

op te noemen. Dank jullie wel dat jullie al dit moois
mogelijk hebben gemaakt. Onvergetelijk !

Deelnemer aan The Cowboy Way 2017

ps. BHMT is the best !

Zojuist teruggekeerd van de The Cowboy Way Tour.
Een geweldig mooie tour met super begeleiding van

Deelnemer maatwerkreis “Bergeijk groep” 2017

Bert Wennekes en Rene Langejan.

Beste Bert,

De begeleiding van BLACK HILLS MOTOR TOURS

Ik wil je nogmaals heel hartelijk danken voor de

steekt met kop en schouders uit boven andere tour

schitterende reis. Het was werkelijk fantastisch mooi,

organisaties. Ik vindt het voor mij erg jammer dat ik

je hebt ons waanzinnig mooie plekjes laten zien en

niet eerder een tour met Black Hills Motor Tours heb

alles was super goed geregeld. Het kon niet beter,

gereden.

complimenten. Voor mij, en ik denk de rest ook, een

Erg bedankt voor jullie goede en persoonlijke werk

ervaring om nooit te vergeten.

The Cowboy Way 2019

Super bedankt !

We keken er maanden naar uit en nu kijken we er de rest
van ons leven op terug. De Cowboy Way Tour 2019.

Met vriendelijke groeten / Best regards

Overweldigende ervaring en zo te gek dat we dit

Erik

avontuur ervaren hebben. Soms met een glimlach, soms
met een big smile en soms met een brok in onze keel
hebben we elkaar aangekeken als we op het ijzeren ros
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TEAM BLACK HILLS

Team
Black Hills
Motor Tours
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BELANGRIJKE DATA 2022

Algemene informatiemiddag
11 december 2021 Inloop informatiemiddag bij Lowlands Biker Store Zwolle
Informatie voor de containerreis
11 juni

Aanleveren motoren t.b.v. verschepen

24 juli

Heenvlucht Denver, Colorado van deelnemers

25 juli

In ontvangst nemen motoren

30 augustus

Inleveren motoren in Denver en gezamenlijk inkratten

31 augustus

Terugvlucht deelnemers

TEAM

EIGENAARS EN REISLEIDERS
Bert en Kariene Wennekes

REISLEIDERS

Willem Eernst

Rahmon Zondervan

Mari van den Broek

Rene Langejan

Wilbert Hendriks

HET INKRAT TEAM

Jasper de Jong

Freek Gielen
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Easy Rider
Tour
• ROUTE 66 • FLAGSTAFF • MONUMENT VALLEY • FOUR CORNERS • CADILLAC RANCH
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GROEPSREIS
EASY RIDER TOUR
28 april t/m 16 mei
4.200 km

Met deze tour rijden we in de voetsporen van Dennis Hopper en Peter Fonda.
Zij reden met hun beroemde Panhead motoren, de Billy Bike en de Captain America,
een route van Los Angeles naar New Orleans. Death Valley, Route 66, de Mohave
Desert, Oatman, Kingman, Flafstaff, Monument Valley, de Cadillac Ranch, de Mississippi
rivier en French Quarter zijn enkele van de hoogtepunten van deze epische reis.
Een betere roadtrip dan deze tour bestaat niet!

Dag 1

Dag 4 - 400 km

VLUCHT AMSTERDAM- LOS ANGELES

BARSTOW - KINGMAN

Na aankomst gaan we een hapje eten op de beroemde

Vandaag rijden we het grootste gedeelte over de Route

Santa Monica pier, eindpunt van de Route 66 en spreken

66. We stoppen uiteraard in Amboy bij Roy’s Gasstation,

we de komende dagen met je door.

een pareltje aan de “66”. Vandaar uit rijden we door naar
Oatman en via de geweldige Sitgreaves Pas rijden we

Dag 2 - 260 km

LOS ANGELES - RIDGECREST
We gaan de motoren ophalen bij het verhuurbedrijf

naar Kingman.
Dag 5 - 200 km

en rijden daarna in oostelijke richting Los Angeles

KINGMAN - WILLIAMS

uit. We verlaten zo snel als mogelijk de snelweg om

We rijden het mooiste nog bestaande stuk Route 66.

via binnenwegen naar de woestijnstad Ridgecrest te

De Hackberry General Store, Seligman met zijn Roadkill

rijden.

Cafe en de kapperszaak van Angel Delgadillo. We
stoppen bij Valentine in het Hualapai Indianenreservaat

Dag 3 - 275 km

RIDGECREST - BALLARAT-BARSTOW
We rijden vanaf Ridgecrest eerst naar Ballarat, de

waar de mannen een lekke band kregen en lunchen bij
het eerdergenoemde Roadkill Cafe. We slapen in het
authentieke Grand Canyon hotel in Williams.

locatie waar de film officieel begint. In dit woestijn
gehucht kunnen we de grafsteen van Seldon Seen Slim

Dag 6 - 200 km

we via Boron naar de oude Route 66 en overnachten we

WILLIAMS - SUNSET CRATER - WUPATKI NM CAMERON TRADING POST

in Barstow aan diezelfde Route 66.

Een prachtige dag met geweldige natuurschoon. Via

en de truck van Tex Watson bekijken. Aansluitend rijden

Grand Canyon Harley-Davidson rijden we naar Flagstaff

11

met een koffiestop bij The Route 66 Bar & Grill waar het

Dag 10 - 330 km

No Vacancy Sign uit de film nog hangt. Vanaf Flagstaff

DURANGO - TAOS

is het natuur wat de klok slaat met als hoogtepunt een

Vandaag verlaten we Colorado via de San Juan

overnachting bij de Cameron Trading Post welke aan

Mountains en rijden we New Mexico binnen. Via

The Little Colorado River ligt.

fantastische wegen met geweldige natuurschoon
rijden we het Carson National Forest binnen. Taos is het

Dag 7 - 200 km

CAMERON - MEXICAN HAT

stadje waaar de openingscene van de film is geschoten
en we bezoeken uiteraard de La Contenta Bar die nu

Groot, grootser en grootst zijn steekwoorden voor

is omgedoopt tot het Red Arrow Emporium. Natuurlijk

vandaag. We rijden vanuit Cameron in Noordelijke

is het bezoek van een Mexicaan restaurant geheel

richting en rijden via Kayenta Monument Valley binnen.

passend in de sfeer van het stadje.

Met een beetje fantasie ontwaar je John Wayne achter
elke rots of staat hij ergens in het landschap. Natuurlijk

Dag 11 - 300 km

stoppen we op de plek waar Forrest Gump zijn run door

TAOS - TUCUMCARI

de USA beëindigde en bij een aantal van de diverse

Vandaag rijden we via Las Vegas NM. Hier werd een

Navajo stalletjes waar men artefacts en sieraden

scene geschoten bij de Jail. Uiteraard stoppen we hier

verkoopt.

om een vergelijkbare foto te kunnen maken. Via mooie
natuur rijden we naar Tucumcari om te overnachten.

Dag 8 - 260 km

MEXICAN HAT - DURANGO

Dag 12 - 200 km

We rijden vanaf Mexican Hat naar het Four Corners

TUCUMCARI - AMARILLO

monument. De enige plek in de USA waar je gelijktijdig

Volgens de beschrijving van de film wordt het

in 4 staten kunt staan. Misschien kun je nog een leuk

allemaal na Tucumcari “a bit hasy”. We volgen de

aandenken scoren bij één van de vele Navajo stalletjes.

Route 66 oostwaarts waarbij we Texas binnenrijden.

Aansluitend rijden we naar Durango, Cowboy stadje

Voorafgaand aan ons bezoek hebben we een spuitbus

gelegen in zuid Colorado.

gekocht om onze namen te vereeuwigen op één van de
Cadillacs die op de Cadillac Ranch staan. Aansluitend

Dag 9

rijden we naar Amarillo en besluiten we de avond in het

DURANGO

Wereldberoemde Big Texan Steakhouse waar men ’s

Vandaag mogen we zelf invullen, er zijn mogelijkheden

Werelds grootse steak kan eten. Een Cowboyhoed is

te over. We kunnen een dagje shoppen op Mainstreet,

eigenlijk een must!

of het Mesa Verde National Park. De grootste aanrader
is echter om de stoomtrein naar Silverton te nemen en
dit adembenemende stadje bekijken. Hier ligt ook
’s werelds hoogstgelegen Harley shop.

12

GROEPSREIS
EASY RIDER TOUR

Dag 13 - 380 km

AMARILLO - WICHITA FALLS

Springs. Uiteraard bezoeken we de plek om deze
gedenkwaardige tour op de juiste wijze te kunnen

In Texas is alles groot en grootser. Vandaag een dag

afsluiten. Via weggetjes langs “The mighty Mississippi”

waarin we zuid-oostwaarts rijden. Met een beetje geluk

rijden we naar New Orleans waar we ons hotel

zien we Texas Longhorns en we zien zeker Pick-ups en

opzoeken en ’s avonds een bezoek brengen aan French

Cowboys en girls. Via diverse stops in kleine dorpjes of

Quarter en Bourbon Street.

stadjes krijgen we een goede indruk van het leven in
Texas.

Dag 17

Dag 14 - 430 km

Vandaag bezoeken we French Market en lopen we

WICHITA FALLS - LONGVIEW

NEW ORLEANS
over de dijk om de Mississippi te bekijken. We lopen

Dallas Texas, de plek waar misschien wel de bekendste

door tot aan de Stoomboot Natchez om een indruk te

President van Amerika werd vermoord, John F Kennedy.

krijgen van dit deel van New Orleans. ’s Middags bestaat

We gaan uiteraard de plek bekijken waar deze

de mogelijkheid om een Alligator Tour te maken in de

moord plaatsvond. Aansluitend rijden we Dallas in

swamps ten Oosten van New Orleans.

zuidoostelijke richting uit om de rust van het platteland

’s Avonds beëindigen we Easy Rider Tour met een diner

weer op te zoeken.

in een restaurant op Bourbon Street en laten we onze
avonturen nogmaals de revue passeren.

