Quiltreis Quiltshow Californië en het wereldwonder Grand Canyon
24 januari t/m 4 februari 2019

Deze quiltreis combineert een fantastische quiltshow in Californië met de schoonheid van de natuur in het
zuidwesten van de Verenigde Staten. Het quiltfestival wordt jaarlijks bezocht door meer dan 42.000 quilters
en is daarmee de grootste ten westen van de Rocky Mountains. Behalve het bezichtigen van prachtige
quilts, zijn er honderden stands waar de quiltvoorraad bijgevuld kan worden. Er is ook keuze uit een groot
aantal workshops. We bezoeken Los Angeles en maken een rondreis door het typische woestijnlandschap
langs prachtige nationale parken als Joshua Tree, Death Valley en Grand Canyon.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do 24/1

Vliegreis Californië

Vr 25/1 en za 26/1

Twee dagen voor het Quilt Festival Road to California in Ontario, CA. Je kunt ook
workshops volgen (facultatief).

Zo 27/1

We bezoeken Great Los Angeles. In de ochtend wonen we een kerkdienst bij, in de
middag genieten we van het uitzicht over Los Angeles en in de namiddag kunnen we de
zon zien ondergaan bij de Grote Oceaan.

Ma 28/1 en di 29/1

Bezoek aan Palm Springs, een oase in de woestijn, en Joshua Tree National Parc

Wo 30/1

Een lange autorit: via de Mojave Desert rijden we richting Death Valley.

Do 31/1

We rijden door Death Valley National Park. In de zomer is dit de heetste plek op aarde
maar in de ‘winter’ is het hier aangenaam. We komen aan op het laagste punt van het
Amerikaanse continent, 92 meter onder zeeniveau.

Vr 1/2

Opnieuw een lange autorit op weg naar Grand Canyon National Parc.

Za 2/2

We bezoeken de Grand Canyon in Arizona, het grootste natuur wereldwonder op aarde.

Zo 3/2 – Ma 4/2

Vliegreis terug naar Amsterdam waar we maandagochtend aankomen.

Reissom € 2.795,- gebaseerd op logies en ontbijt, gebaseerd op 2 personen per kamer;
meerprijs voor een eenpersoonskamer is € 595,-.