Dag 15 - 420 km

LONGVIEW - MORGANZA

Dag 18

We verlaten vandaag The Big State of Texas en rijden

NEW ORLEANS- AMSTERDAM

Louisiana binnen. Hier wordt de film ook weer opgepakt

We hebben de ochtend nog om in het hotel te relaxen,

met scenes in Morganza. De kans is groot dat het

aansluitend brengt de shuttlebus ons naar het

straatbeeld wordt gedomineerd door tuinbroeken en

vliegveld.

rednecks. Dit is per slot van rekening Hillbilly country.
Helaas is het Cafe waar de filmopnamen zijn gemaakt,
gesloopt. We hebben echter niet veel fantasie nodig om

Dag 19

AANKOMST IN AMSTERDAM

ons terug in 1969 te wanen.
Dag 16 - 240 km

MORGANZA - KROTZ SPRINGS - NEW ORLEANS
Het einde van de rit en de film nadert. Peter en
Dennis vinden hun einde in de film nadat ze door
een stel rednecks van hun motor zijn afgeschoten
op een verlaten weggetje te noorden van Krotz
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Southern
Blues Tour
Rednecks, Hillbilly’s, Blues, Motoren en Moonshine! Als dat jouw ding is, dan is dit jouw
tour! Naast geweldige wegen zoals The Tail of The Dragon, 318 bochten op 18 kilometer
en de Smoky Mountains, bezoeken we ondermeer het museum Wheels Through Time
bekend van de tv-serie ‘Whats in the Barn’. Maar wat denk je van Graceland in Memphis
of de Ground Zero Blues Club van acteur Morgan Freeman? Dit is dé ultieme tour door de
zuidelijke staten van Amerika.

• SMOKY MOUNTAINS • TAIL OF THE DRAGON • BLUE RIDGE PARKWAY • GRACELAND •
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GROEPSREIS
SOUTHERN BLUES TOUR
16 mei t/m 01 juni
3.210 km

Dag 1

Dag 3 - 280 km

VLUCHT AMSTERDAM - NEW ORLEANS

NEW ORLEANS - NATCHEZ

Na opvang door de toerleiding gaan we naar het hotel

Na het ophalen van de motoren wacht ons een mooie

en nemen we de komende dagen alvast met je door.

rit. We rijden noordwaarts langs de Mississippi rivier

Natuurlijk is er nog tijd om New Orleans “by night” te

en gaan genieten van al het moois dat de zuid staten

bekijken.

te bieden hebben. ’s Avonds eten we in een authentiek
restaurant.

Dag 2

NEW ORLEANS

Dag 4 - 370 km

Deze dag brengen we door in New Orleans en gaan we

NATCHEZ - CLARKSDALE

natuurlijk French Quarter en Bourbonstreet bekijken.

We blijven de Mississippi volgen en passeren diverse

Een bezoek aan het Voodoo museum behoort tot de

slagvelden die herinneren aan de Amerikaanse

mogelijkheden en Jazz en Blues liefhebbers zullen volop

Burgeroorlog.

aan hun trekken komen in “The Birthplace of Jazz”.

Na aankomst in Clarksdale “Capital of the Delta Blues”
bestaat de mogelijkheid om de Ground Zero Blues Club
van acteur Morgan Freeman te bezoeken of het Delta
Blues Museum.

15

Dag 5 - 150 km

CLARKSDALE-MEMPHIS

voor motorrijders. Er is weinig verkeer en de weg lijkt
een lint dat door de Appalachians slingert. Na aankomst

We rijden tussen katoenvelden en plantershuizen door.

in Cherokee is er nog genoeg tijd om te shoppen of

Je voelt hier letterlijk de Blues.

cultuur te snuiven.

Uiteraard zien we ook nog restanten van het slavernij
verleden een deel van de duistere kant van de

Dag 12 - 300 km

Amerikaanse geschiedenis.

CHEROKEE - SMOKY MOUNTAINS

Na aankomst in Memphis wordt het hotel opgezocht en

Een hoogtepunt van deze reis zal het rijden van de

gaan we met de Shuttle de avond doorbrengen op Beale

wereldberoemde Tail of the Dragon zijn. Deze 18 km

Street.

lange weg met 318 bochten is zowel beroemd als
gevreesd. Uiteraard zorgen we ervoor dat er geen

Dag 6

MEMPHIS
Blues en Rock & Roll slaat vandaag de klok. Het Blues

onderdelen van onze motoren in “the Three of Shame”
eindigen. Na deze weg stoppen we in Gatlinburg waar
een bezoek aan een Moonshine distillery mogelijk is.

Cafe van BB King, de Sun studio’s en Graceland, het
tot museum omgetoverde huis van Elvis, staan op

Dag 13 - 60 km

het programma. Wedden dat we hier een aantal

CHEROKEE

memorabilia kopen?

Vandaag een relaxte dag met weinig kilometers. We
bezoeken het museum Wheels Through Time van Dale

Dag 7 - 360 km

MEMPHIS - NASHVILLE

Walksler. Dale is bekend van de Discovery serie “Whats
in the Barn” en is een echte motorman. Aansluitend

Van Blues en Rock & Roll naar Country Music, het kan

gaan we shoppen in Cherokee. Natuurlijk kunnen we op

hier in één dag.

de foto met een echte Cherokee Indiaan.

We rijden uiteraard snelweg vermijdend om zoveel als
mogelijk van de zuidelijke cultuur op te kunnen snuiven.

Dag 14 - 540 km

Dag 8

We rijden zuidwaarts en passeren wereldstad Atlanta

NASHVILLE

CHEROKEE - MONTGOMERY
ondermeer bekend van de Olympische Spelen die hier in

We gaan vandaag Nashville bekijken. Dit kan met de

1996 georganiseerd zijn.

motor maar het is beter om de hotelshuttle te nemen

De temperaturen zullen waarschijnlijk oplopen

en daarna een citytour te maken waardoor we alle

naarmate we verder zuidwaarts rijden.

highlights van Nashville zien. Natuurlijk eten we in

Natuurlijk proberen we zoveel mogelijk de snelweg te

een Country Music café en brengen we de avond door

vermijden en lunchen we in een typisch zuid staten

op de Honky Tonk Highway om daar te genieten van

restaurant.

optredens van diverse bands.
Dag 15 - 520 km
Dag 9 - 320 km

MONTGOMERY - NEW ORLEANS

NASHVILLE - KNOXVILLE

Via de snelweg doorkruisen we zuidelijk Alabama,

We rijden vandaag via plaatsjes als Smithville en Sparta

Mississippi en Louisiana. Een streek die bekend is

naar Knoxville, geboorteplaats van regisseur Quentin

geworden door de film Forrest Gump. Plantages en

Tarantino, dat aan de westzijde van de Appalachian

moerassen vullen het beeld. We rijden via Mobile nog

Mountains ligt. De natuur zal langzaam naar meer

een stuk langs de Golf van Mexico en maken diverse

bossen en de wegen naar meer bochten veranderen.

stops om nog maar zoveel mogelijk te kunnen ervaren
van de zo typische cultuur en keuken.

Dag 10 - 300 km

Aan het eind van de dag leveren we de motoren in en

KNOXVILLE - BLOWING ROCK

sluiten we de avond af met een diner in Cajun style.

Moonshiners, Hillbilly’s, tuinbroeken en Rednecks slaan
vandaag de klok. We rijden verder oostwaarts door de

Dag 16

Appalachians en het rijden is één groot feest. Mooie

NEW ORLEANS - AMSTERDAM

wegen en dito bochten vallen ons te deel.

We hebben de ochtend nog om te relaxen bij het hotel
of om een duik te nemen in het zwembad. Aansluitend

Dag 11 - 260 km

BLOWING ROCK - CHEROKEE
We rijden de Blue Ridge Parkway zuidwaarts waarbij de
snelheid niet hoog zal liggen en we diverse stops maken
om al het moois goed in ons op te nemen. Dit is de weg

16

brengt de hotelshuttle ons naar het vliegveld.
Dag 17

AANKOMST IN AMSTERDAM

GROEPSREIS
SOUTHERN BLUES TOUR
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Miracle Tour
Deze toer bestaat letterlijk uit kunstmatige en natuurlijke wonderen.
Las Vegas, de Hooverdam, Route 66 maar ook National Parks als Bryce Canyon, Zion,
Arches. De Rockies, indrukwekkend hoog met zijn geweldige uitzichten en fantastische
stuurwegen. Monument Valley of de Grand Canyon allemaal klinkende namen die
garant staan voor een fantastische motortrip.

• HATCH • MOAB • DURANGO • PAGE • WILLIAMS • LAUGHLIN •
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GROEPSREIS
MIRACLE TOUR
24 september t/m 07 oktober
4.000 km

Dag 1

Dag 3 - 380 km

VLUCHT AMSTERDAM - LAS VEGAS

LAS VEGAS - HATCH (UTAH)

Na aankomst wordt u opgevangen door het

Om 08.15 vertrekken we vanaf het hotel met onze

begeleidingsteam en met de bus naar het hotel

bagage naar de motorverhuurder, we dienen rekening

vervoerd. Aansluitend gaan we de wereldberoemde

te houden met enige hectiek! Na het invullen van een

Strip verkennen waarbij we onder meer de fonteinen

aantal formulieren worden we meegenomen naar onze

van The Bellagio en de gondels in The Venetian gaan

huurmotoren en controleren we deze samen met een

bekijken.

medewerker van de verhuur. Als iedereen zijn motor
heeft rijden we richting ons doel van vandaag, Zion NP

Dag 2

en het Harley motel in Hatch. We stoppen onderweg in

LAS VEGAS

Mesquite bij het Casino om te lunchen.

Vandaag een dagje langs de bekende attracties van Las
Vegas zoals de American Pawn shop, Counts Customs,

Dag 4 - 270 km

de Welder Up Garage, Harley-Davidson Las Vegas en de

HATCH - TORREY

So Cal Speedshop. Dit alles vindt plaats m.b.v. de bus.

We verlaten het Harley motel en rijden naar Bryce

Aansluitend bespreken we het programma voor de

Canyon. Via een aantal uitzichtpunten waar we

komende dagen en stellen we ten behoeve van het

natuurlijk stoppen krijgen we een goed beeld van de

rijden met de motor de indeling van groep in onderling

z.g. hoodoos de steenformaties waar Bryce om bekend

overleg vast.

staat.

’s Avonds gaan we met de bus naar Fremont Street om

Via de prachtige Utah Highway 12 rijden we door Grand

het oude Las Vegas te bekijken en eten we daar ook een

Staircase-Escalante naar Torrey. Onderweg een stop in

hapje.

een typisch Amerikaans restaurantje en na een mooie
bergpas met vloeiende bochten komen we aan in Torrey
bij de het hotel.
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Dag 5 - 320 km

Dag 10 - 310 km

TORREY - MOAB

PAGE - WILLIAMS

Vandaag wederom een dag met heel veel

We staan vroeg op om Antilope Canyon te gaan

natuurschoon. We doorkruisen drie Nationale Parken:

bekijken. Een Canyon uitgesleten door wind en water

Capitol Reef, Canyonlands en als afsluiter Arches NP. We

met de meest extreme rotsformaties.

dineren de avond in de Moab Brewery een restaurant

Na dit hoogtepunt volgt één van de zeven natuur

annex brouwerij, bekend om zijn “micro brews”.

wereldwonderen, de Grand Canyon. Deze bereiken we
via een stop bij Cameron Trading Post. Heb je nog geen

Dag 6 - 380 km

cowboyhoed, dan lukt het hier zeker er één te kopen.

MOAB - GUNNISON

We nemen uitgebreid de tijd om de Grand Canyon te

We verlaten Moab in noordelijke richting en volgen

bekijken en lunchen in Grand Canyon Village. Het laatste

aansluitend de Colorado rivier. De komende 30 km is

stuk van deze dag rijden we zuidwaarts om in Williams

een paradijs v.w.b. uitzicht op de rivier, omliggende rode

aan de beroemde Route 66 ons hotel op te zoeken.

rotsen en bochten in de weg. Voordat we de snelweg
op gaan stoppen we bij een klein spookstadje. Bij Fruita

Dag 11 - 300 km

verlaten we de snelweg en rijden we Colorado National

WILLIAMS - LAUGHLIN

Monument binnen een geweldig gebied met prachtige

Vandaag een dag met daarin het langste stuk

uitzichtlocaties en wederom mooi bochtenwerk. Na

aaneengesloten Route 66. We stoppen in Ashfork

Grand Junction rijden we via Montrose naar Gunnison.

om een bakkie te doen bij een lokale Route 66 shop.

We zitten nu in het hart van de Rockies.

Aansluitend rijden we door voor onze lunchstop in
Seligman. Hier bezoeken we ondermeer de shop van

Dag 7 - 410 km

GUNNISON- DURANGO

Angel Delgadillo, redder van de Route 66. We lunchen
in het Roadkill Cafe. De volgende stop is bij de General

Vandaag staat ons 400 km bochtenwerk te wachten.

Store in Hackberry een ander “66” icoon. Via Kingman

Via de prachtige San Juan Mountains rijden we naar

rijden we naar Oatman (oppassen voor de ezels) en

Durango. Mogelijk wordt eerst nog een stop ingelast

vandaar naar Laughlin waar we de nacht doorbrengen

in Bayfield om een aantal prachtig gerestaureerde

in een casino.

Indian motoren te bekijken bij Jeff Grigsby, bekend
restaurateur van dit beroemde merk. De middag

Dag 12 - 200 km

hebben we nog voldoende tijd om Durango te bekijken

LAUGHLIN - LAS VEGAS

en kunnen we eventueel een “Western foto” maken met

Helaas is de laatste rijdag aangebroken. We rijden

de hele “Wild Bunch”.

noordwaarts naar Boulder City en vandaar naar de
Hooverdam. Hier nemen we uitgebreid de tijd om de

Dag 8 - 380 km

DURANGO - MONTICELLO

historie van dit bouwkundig hoogstandje tot ons te
nemen. We rijden uiteraard na terugkomst in Las Vegas

Na Durango rijden we de Million Dollar Highway op

eerst nog met de motoren over de Strip voor we ze

en stoppen we bij de restanten van een goudmijn.

inleveren bij de verhuurder. Een foto bij het bord: Las

Natuurlijk drinken we een kop koffie of thee in Silverton.

Vegas, mag natuurlijk niet ontbreken.

In Ridgway lunchen we bij een authentiek restaurantje,

Na het inleveren van de motoren verplaatsen we naar

waar het goed toeven is. Na Naturita zal het landschap

het hotel en maken we ons op voor een laatste avond

aanmerkelijk veranderen, van Alpien naar uitlopers van

“Vegas”.

woestijn.
Dag 13
Dag 9 - 380 km

TERUGVLUCHT NAAR AMSTERDAM

MONTICELLO - PAGE

Met de shuttle van het hotel worden we naar het

Indianen gebied is vandaag wat de klok slaat. Om

vliegveld gebracht om aansluitend terug te vliegen naar

precies te zijn Navajo gebied. Via Mexican Hat rijden we

Nederland.

naar Monument Valley, bekend van vele westerns met
ondermeer “The Duke” John Wayne. Een cowboy hoed
mag eigenlijk niet ontbreken!
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Dag 14

AANKOMST IN NEDERLAND

GROEPSREIS
MIRACLE TOUR
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Civil War &
Appalachian Tr
Deze toer start in Washington DC, één van de mooiste steden van Amerika.
Natuurlijk kennen we het Witte Huis en het Capitool maar ook het Washington
Monument, het Lincoln Memorial, de Vietnam Wall en de andere monumenten zijn
een bezoek meer dan waard. Tevens rijden we de fantastische Skyline Drive en de
Blue Ridge Parkway in de Appalachian Mountains. En wat te denken van The Back
of the Dragon, The Tail of the Dragon en de Cherohala Skyway? Uiteraard bezoeken
we een aantal Civil War slagvelden, denk hierbij aan Manassas, Shenandoah en Shiloh.
Dit is de ultieme oostkust toer voor cultuur, natuur en stuur liefhebbers!

• FAIRFAX • SHENANDOAH • CHEROKEE • MEMPHIS • NASHVILLE • CHARLESTON •
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CIVIL WAR &
APPALACHIAN TRAIL TOUR
09 juni t/m 27 juni
3.850 km

rail Tour
Dag 1

DAG 3 - 200 km

VLUCHT VAN AMSTERDAM NAAR
WASHINGTON DC

FAIRFAX - SHENANDOAH
Nadat we onze motoren hebben gekregen rijden we in

Na aankomst wordt u opgevangen door het

westelijke richting weg. Het eerste te bezoeken Civil

begeleidingsteam en met de bus naar het hotel

War monument staat vandaag al gepland: Manassas.

vervoerd. Aansluitend gaan we al even downtown

Deze locatie is bekend om het feit dat het de eerste

Fairfax kijken en besluiten we de dag met een diner in

veldslag was tussen de Union en de Confederates, de

één van de vele restaurants.

zogenaamde Bull Run. Aansluitend rijden we naar Front
Royal om daar het eerste stuk van de Skyline Drive te

Dag 2

gaan rijden.

WASHINGTON DC
Vandaag een dagje langs de bekende locaties van

Dag 4 - 240 km

Washington. We rijden langs het Pentagon en parkeren

SHENANDOAH - ROANOKE

de bus in de omgeving van “ The Mall”. Van hieruit

Als we Shenandoah verlaten zal het inmiddels duidelijk

wandelen we naar The White House, het Lincoln

zijn dat de Appalachian Mountains een waar paradijs is

Memorial, het Washington Monument en de vele

voor motorrijders. Wat een geweldige wegen. We rijden

oorlogsmonumenten zoals de Vietnam Wall, het

de Skyline Drive verder in zuidelijke richting en deze

Korean- en 2nd World War monument.

zal overgaan in de Blue Ridge Parkway. We zullen deze
alleen verlaten om te tanken en te lunchen. In Roanoke
zoeken we uiteraard een leuk restaurant en misschien
speelt er zelfs wel een Blue Grass bandje live muziek.
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Dag 5 - 300 km

ROANOKE - BOONE

de revue passeren. Aansluitend rijden we naar
Chattanooga waar we Lookout Mountain bezoeken.

We verlaten de Blue Ridge Parkway tijdelijk om via

Deze rots werd door de zuidstaten gebruikt als

andere prachtige wegen naar Tazewell te rijden.

observatiepunt omdat je van hieruit tot in 7 staten ver

Hier begint The Back of the Dragon, een weg die zich

kunt kijken.

kenmerkt door prachtige bochten en vergezichten.
Voordat we beginnen bezoeken we eerst het shopje

Dag 10 - 350 km

waar we de noodzakelijke “ goodies” kopen die als

CHATTANOOGA - SAVANNAH

herinnering dienen aan deze weg. Een Dragonmaster

We rijden verder naar het westen en richting de

patch mag hierbij niet ontbreken.

Mississippi River valley. Het landschap zal langzaam
veranderen van bergachtig naar glooiend. Onze

Dag 6 - 220 km

BOONE - CHEROKEE

eerste stop is in Lynchburg Tennessee. Dit is het
stadje waar Jack Daniels Whiskey wordt gemaakt.

We pakken de Blue Ridge Parkway weer op waarbij

Uiteraard bezoeken we de distilleerderij en kunnen

we een fantastisch stuk tegemoet kunnen zien:

we deelnemen aan een toer. Aansluitend rijden we

Little Switserland, Tunnels, bruggen en machtige

verder naar het Shiloh National Military Park om hier

vergezichten vallen ons ten deel. De dag eindigen we

geïnformeerd te worden over deze grote veldslag.

in het Cherokee Indianen reservaat. Hier blijven we
een aantal nachten om een aantal dag toeren in de
omgeving te kunnen maken.

Dag 11 - 200 km

SAVANNAH - MEMPHIS
We rijden over de highway 64 richting Memphis. We

Dag 7 - 80 km

CHEROKEE - MAGGIE VALLEY

passeren plaatsjes zoals Selmer, Bolivar en Oakland. De
zuidstaten cultuur wordt hier steeds beter zichtbaar

Vandaag bezoeken we het Wheels Through Time

en nadat we in Memphis tegenover Graceland zijn

museum van Dale Walksler. Dit is naar onze mening het

neergestreken besef je al snel wat een muziekstad

mooiste en meest gastvrije museum in de USA. Dale,

Memphis is. Waarschijnlijk gaan we ’s avonds met een

voormalig Harley dealer heeft in de afgelopen decennia

roze limo naar Marlowe’s Restaurant om ons te laten

een geweldige collectie verzameld waarvan nagenoeg

onderdompelen in muziek van Elvis en heerlijke lokale

elke motor loopt. Andy en Matt verzorgen toers door

gerechten.

het museum en starten een motor op verzoek. Na
afloop rijden we terug naar Cherokee waar voldoende
tijd is om te shoppen.

Dag 12

MEMPHIS
Vandaag staat in het teken van Elvis en downtown

Dag 8 - 300 km

CHEROKEE

Memphis. We bezoeken het museum van Elvis en
Graceland. Na dit bezoek wordt nog duidelijker wat

We gaan onze patch “ Dragonmaster” verdienen

voor een invloed deze artiest had en nog steeds heeft.

want vandaag staat The Tail of the Dragon op het

We bezoeken tevens Bealestreet dat één en al Blues

programma. 318 bochten in 11 miles dat is spektakel.

ademt. Overal spelen bands in café’s of gewoon op

We rijden door naar de Harley shop om de noodzakelijke

straat of in een park.

souveniers te kopen en rijden dan naar Gatlinburg.
Dit stadje brengt je terug in de tijd van Cowboy’s en

Dag 13 - 400 km

Indianen. Uiteraard bevat de weg er naar toe als terug

MEMPHIS - NASHVILLE

naar Cherokee voldoende uitdagende bochten om ook

We laten Memphis achter ons en gaan op weg naar

hier weer optimaal te kunnen genieten.

de volgende muziekstad, Nashville . We rijden weer
naar het oosten en rijden bij het stadje Hohenwald

Dag 9 - 310 km

CHEROKEE - CHATTANOOGA
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de Natchez Trace Parkway op. Deze weg is gesloten
voor commercieel verkeer en de enige andere

Alsof het nog niet genoeg is staat vandaag de

verkeersdeelnemers die we tegenkomen zijn fietsers,

Cherohala Skyway op het programma. Het lijkt alsof de

motorrijders en een enkele toerist in een auto. Na

Appalachians maar niet ophouden. Wat een geweldig

aankomst in Nashville bezoeken we Broadway om in

mooie weg. Aan het eind van de Cherohala lunchen

één van de vele honky-tonks te kunnen genieten van

we in Tellico Plains en laten we deze weg nogmaals

goede muziek en voortreffelijk eten.

CIVIL WAR &
APPALACHIAN TRAIL TOUR

Dag 14 - 350 km

Dag 16 - 350 km

NASHVILLE - LEXINGTON

CHARLESTON - HARRISONBURG

We rijden noordwaarts naar Bowling Green om daar

We rijden binnendoor naar Harrisonburg waardoor

het National Corvette Museum te bezoeken. Dit is

we weer prachtige wegen krijgen voorgeschoteld.

waarschijnlijk het mooiste en grootste museum op

Genieten van de natuur en de mooie wegen in optima

Corvette gebied. Een genot voor elke autoliefhebber.

forma. We kruisen de Skyline Drive zodat we weer aan

Aansluitend rijden we door naar Lexington in Kentucky,

de oostkant van de Appalachians zitten.

Horse Capital of the World. Vlakbij deze plaats
wordt jaarlijks de Kentucky Derby georganiseerd, de

Dag 17 - 200 km

belangrijkste race in de USA. Kentucky staat tevens

HARRISONBURG - FAIRFAX

bekend om zijn uitstekende Bourbon’s. Indien mogelijk

Vandaag helaas het laatste stuk van deze toer.

bezoeken we de Wild Turkey Distillery.

Ook nu rijden we weer zoveel mogelijk binnendoor om
nog maar zoveel mogelijk van de cultuur te kunnen

Dag 15 - 300 km

LEXINGTON - CHARLESTON

genieten.
Helaas komt ook aan deze dag een eind en dienen we de

We rijden binnendoor naar Charleston en naderen

motoren in te leveren.

daarbij ook weer de Appalachian Mountains. Door de

‘s Avonds laten we de toer nogmaals de revue passeren

hoge werkeloosheid in dit deel van de USA zal het

bij een hapje en een drankje en kunnen we terugkijken

aantal stacaravans behoorlijk toenemen. Bij elke stop

op een fantastische reis.

kom je echter alleen vriendelijke mensen tegen die
zeer geïnteresseerd zijn in wat je komt doen en waar je
vandaan komt.

Dag 18

TERUGVLUCHT NAAR AMSTERDAM
Dag 19

AANKOMST IN AMSTERDAM
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Sturgis
Bikeweek
• ROCKY MOUNTAINS • STURGIS BIKEWEEK • YELLOWSTONE PARK • BEARTOOTH HIGHWAY •
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GROEPSREIS
STURGIS BIKEWEEK
30 juli t/m 14 augustus
4.300 km

Deze prachtige rit begint in Denver Colorado en dit is een rit voor natuur, cultuur en
Bikeweek liefhebbers. Je rijdt ondermeer door het Rocky Mountain National Park en
Yellowstone. Tevens is er tijd om te shoppen en een gunfight en rodeo te bewonderen.
Het klapstuk is natuurlijk de Sturgis Bikeweek waarbij we naast Mainstreet ook
ritten maken door de Black Hills.

Dag 1

VLUCHT AMSTERDAM - DENVER

komen we uit in Grand Lake waar we de lunch genieten
in een top broodjes zaak, via prachtige canyons en een

Vlucht van Amsterdam naar Denver, The Mile High City.

indrukwekkende autosloop komen we uit in Craig. Hier

Na opvang door de toerleider gaan we met de shuttle

dineren we in een authentieke “sportsbar”.

naar het hotel en nemen we de komende dagen alvast
met je door.

Dag 4 - 440 km

Dag 2 - 160 km

Via Dinosaur National Monument en Flaming Gorge

DENVER - ESTES PARK

CRAIG - PINEDALE
rijden we naar Pinedale. Alleen de namen van deze

Vandaag gaan we de motoren ophalen bij het

parken staan al voor vuurwerk. Prachtige landschappen

verhuurstation en kan het avontuur beginnen. We

zijn ons deel en misschien vinden we nog wel een

vertrekken richting Estes Park . Na de drukte van

fossiel.

Denver wordt het voorbij skioord Boulder rustig op de
weg. We zien de Rockies steeds dichterbij komen en

Dag 5 - 330 km

nadat we het dorpje Lyons, na de lunch, achter ons laten

PINEDALE - WEST YELLOWSTONE

rijden we de eerste indrukwekkende canyon in. Deze

Vandaag rijden we via het cowboy stadje Jackson en

brengt ons naar Estes Park gelegen aan de voet van

Grand Teton National Park naar West Yellowstone. De

Rocky Mountain National Park. Na aankomst in het hotel

kans op een “wildlife encounter” is meer dan groot.

is er nog voldoende ruimte om dit stadje te verkennen.

Natuurlijk stoppen we bij Old Faithfull, de geiser die op
zeer regelmatige tijden zijn kunsten vertoont.

Dag 3 - 300 km

ESTES PARK - CRAIG

Dag 6 - 200 km

Vanuit Estes Park rijden we een prachtige route, dwars

YELLOWSTONE

door Rocky Mountain National Park, we komen hierbij

Een dag in één van de mooiste en bekendste parken van

tot een maximale hoogte van 4000m. Op deze hoogte

Amerika met geisers, mud holes en bizons. Natuurlijk

is een sprintje trekken een echte uitdaging. Afdalend

brengen we een bezoek aan de visitor centers om de
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noodzakelijke souveniers te kopen en misschien zien

Eindelijk komen we aan in Sturgis. We parkeren onze

we ook nog een zwarte beer, grizzly, wolf of coyote.

motoren op Mainstreet om onze eerste overweldigende
indrukken, van dit grootste motorfeest ter wereld, op

Dag 7 - 370 km

WEST YELLOWSTONE - CODY
We rijden via de noordelijke Yellowstone uitgang naar

te doen.
Dag 10 - 60 km

de Beartooth Highway. Deze weg moet je als motor-

STURGIS

rijder gedaan hebben want het is één van de mooiste

Vandaag gaan we de hele dag genieten van al het moois

wegen in de USA door Alpien landschap. Halverwege

en unieks wat Sturgis de grootste Bikeweek ter wereld

stoppen we bij de Trading Post in het piepkleine dorpje

maakt. Natuurlijk bezoeken we een paar authentieke

“Top of The World” om even een kopje koffie te doen.

bikerkroegen, zien we alle mogelijke standhouders

Daarna gaan we door om te eindigen in Cody, het stadje

met biker gerelateerde artikelen en zien we enorm veel

gesticht door Buffalo Bill. Natuurlijk eten we in de Irma

over de top motoren met hun berijders. Misschien gaan

Saloon en gaan we naar de avond rodeo.

we zelfs een proefrit maken op een ander Amerikaans
motormerk.

Dag 8 - 310 km

CODY - BUFFALO

Dag 11 - 330 km

Via de geweldige Big Horn Mountains rijden we richting

STURGIS - VANOCKER & SPEARFISH CANYON

Buffalo. Een stad bekend van Calamity Jane en Butch

Na de gekte van downtown Sturgis gaan we de Black

Cassidy and The Sundance Kid. De plek waar zij zich

Hills verkennen. Dit doen we door de 2 mooiste canyons

verscholen voor de wet de beroemde ‘Hole in the Wall’

die het gebied te bieden heeft te rijden. Met name

ligt niet ver van Buffalo, verscholen in de Big Horn

Vanocker Canyon is een relatief onbekend juweel in

Mountains.

de Black Hills. Natuurlijk stoppen we in Deadwood en
bezoeken we de Saloon No. 10 waar de revolverheld

Dag 9 - 310 km

Wild Bill Hickock werd doodgeschoten. Na de terugrit

BUFFALO - STURGIS

bezoeken we ’s avonds Mainstreet Sturgis wederom.

We naderen de Black Hills en zien de hoeveelheid met
ons mee rijdende motoren met het uur groeien.
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GROEPSREIS
STURGIS BIKEWEEK

Dag 12 - 350 km

STURGIS - BLACK HILLS & CUSTER STATE PARK

Rockies en maken nog een stop in Loveland bij de Harley
dealer om de laatste goodies te kopen en te genieten

We rijden zuidwaarts en passeren stadjes zoals

van de lunch bij het tegenover gelegen Hooters

Deadwood, Hill City en Custer. Na Custer bezoeken we

restaurant. Van daaruit rijden we door naar Denver.

het Crazy Horse Memorial en visitor center.

Na aankomst in Denver leveren we onze motoren in

Aansluitend rijden we het Custer State Park binnen.

en brengt de shuttle ons naar het hotel. ’s Avonds

Naast de aanwezigheid van vele andere motorrijders

organiseren we een gezellige afscheidsavond en delen

kunnen we ook rekenen op close Buffalo encounters.

we onze leuke ervaringen nog eens onder het genot

De terugweg rijden we uiteraard via Iron Mountain

van een drankje.

Road en The Needles Highway. Natuurlijk stoppen we
bij Mount Rushmore met de zo bekende Presidents
hoofden.

Dag 15

DENVER
De ochtend kunnen we nog lekker luieren bij het

Dag 13 - 500 km

STURGIS- CHEYENNE
We verlaten Sturgis maar kunnen nog een tijd genieten

zwembad, daarna zit het er helaas op en vertrekken we
met de shuttle naar het vliegveld en daarna richting
Amsterdam.

van het moois dat de Black Hills ons te bieden heeft.
Naarmate we ons verder verwijderen van Sturgis wordt
het landschap bepaald door prairie en sporadisch een

Dag 16

AANKOMST IN AMSTERDAM

dorpje. We nemen een old skool lunch in een authentiek
restaurantje in het dorpje Lusk waar we zeker niet de
enige bikers zullen zijn.
Dag 14 - 180 km

CHEYENNE - DENVER
We vertrekken met weemoed uit Cheyenne want de
laatste dag op de motoren is aangebroken. Gelukkig
maakt het landschap veel goed. We rijden langs de
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The
Cowboy
Way
• ROCKY MOUNTAINS • YELLOWSTONE • ARCHES NATIONAL PARK • MESA VERDE NATIONAL PARK •

30

GROEPSREIS
THE COWBOY WAY
15 augustus t/m 30 augustus

4.100 km

Buffalo Bill, wie kent hem niet? Natuurlijk bezoeken we het stadje Cody zoals zijn
achternaam echt was. We gaan naar zijn museum en bezoeken de avond rodeo.
We rijden The Devils Highway, Route 666 en bezoeken het cowboy stadje Durango.
Via The Million Dollar Highway rijden we door The Black Canyon of The Gunnison.
Met een beetje fantasie ontwaar je na elke bocht cowboy’s en indianen.

Dag 1

Dag 3 - 290 km

VLUCHT AMSTERDAM - DENVER

ESTES PARK - CRAIG

Vlucht van Amsterdam naar Denver, The Mile High City.

We rijden door het fantastische Rocky Mountain NP. De

Na opvang door de tourleider gaan we naar het hotel en

mooiste vergezichten, wildlife en besneeuwde toppen

nemen we de komende dagen alvast met je door.

vallen ons ten deel. We stoppen bij het visitor center op
het hoogste punt van de route door het park. Tijdens

Dag 2 - 160 km

DENVER - ESTES PARK

de afdaling merken we dat de temperatuur weer
omhoog schiet naar aangename waarden. Voordat we

Vandaag gaan we de motoren ophalen bij het

in Craig aankomen bezoeken we eerst nog een droom

verhuurstation en kan het avontuur beginnen. Onze

van een autosloop. Deze lijkt zo weg te komen uit een

eerste stop is in Loveland waar we de Harley dealer met

filmscène. Prachtige jaren 50 Amerikanen staan hier

een bezoek vereren en een hapje eten bij het beroemde

gebroederlijk naast elkaar te wachten op sloop of een

Hooters restaurant. Daarna rijden we al slingerend

nieuwe eigenaar.

via een prachtige canyon, omhoog naar Estes Park,
gelegen aan de voet van Rocky Mountain National Park.

Dag 4 - 300 km

Na aankomst bezoeken we Mainstreet en is er een

CRAIG - ROCK SPRINGS

mogelijkheid om de vele winkels te bezichtigen.

We rijden via Dinosaur richting Wyoming en passeren

Natuurlijk eten we een lekkere steak in één van de vele

Flaming Gorge, gelegen in de cowboystaat Wyoming.

restaurants die het stadje rijk is.

Het aantal Amerikanen voorzien van de overbekende
cowboyhoed zal zienderogen toenemen.
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Dag 5 - 450 km

ROCK SPRINGS - CODY

bij de Trading Post in het piepkleine dorpje “Top of
The World” om even een kopje koffie te doen. Daarna

Een route dwars door cowboystaat Wyoming, alles in

gaan we door om Yellowstone National Park via de

deze staat ademt de sfeer van het wilde westen, van

noordelijke ingang te betreden.

ranches tot saloons, het is er allemaal. We eindigen
onze dag in Cody, gesticht door de wereldberoemde

Dag 8 - 240 km

Buffalo Bill. Natuurlijk eten we in de saloon, vernoemd

YELLOWSTONE - JACKSON

naar zijn dochter Irma. Aansluitend bekijken we de

We rijden aan de zuidkant het Yellowstone Park

gunfight waarbij Buffalo Bill natuurlijk de hoofdrol

uit en rijden het Grand Teton Park in. Een heel

speelt. Na afloop is er tijd om met de acteurs te praten.

ander landschap met enorme bergen, meertjes en
moerassen. Het is goed mogelijk dat we hier ook weer

Dag 6 - 30 km

CODY
Vandaag hebben we tijd om te shoppen in Cody

herten, bizons of ander “wildlife” zien.
Dag 9 - 450 km

en kunnen we het Buffalo Bill museum bezoeken.

JACKSON - SALT LAKE CITY

Natuurlijk gaan we naar de avond rodeo, een spektakel

Vandaag gaan we op weg naar de Mormonen hoofdstad

dat tijdens deze rit niet mag ontbreken.

van de wereld. Downtown zien we nog paardekoetsjes
en worden we er aan herinnerd dat hier een aantal

Dag 7 - 370 km

CODY - YELLOWSTONE
We rijden via Red Lodge Montana naar de Beartooth
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jaren geleden de winter Olympics zijn gehouden.
Dag 10 - 390 km

Highway. Deze weg moet je als motorrijder gedaan

SALT LAKE CITY - MOAB

hebben want het is één van de mooiste wegen in de

We rijden dwars door Uinta Mountains, vernoemd naar

USA door Alpien landschap. Halverwege stoppen we

het nabijgelegen Uinta indianen reservaat.

GROEPSREIS
THE COWBOY WAY

Onze eindlocatie van vandaag in het mijnstadje Moab,

kunnen zien dat hier zelfs op hoogte een woestijn

beroemd vanwege het nabijgelegen Arches National

klimaat kan ontstaan.

Park.
Dag 14 - 210 km
Dag 11 - 260 km

BUENA VISTA - DENVER

MOAB - DURANGO

De laatste rijdag is aangebroken. We rijden via plaatsjes

We staan vroeg op zodat we een bezoek kunnen

als Fairplay en Shawnee naar Denver. Hier nemen we

brengen aan het Arches National Park, bekend van

met weemoed afscheid van onze motoren. ’s Avonds

Balancing Rock en diverse natuurlijke “Arches”, bruggen

blikken we gezamenlijk terug op een fantastische

ontstaan door erosie. Daarna rijden we zuidwaarts naar

vakantie.

Durango over de Devils Highway, route 666.
Dag 15
Dag 12 - 200 km

DENVER

DURANGO

Vandaag nog een dagje shoppen in Denver waarbij een

Vandaag mogen we zelf invullen, er zijn mogelijkheden

bezoek aan de lokale Harley dealer natuurlijk niet mag

te over, we kunnen een dagje shoppen in Durango, het

ontbreken. Aansluitend nemen we de shuttle die ons

Mesa Verde National Park bezoeken of de stoomtrein

naar het vliegveld brengt.

naar Silverton nemen.
Dag 16
Dag 13 - 410 km

DURANGO - BUENA VISTA

AANKOMST IN AMSTERDAM

Via Silverton en de Million Dollar Highway rijden we via
de Black Canyon of the Gunnison naar Buena Vista.
Een plaatsje op het Colorado plateau waarbij we
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Canyons
& Mountains
Deze route is het mekka voor de bochten, natuur en cultuurliefhebber.

De ruige Rockies met zijn prachtige bergen en canyons, de San Juan Mountains in Zuid
Colorado en de Million Dollar Highway zijn maar een paar juweeltjes van deze reis. Wat
denk je van Monument Valley, Zion National Park en Flaming Gorge? Zijn we er dan al?
Nee, natuurlijk niet! De Grand Staircase-Escalante, Arches National Park en Dinosaur
National Monument staan ondermeer ook op het programma. Een echte reis voor
motorrijders die van toeren houden door een afwisselend landschap.

• MILLION DOLLAR HIGHWAY • MONUMENT VALLEY • ZION NATIONAL PARK • BRYCE CANYON •
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GROEPSREIS
CANYONS & MOUNTAINS
15 augustus t/m 30 augustus
4.000 km

Dag 1

VLUCHT AMSTERDAM - DENVER
Vlucht van Amsterdam naar Denver, The Mile High City.

het hoogste punt van de route door het park. Tijdens de
afdaling merken we dat de temperatuur weer omhoog
schiet naar aangename waarden.

Na opvang door de tourleider gaan we naar het hotel en
nemen we de komende dagen alvast met je door.

Dag 4 - 400 km

Dag 2 - 160 km

Vandaag wederom dwars door de Rocky Mountains,

DENVER - ESTES PARK

SALIDA - DURANGO
via een hoogvlakte naderen we de Black Canyon of the

Vandaag gaan we de motoren ophalen bij het

Gunnison. Hierna gaan we zuidwaarts over de Million

verhuurstation en kan het avontuur beginnen. Onze

Dollar Highway om uiteindelijk uit te komen in het

eerste stop is in Loveland waar we de Harley dealer met

cowboy stadje Durango.

een bezoek vereren en een hapje eten bij het beroemde
Hooters restaurant. Daarna rijden we al slingerend via

Dag 5 - 300 km

een prachtige canyon, omhoog naar Estes Park, gelegen

DURANGO - KAYENTA

aan de voet van Rocky Mountain National Park.

Vandaag beleven we een bijzondere dag. We rijden via

Na aankomst bezoeken we Mainstreet en is er een

Mesa Verde National Park naar Four Corners waar we in

mogelijkheid om de vele winkels te bezichtigen.

4 staten tegelijk kunnen staan. Onze eindbestemming

Natuurlijk eten we een lekkere steak in één van de vele

van deze dag ligt in het Navajo Indianenreservaat

restaurants die het stadje rijk is.

en natuurlijk eten we ’s avonds in een authentiek
restaurant het zo bekende Navajo Fry bread.

Dag 3 - 350 km

ESTES PARK - SALIDA

Dag 6 - 390 km

We rijden door het fantastische Rocky Mountain NP. De

KAYENTA - TORREY

mooiste vergezichten, wildlife en besneeuwde toppen

We rijden door het Canyonlands National Park en

vallen ons ten deel. We stoppen bij het visitor center op

zullen vaak moeten stoppen om in staat te zijn alle
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oogverblindende natuurschoon te fotograferen. Gezien

rotsen. De vele canyons en snel stromende rivieren

de te verwachten temperaturen is veel water drinken

maken dit tot een bijzondere plek.

geen overbodige luxe.
Dag 12 - 200 km
Dag 7 - 270 km

VERNAL - CRAIG

TORREY - HATCH

We gaan een rustige dag tegemoet waarbij we over

Vandaag wederom een fantastische dag, dwars door

een hoogvlakte rijden met regelmatig een stop om te

de Grand Staircase-Escalante met als klap op de vuurpijl

genieten van het uitzicht. Aangekomen in Craig maken

een bezoek aan Bryce Canyon. Dit is één van de mooiste

we eerst gebruik van de gelegenheid om een unieke

parken van de USA. Door weersinvloeden zoals regen

autosloop te bezoeken. Dit is een plek waar liefhebbers

en wind zijn de zogenaamde hoodoos ontstaan. Ook

van klassieke Amerikanen van dromen.

hier zullen we weer veel “Kodak-momentjes” beleven.
Dag 13 - 270 km
Dag 8 - 300 km

CRAIG - WINTERPARK

HATCH - CEDAR CITY

Via de Park Range, een enorm groot schietterrein

Vandaag opnieuw een mooie dag waarbij we dwars

van het Amerikaanse leger waar schietoefeningen

door Zion National Park rijden. We zien uiteraard The

op hoogte worden gehouden, rijden we via prachtige

Great White Throne en rijden op onze weg door het park

canyons naar Winterpark. Dit gebied staat bekend

van canyon naar canyon.

om de vele skigebieden maar is in de zomer door de
prachtige wegen een genot voor elke motorrijder.

Dag 9 - 480 km

CEDAR CITY - MOAB

Dag 14 - 130 km

Er staat ons een stevige rit met wéér veel natuurschoon

WINTERPARK - DENVER

te wachten. Nadat we het eerste stuk op de snelweg

Het laatste stuk dat we rijden is nog steeds erg

hebben gereden, verlaten we deze bij de eerste

indrukwekkend, bergreuzen doemen links en rechts

mogelijkheid om daarna met een relaxt gangetje naar

van ons op en in de verte kunnen we Denver weer zien

Moab te rijden.

liggen. Na aankomst leveren we onze trouwe motoren
weer in. ’s Avonds kunnen we bij een biertje en een

Dag 10 - 120 km

MOAB

lekkere steak terugblikken op al het moois dat we de
afgelopen reis hebben gezien en meegemaakt.

Arches National Park behoort ook tot de mooiste parken
van Utah. Door zijn natuurlijk bruggen is dit een park dat

Dag 15

vele toeristen trekt. Natuurlijk stoppen we bij Balance

DENVER

Rock, de Organ en Delicate Arch.

We kunnen de ochtend nog gebruiken om een laatste
bezoek te brengen aan Denver waarna we in de

Dag 11 - 360 km

MOAB - VERNAL

middag met de hotelshuttle naar het vliegveld worden
gebracht.

We rijden eerst langs de Colorado rivier en daarna
over het Roan Plateau naar Dinosaur. Vlakbij Dinosaur
National Monument zijn veel fossielen gevonden en
zelfs nu zijn er nog 1500 te bekijken in de diverse
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Dag 16

AANKOMST IN AMSTERDAM

GROEPSREIS
CANYONS & MOUNTAINS
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Zuid West
USA
• HIGHWAY ONE • YOSEMITE PARK • GRAND CANYON • ROUTE 66 •
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GROEPSREIS
ZUID WEST USA
06 september t/m 23 september
4.800 km

Negen nationale parken, de Highway one, de Golden Gate Bridge, Chinatown,
Las Vegas en Route 66. Hoe mooi wil je het hebben? Dit is dé rit als je in superlatieven
denkt. Beter kan het niet. Natuurlijk nemen we je ’s avonds mee naar die ene
bikerkroeg of restaurant waar iedereen over praat en je echt moet zijn geweest.

Dag 1

VLUCHT AMSTERDAM - LOS ANGELES

moois te aanschouwen.
’s Avonds eten in Chinatown is een optie.

Na aankomst gaan we nog een hapje eten, een drankje
drinken en spreken we de komende dagen door.

Dag 5 - 520 km

Dag 2 - 350 km

We rijden oostwaarts en verlaten San Francisco want

LOS ANGELES - MORROBAY

SAN FRANCISCO - FRESNO
we gaan op weg naar Yosemite Park. Uiteraard maken

We gaan de motoren ophalen bij het verhuurbedrijf

we bij aankomst een stop bij het visitor center om aldaar

en rijden daarna via Santa Monica, het eindpunt van

informatie te vergaren. We rijden aansluitend door

de Route 66, Los Angeles uit. We volgen de beroemde

Yosemite Valley en krijgen natuurlijk een mooi zicht

Highway One, de kustweg naar San Francisco.

op El Capitan, misschien wel de beroemdste bergwand
van het park. Onze overnachtingsplaats is in Fresno,

Dag 3 - 360 km

gelegen tussen Yosemite en Kings Canyon.

MORROBAY - SAN FRANCISCO
We blijven de Highway One volgen met daarbij dezelfde

Dag 6 - 500 km

prachtige vergezichten als de dag ervoor. Na iedere

FRESNO - RIDGECREST

bocht volgt weer een nieuw spektakel en vallen we

Vanuit Fresno zitten we al snel in Kings Canyon en

van de ene in de andere verbazing. Na aankomst in San

Sequoia Nationa Park. Beide parken liggen net als

Francisco maken we uiteraard gebruik van het feit dat

Yosemite in de Sierra Nevada, een bergketen die van

we downtown slapen om het avond- en nachtleven te

noord naar zuid door Californië heen loopt. Via de Big

bekijken.

Stump entrance rijden we over de Generals Highway
en is een stop bij de General Sherman Tree een must.

Dag 4

Na vertrek rijden we tot op een maximale hoogte van

SAN FRANCISCO

2500m en kan een leren jas noodzakelijk zijn. Onze

Vandaag een dag van sightseeing San Francisco. We

nachtrust genieten we in Ridgecrest een klein stadje op

nemen de boot naar Alcatraz, bekijken de Golden Gate

weg naar Death Valley.

Bridge en nemen een city tourbus om al het andere

39

Dag 7 - 400 km

RIDGECREST - LAS VEGAS
Bij het verlaten van Ridgecrest bestaat de mogelijkheid

we Navajo Indianen en maken we wederom voldoende
stops om de broodnodige foto’s te schieten. Dit is wat
iedere toerist in Arizona en Utah wil zien.

om eerst nog even bij Petroglyph Canyon te gaan kijken
alvorens we naar Death Valley rijden. Voorafgaand aan de

Dag 13 - 350 km

afdaling zorgen we ervoor dat er voldoende drinkwater

KAYENTA - WIILIAMS

aan boord is. In Death Valley stoppen we bij Furnace Creek

We rijden langs de South Rim van de Grand Canyon en

om de watervoorraad aan te vullen. Aansluitend rijden

natuurlijk stoppen we regelmatig om te genieten van

we door naar Las Vegas, een knotsgekke stad compleet

het schouwspel. Bij Maverick Helicopter Tours bestaat

met nagebouwde Eiffeltoren en Venetiaanse gondels.

de mogelijkheid om over de Grand Canyon heen te

Natuurlijk verblijven we in een hotel aan de Strip.

vliegen. Aansluitend rijden we door naar Williams aan de
Route 66.

Dag 8

LAS VEGAS

Dag 14 - 240 km

Vandaag een dag waarbij we alle glitter en glamour van

WILLIAMS - KINGMAN

Las Vegas gaan bekijken. Natuurlijk mogen de casino’s

Er staat ons qua kilometers een rustige dag te wachten

en het Hard Rock Cafe niet ontbreken.

echter dit wordt gecompenseerd door het landschap en
de weg waarover we gaan rijden n.l. de alom bekende

Dag 9 - 400 km

LAS VEGAS - CEDAR CITY

Route 66. We stoppen in Seligman, genieten van
een lunch bij het Roadkill Cafe en laten onze baarden

We verlaten Las Vegas in zuidelijke richting en maken

eventueel verzorgen bij de bekendste barbier van

eerst een ommetje naar de Hooverdam, een geweldig

Route 66; Angel Delgadillo. Natuurlijk stoppen we in

bouwkundig staaltje van vakmanschap. Daarna rijden

Hackberry bij de General Store en maken we in Kingman

we om Las Vegas heen om noordwaarts te rijden

een stop, om bij Mother Road Harley-Davidson een

richting Cedar City, gelegen aan de ingang van Zion

T-shirt te scoren.

National Park.
Dag 15 - 400 km
Dag 10 - 200 km

KINGMAN - PALMSPRINGS

CEDAR CITY - HATCH

Vandaag verlaten we Arizona en keren terug naar

Al snel nadat we Cedar City verlaten rijden we Zion

Californië. We zorgen ervoor dat we eventueel

National Park binnen. Dit is een geweldig mooi park

aanwezig fruit hebben opgegeten voor de staatsgrens

met de bekende rode rotsen en prachtige canyons

i.v.m. de scherpe controle hierop en rijden via Joshua

waar de weg doorheen slingert. Voordat we onze

Tree NP door naar Palm Springs.

eindbestemming, het stadje Hatch bereiken, rijden we
eerst nog Bryce Canyon binnen om daar de zogenaamde
hoodoos te bekijken.

Dag 16 - 200 km

PALM SPRINGS - LOS ANGELES
Onze laatste dag op de motoren breekt aan. We rijden

Dag 11 - 350 km

HATCH - TORREY

via diverse voorsteden van L.A. naar het hotel voor het
afleveren van onze bagage. Aansluitend rijden we door

Vandaag een dag met fantastisch mooie wegen

naar de verhuurlocatie van de motoren en leveren we

en landschap. We rijden langs de nationale parken

deze in. Tijdens een hapje en een drankje laten we

Canyonlands en de Grand Staircase-Escalante. Na bijna

’s avonds nogmaals onze reis de revue passeren.

elke bocht is er weer een “Kodak-moment” waardoor
we regelmatig stoppen. In Hanksville slapen we in het
Whispering Sands Motel.

TERUGVLUCHT NAAR AMSTERDAM

Dag 12 - 360 km

Dag 18

TORREY - KAYENTA

AANKOMST IN AMSTERDAM

Glen Canyon, White Canyon, Natural Bridges, Mexican
Hat en Monument Valley, de overtreffende trap van
mooi. Het kan echt niet beter worden. Natuurlijk zien
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Dag 17

GROEPSREIS
ZUID WEST USA
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nd
82 Sturgis

Bikeweek

The Biggest Bikeweek of the World
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CONTAINERREIS
82nd STURGIS BIKEWEEK
25 juli t/m 30 augustus
zelf route bepalen

Hiervoor hanteren wij een minimaal aantal van 15 motoren. Wij vervoeren uw eigen
motor middels een zeecontainer naar Denver Colorado. Hierdoor bent u in staat uw
droomreis op uw eigen motor te maken. Om u zo goed mogelijk op weg te helpen
organiseren wij voorafgaand aan de reis, een informatiemiddag. Hierbij worden
tevens de benodigde douanedocumenten door u ondertekend en is er zo mogelijk een
vertegenwoordiger aanwezig van één van de assuradeuren die uw rijverzekering kan
verzorgen.
Motor transport

vervoer naar het hotel. De volgende ochtend wordt

Uw motor wordt vervoerd middels originele Harley-

u met de hotelshuttle naar het warehouse vervoerd

Davidson kratten om een zo veilig mogelijke manier

waarna u uw motor in ontvangst neemt.

te garanderen. Uiteraard passen ook andere merken
motoren in deze kratten. Mocht uw motor sterk

Uiteraard is het mogelijk om later te komen of eerder te

afwijkende maten hebben, wordt er een krat op maat

vertrekken, indien u voor deze optie kiest wordt u door

gemaakt. Het in- en uitkratten wordt in Nederland en in

ons op een dusdanige wijze geïnformeerd dat uw reis

de USA door ons verzorgd.

geen problemen kent.

M.b.t. het inkratten in de USA heeft u 2 opties; u draagt

Begeleiding

hier zelf zorg voor (uiteraard door ons begeleid) of u laat

Één van de mogelijkheden die we bieden is uw trip

dit door ons verzorgen tegen een geringe vergoeding.

te laten begeleiden door onze organisatie. Hierdoor

Na aankomst in de USA wordt uw motor opgeslagen in

bent u verzekerd van een optimaal rendement van

een zogenaamde bonded warehouse. Dit warehouse

uw vakantie. Door onze grote kennis van Amerika

is beveiligd tegen betreden door onbevoegden en

kunnen wij garanderen dat u alle highlights op de door u

beschikt over camerabewaking.

gekozen route ziet.
Eet- en slaaplocaties worden in onderling overleg

Hotel

uitgekozen waarbij kamperen ook tot de mogelijkheden

Na uw aankomst in de USA wordt u desgewenst

behoort. In dat geval worden de tent(en) door uzelf of

opgevangen en zal er zorg worden gedragen voor

door onze organisatie verzorgd.
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MOTOREN
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H A R L E Y- D AV I D S O N

H A R L E Y- D AV I D S O N

H A R L E Y- D AV I D S O N

SPORTSTER 883/1200

LOW RIDER

FAT B OY

H A R L E Y- D AV I D S O N

H A R L E Y- D AV I D S O N

H A R L E Y- D AV I D S O N

S O F TA I L S L I M

S O F TA I L D E L U X E

H E R I TAG E

H A R L E Y- D AV I D S O N

H A R L E Y- D AV I D S O N

H A R L E Y- D AV I D S O N

LIVEWIRE

FREEWHEELER

T R I G L I D E U LT R A

H A R L E Y- D AV I D S O N

H A R L E Y- D AV I D S O N

H A R L E Y- D AV I D S O N

ROAD KING

U LT R A G L I D E C L A S S I C

U LT R A L I M I T E D

H A R L E Y- D AV I D S O N

H A R L E Y- D AV I D S O N

H A R L E Y- D AV I D S O N

ROAD GLIDE

R O A D G L I D E U LT R A

STREETGLIDE

MOTOREN

H A R L E Y- D AV I D S O N

H A R L E Y- D AV I D S O N

H A R L E Y- D AV I D S O N

CVO ROAD GLIDE

CVO STREETGLIDE

C V O U LT R A C L A S S I C

INDIAN

INDIAN

INDIAN

SCOUT

CHALLENGER

C H I E F V I N TAG E

INDIAN

INDIAN

ROADMASTER

ROADMASTER ELITE

TRIUMPH

TRIUMPH

TRIUMPH

SCRAMBLER

BONNEVILLE SPEEDMASTER

ROCKET 3

HONDA

BMW

BMW

GOLDWING TOURING

R1200 RT

R1200 GS
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PRIJZEN 2022

EASY RIDER TOUR

STURGIS BIKEWEEK

SOUTHERN BLUES TOUR

CANYONS & MOUNTAINS

MIRACLE TOUR

ZUID WEST USA

CIVIL WAR & APPALACHIAN TRAIL TOUR

Alle prijzen zijn weergegeven in Euro’s.
Inbegrepen in de genoemde prijzen zijn:
• Een retourticket met een gerenommeerde
vliegmaatschappij
• Alle USA transfers
• Huurmotor naar keus met LDW verzekering, deze dekt
alle schade aan de motor. Bij diefstal is er een eigen risico
van $1000,• Ongelimiteerd aantal mijlen
• Alle overnachtingen op basis van indeling op een
2 persoonskamer en gedeeltelijk incluis ontbijt
• Brandstof
• Entree Nationale Parken en Nationale Monumenten
• Nederlandse reisbegeleiding
• Personenbus t.b.v. vervoer bagage en excursies
• Drankenservice gedurende de dag (water en frisdrank).

Retourticket A’dam - Los Angeles / New Orleans - A’dam
Alle vermelde types
6.600,Duo		
3.220,Toeslag 1 persoonskamer
1.300,Meerprijs H-D CVO, Live Wire, Freewheeler,
TriGlide en Indian Roadmaster Elite: per huurdag
90,-

Retourticket Amsterdam - New Orleans
Alle vermelde types
6.400,Duo		
3.120,Toeslag 1 persoonskamer
1.250,Meerprijs H-D CVO, Live Wire, Freewheeler,
TriGlide en Indian Roadmaster Elite: per huurdag
90,-

Retourticket Amsterdam - Las Vegas
Alle vermelde types
5.900,Duo		
2.900,Toeslag 1 persoonskamer
1.100,Meerprijs H-D CVO, Live Wire, Freewheeler,
TriGlide en Indian Roadmaster Elite: per huurdag
90,-

Retourticket Amsterdam - Denver
Alle vermelde types
6.900,Duo		
3.260,Toeslag 1 persoonskamer
1.400,Meerprijs H-D CVO, Live Wire, Freewheeler,
TriGlide en Indian Roadmaster Elite: per huurdag
90,-

THE COWBOY WAY

Retourticket Amsterdam - Denver
Alle vermelde types
6.300,Duo		
3.020,Toeslag 1 persoonskamer
1.200,Meerprijs H-D CVO, Live Wire, Freewheeler,
TriGlide en Indian Roadmaster Elite: per huurdag
90,-

Retourticket Amsterdam - Denver
Alle vermelde types
6.300,Duo		
3.020,Toeslag 1 persoonskamer
1.200,Meerprijs H-D CVO, Live Wire, Freewheeler,
TriGlide en Indian Roadmaster Elite: per huurdag
90,-

Retourticket Amsterdam - Denver
Alle vermelde types
6.300,Duo		
3.020,Toeslag 1 persoonskamer
1.200,Meerprijs H-D CVO, Live Wire, Freewheeler,
TriGlide en Indian Roadmaster Elite: per huurdag
90,-

Retourticket Amsterdam - Los Angeles
Alle vermelde types
6.600,Duo		
3.220,Toeslag 1 persoonskamer
1.300,Meerprijs H-D CVO, Live Wire, Freewheeler,
TriGlide en Indian Roadmaster Elite: per huurdag
90,-

CONTAINERREIS
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Klein krat

1.750,-

Groot krat

1.850,-

Alle prijzen zijn weergegeven in Euro’s.

De deelnemer draagt zelf zorg voor het inkratten van zijn

Inbegrepen in de genoemde prijzen zijn:

motor in de USA met ondersteuning van Black Hills Motor

• Inkratten in Nederland

Tours personeel.

• Transport naar startlocatie in de USA en vice versa

Indien u dit niet wilt of kunt, wordt dit door Black Hills

• Alle douane afhandelingen

Motor Tours verzorgd tegen een vergoeding van 50,- per

• Uitkratten in de USA en Nederland

motor.

• Opslag motor in een beveiligde warehouse.

AANMELDINGSFORMULIER

Black Hills Motor Tours

GROEPSREIZEN

Cornelis Hendrixstraat 99
7371 AS Loenen
The Netherlands
T: 06 54217570
E: info@blackhillsmotortours.com
I: www.blackhillsmotortours.com

AANMELDINGSFORMULIER GROEPSREIZEN
Mijn gegevens
Voornaam (zoals in paspoort) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Achternaam

........................................................................................................................................

Voorletters

........................................................................................................................................

Geslacht

man / vrouw (doorhalen wat niet van toepassing is).

Straat

........................................................................................................................................

Postcode

........................................................................................................................................

Woonplaats

........................................................................................................................................

Geb. datum

........................................................................................................................................

Telefoon

........................................................................................................................................

Email

........................................................................................................................................

Rijbewijsnummer

........................................................................................................................................

Ik schrijf hierbij in voor de volgende reis

◯ Easy Rider Tour

		

◯ Southern Blues Tour

		

◯ Miracle Tour

		

◯ Civil War & Appalachian Trail Tour

		

◯ The Cowboy Way

		

◯ Sturgis Bikeweek

		 ◯ Canyons & Mountains
		 ◯ Zuid West USA
Direct na aanmelding dient u een kopie van de volgende documenten op te sturen:

paspoort,

			

rijbewijs

Motor
Ik wil graag rijden op een

..........................................................................

2e keuze (verplicht)

..........................................................................

Datum

.....................................

Handtekening *

...................................................................

U ontvangt na aanmelding een boekingsbevestiging en een factuur voor de aanbetaling.
*Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
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AANMELDINGSFORMULIER

Black Hills Motor Tours

CONTAINERREIS

Cornelis Hendrixstraat 99
7371 AS Loenen
The Netherlands
T: 06 54217570
E: info@blackhillsmotortours.com
I: www.blackhillsmotortours.com

AANMELDINGSFORMULIER CONTAINERREIS
Mijn gegevens
Voornaam (zoals in paspoort) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Achternaam

........................................................................................................................................

Voorletters

........................................................................................................................................

Geslacht

man / vrouw (doorhalen wat niet van toepassing is).

Straat

........................................................................................................................................

Postcode

........................................................................................................................................

Woonplaats

........................................................................................................................................

Geb. datum

........................................................................................................................................

Telefoon

........................................................................................................................................

Email

........................................................................................................................................

Te vervoeren motor
Merk

........................................................................................................................................

Type

........................................................................................................................................

Framenummer

........................................................................................................................................

Afwijkingen van origineel

........................................................................................................................................

Direct na aanmelding dient u een kopie van de volgende documenten op te sturen:

paspoort,

			

kentekenbewijs

Datum

....................................

Handtekening *

...................................................................

U ontvangt na aanmelding een boekingsbevestiging en een factuur voor de aanbetaling.
*Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
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ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN
Aanvaarden algemene voorwaarden en vrijwaring aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid

Met het insturen van het boekingsformulier op welke wijze dan ook,

Black Hills Motor Tours is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor

verklaar je bekend te zijn met de algemene voorwaarden en deze te

aanrijdingen en/of ongelukken en de daaruit voortvloeiende schade.

accepteren als een bindende overeenkomst tussen jou en Black Hills

Daarnaast behoudt Black Hills Motor Tours zich het recht voor, gedeeltes

Motor Tours. Tevens is er na het insturen van dit boekingsformulier

van of de gehele route aan te passen, daar waar zij dit noodzakelijk acht.

sprake van een bindende overeenkomst.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid tijdens de
reis. Black Hills Motor Tours kan niet aansprakelijk gesteld worden voor

Black Hills Motor Tours

voorvallen waaruit verwondingen of overlijden van deelnemers ontstaan.

Al onze reizen worden georganiseerd en uitgevoerd door

Dit betreft tevens schade aan eigendommen van deelnemers.

Black Hills Motor Tours.
Weers- of omstandigheden van buitenkomend heil
Reservering en aanbetaling

De tours van Black Hills Motor Tours worden zo gepland dat deze plaats-

Er is alleen sprake van een overeenkomst indien het boekingsformulier

vinden in een gunstig jaargetijde v.w.b. te verwachten weersomstandig-

volledig ingevuld en ondertekend is. Indien de volledige reissom niet tijdig

heden. Veel van onze tours worden echter verreden in gebieden waar

is ontvangen door Black Hills Motor Tours, behoudt zij zich het recht voor

het weer snel kan veranderen. Black Hills Motor Tours kan niet verant-

de reservering als geannuleerd te beschouwen en de geleden schade in

woordelijk gesteld worden voor schade of wijzigingen in het programma

rekening te brengen bij de deelnemer.

als gevolg van slechte weersomstandigheden. Black Hills Motor Tours
zal er alles aan doen in geval van slechte weersomstandigheden, de

Prijzen

deelnemers een passend alternatief te bieden.

Alle genoemde prijzen zijn na zorgvuldige calculatie tot stand gekomen.
Indien zich onverwachte prijswijzigingen voordoen, zal her-calculatie

Drukfouten

plaatsvinden. Deelnemers worden hier zo snel als mogelijk van op de

Aan drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

hoogte gesteld.
Verkeersgedragingen deelnemers
Inbegrepen in de tour

Deelnemers worden geacht zich te houden aan de lokaal geldende

Bij de beschrijving van zowel de containerreis als de groeps- of

verkeersregels. Indien een deelnemer zich herhaaldelijk onttrekt aan

maatwerkreizen staat nadrukkelijk vernoemd wat inbegrepen is.

het opvolgen van deze verkeersregels of ander storend gedrag vertoond
jegens reisleiders/andere deelnemers, behoudt Black Hills Motor Tours

Annulering door deelnemer

zich het recht voor, direct eenzijdig de overeenkomst te ontbinden. In dit

Als een deelnemer voorafgaand aan, of tijdens de tour, om welke reden

geval wordt er geen reissom gerestitueerd.

dan ook, niet instaat is deze te maken of af te maken zal er geen sprake
zijn van restitutie van de reissom.

Paspoort, visum en gezondheid
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de lokale

Annulering en terugbetaling van betaalde gelden

regels inzake geldig paspoort, visum en rijbewijs. Hij/zij draagt ook zelf de

Vanaf het moment dat Black Hills Motor Tours heeft besloten dat de reis

gevolgen voor het niet voldoen aan de lokale regels.

waarvoor de deelnemer heeft geboekt doorgang vindt, dit blijkt onder

U dient te beschikken over het rijbewijs categorie A.

meer uit een vliegtuig reservering of containerboeking, is de deelnemer
bij annulering zijnerzijds, de volledige reissom verschuldigd.

Schade
In geval van schade door een ongeval dient altijd zo snel mogelijk een

Minimum aantal deelnemers

politierapport opgemaakt te worden. Bij ontbreken hiervan kunt u

Te allen tijde kan Black Hills Motor Tours de reis annuleren indien er niet

aansprakelijk gesteld worden voor de schade. Te allen tijde dient het

voldoende deelnemers geboekt hebben of volledig betaald hebben voor

schadebedrag ter plaatse (verhuurder) te worden voldaan, tot het

die reis. Black Hills Motor Tours bepaalt per reis zelf hoeveel deelnemers

maximum van eigen risico. Schade door oneigenlijk gebruik, nalatigheid of

er noodzakelijk zijn voor betreffende tour of containertrip.

roekeloos rijgedrag is voor eigen risico en het schadebedrag dient
(na taxatie) ter plaatse te worden voldaan.

Borg en verzekering motorhuur
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De deelnemer sluit zelf zijn huurovereenkomst af met de motor-verhuurder.

Verklaring

Black Hills Motor Tours staat buiten deze overeenkomst, ook al wordt het

Bij het ondertekenen van het aanmeldingsformulier verklaar ik de

huurbedrag via Black Hills Motor Tours voldaan. Black Hills Motor Tours kan

algemene voorwaarden te hebben gelezen, daar mee akkoord te zijn en

als reisorganisator niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventueel

deze te begrijpen.

gebrek of gebreken aan de huurmotor.

ALGEMENE INFORMATIE USA

ALGEMENE INFORMATIE USA
ESTA
Voorafgaand aan uw reis naar de USA dient u een ESTA aanvraag te doen.
Dit kan via de website www.esta.gov. U krijgt na aanvraag wel of geen
toestemming het land te bezoeken. Uw ESTA is 2 jaar geldig.
Paspoort, rijbewijs en creditcard
Uw paspoort en rijbewijs dienen na uw terugkomst uit Amerika nog
3 maanden geldig te zijn. Een Internationaal rijbewijs is niet nodig.
Een creditcard is een must in de USA, ondermeer voor de borgsom van
uw motor. Vraag deze tijdig aan. Controleer ook dat uw bankpas voor de
USA is geactiveerd. Dit staat namelijk niet automatisch aan.
Minimum leeftijd
Voor de groeps- en maatwerkreizen is de minimum leeftijd 24 jaar voor
bestuurders en dient men over het rijbewijs A te beschikken.
Reisduur
De reisduur wordt in hele dagen aangegeven, de dagen van vertrek en
aankomst worden daarin meegeteld.
Tijdsverschil
Denver (Mountain Time)

8 uur vroeger

Miami (Eastern Time)

6 uur vroeger

Tax en fooien
In Amerika is het gebruikelijk de prijs exclusief de BTW te vermelden.
De BTW is per staat verschillend deze varieert tussen de 7 en 10%.
In bars en restaurants is het bedieningsgeld niet inbegrepen. Een normaal
bedrag voor dit bedieningsgeld (fooi) ligt tussen de 15 en 20%.
Verzekeringen
U dient zelf zorg te dragen voor een reis- en annuleringsverzekering met

BLACK HILLS MOTOR TOURS

werelddekking.

Cornelis Hendrixstraat 99
Motoren en accessoires

7371 AS Loenen

De door u gehuurde motor verkeert in zeer goede staat. Deze wordt aan u

The Netherlands

verhuurd door een specialist op het gebied van huurmotoren. Bij afhalen
dient u een huurcontract te ondertekenen.

T: 06 5421 7570
E: info@blackhillsmotortours.com

Borg

I: www.blackhillsmotortours.com

Bij het afhalen van uw motor dient u over een creditcard te beschikken
voor het borg staan voor de motor. Deze borg wordt niet afgeschreven
van uw rekening.

KvKnummer: 57821356
Copyright
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming
van Black Hills Motor Tours worden overgenomen.
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Contact
Black Hills Motor Tours
Cornelis Hendrixstraat 99
7371 AS Loenen
T: 06 - 54 21 75 70
E: info@blackhillsmotortours.com
I: www.blackhillsmotortours.com

