USA - Cherry Blossoms, Wines & Mountains
14 nachten / 16 dagen

De iconische monumenten en inspirerende musea van Washington, DC zijn nog maar het
begin van een reis door Capital Region USA. Ga verder dan de hoofdstad van Verenigde
Staten en ontdek de natuur in de Blue Ridge Mountains in Virginia of de stranden van Ocean
City in Maryland. Ontdek overheerlijke restaurants met keukens uit de hele wereld. Koop
koopjes in outlet malls of merknamen in luxe winkelcentra.
Dag 1: Brussel – Washington DC
Aankomst in Washington, DC en transfer naar je hotel.
Na de check in, kan je een wandeling maken langs de bekende monumenten aan de National Mall,
de obligate foto nemen aan het Witte Huis; een “yes, we can” cocktail drinken met zicht op het
Witte Huis in de POV bar van het W-Hotel of lekker dineren in één van de vele restaurants.
Dag 2: Washington DC
In Washington DC werd tal van blockbusters gefilmd. Afgezien van het iconische Witte Huis zullen
filmliefhebbers ook nog vele andere locaties herkennen zoals de Lincoln Memorial’s reflecting pool
bekend uit Forest Gump; de Exorcist Stairs uit de horrorfilm The Exorcist (1973), waar father Karras
uit het raam valt; het Watergate Hotel uit de klassieker “All the President’s Men”, gebaseerd op het
Watergate schandaal; het Smithsonian institute uit Night at the Museum 2; … Ontdek al deze
filmlocaties en veel meer tijdens een begeleide wandeltocht door de stad.

Dag 3: Washington DC
Vandaag kan je één van de vele gratis musea zoals de National Gallery of Art, het National Museum
of American History en het National Museum of Natural History bezoeken. Ben je eerder
geïnteresseerd in ruimte- en luchtvaart, bezoek dan zeker het National Air and Space Museum. Geen
fan van musea? Breng dan een bezoek aan de Smithsonian's National Zoo, het Jefferson Memorial of
het Washington Monument. Vergeet ook Georgetown niet. Deze historische wijk van Washington
biedt chique huizen met een typische architectuur uit de 18e en 19e en charmante geplaveide
straatjes.
Dag 4: Washington DC - Luray (150 km)
Vandaag pik je de huurwagen op en vertrek je best vroeg richting Luray en de Luray Caverns. Deze
kalksteengrotten zijn de grootste van Oost-Amerika. Bijzonder is het stalactieten-orgel, de
natuurlijke orgelpijpen van stalactiet blazen muziek door de grotten die klinkt als een symfonisch
concert. Luray is tevens de toegangspoort naar het Shenandoah National Park in de Blue Ridge
Mountains. Door het park loopt de Skyline Drive die je bij iedere bocht trakteert op prachtige
vergezichten. Wellicht spot je herten of een zwarte beer.
Dag 5: Luray - Charlottesville.
Zowel liefhebbers van de Amerikaanse geschiedenis als van de natuur komen in Charlottesville aan
hun trekken. Het is de stad van de drie presidenten Thomas Jefferson, James Monroe en James
Madison. Thomas Jefferson richtte in 1819 de University of Virginia op. Deze behoort tegenwoordig
tot de meest prestigieuze universiteiten van de Verenigde Staten. Iets ten zuidoosten van
Charlottesville ligt Monticello, het huis en de plantage van Jefferson. In de glooiende heuvels rond
de stad zullen de wijnliefhebbers hun gading vinden. Volg de Monticello Wine Trails, bezoek één van
de vele wijngaarden en proef de lekkerste wijnen van Virginia.
Dag 6: Charlottesville - Richmond.
Geschiedenisliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Richmond, de hoofdstad van Virginia. Tijdens
de Amerikaanse burgeroorlog was de stad de hoofdstad van de Geconfedereerde Staten. Hoewel
geschiedenis heel belangrijk is in de stad; is de moderne “street art” scene niet te verwaarlozen.

Richmond lijkt wel een levend canvas met muren die zijn geschilderd door lokale en internationale
kunstenaars. Met meer dan 100 muurschilderingen is de stad dan ook een favoriete bestemming
geworden voor de liefhebbers van straatkunst.

Dag 7: Richmond - Williamsburg.
Williamsburg vormt samen met Jamestown en Yorktown de “Historic Triangle”. Authentieke straten
en statige monumenten nemen je mee terug in de tijd van de Amerikaanse
Onafhankelijkheidsoorlog. Slenter door de 300-jaar oude straten van Colonial Williamsburg, ontdek
de vele ambachtslieden zoals de smid en kruidenier, spot inwoners in klederdracht, laat je per paard
en kar door de straten voeren of bezoek het op een na oudste college van het land.
Dag 8: Williamsburg - Virginia Beach.
Virginia Beach, aan de oevers van de Chesapeake Bay en de Atlantische Oceaan, is een populaire
badplaats met vijftig kilometer zandstrand, een gezellige promenade en een ouderwetse pier met
winkels. Aan de ingang van de Chesapeake Bay staat de Old Cape Henry-vuurtoren uit 1792. Beklim
de 191 treden voor een schitterend uitzicht op de zee en de kust. Nabij de vuurtoren, vind je het
First Landing State Park, genoemd naar de landing van de eerste Engelse kolonisten in 1607. Het
park biedt een scala aan wandel- en fietspaden.
Dag 9: Virginia Beach.
Doe vandaag een boottocht en speur het water af naar dolfijnen of walvissen off maak een
kajaktocht door Chesapeake Bay. Als je geluk hebt, zie je misschien adelaars of bultruggen vanuit je
kajak! Kinderen zullen dol zijn op het Virginia Aquarium & Marine Science Center, het Military
Aviation Museum en het Ocean Breeze Waterpark. Koppels zullen eerder het Virginia Museum of
Contemporary Art of het Adam Thoroughgood House bezoeken.
Even weg uit de drukte? Ga dan naar het zuiden van Virginia Beach naar het prachtige Sandbridge
Beach.

Dag 10: Virginia Beach - Easton/St. Michaels.
Breng eerst een bezoek aan Assateague Island met een adembenemend landschap vooral bekend
om de meer dan 300 wilde pony's die over de stranden zwerven. Nadien verder langs de kust naar
Ocean City en St. Michaels waar je naar hartenlust kan deelenemen aan een verscheidenheid aan
activiteiten, van vissen, varen, zeilen, historische of cocktailcruises tot lenteren langs kunstgalerijen
en antiekwinkels.
Dag 11: Easton/St. Michaels
Geïnteresseerd in de geschiedenis van Chesapeake Bay, bezoek dan zeker het Chesapeake Bay
Maritime Museum met tal van kunstvoorwerpen en de grootste verzameling boten en vissersboten
uit de regio. Natuurliefhebbers kunnen dan weer hun hartje ophalen in het Blackwater National
Wildlife Refuge. Op zoek naar een beetje lichaamsbeweging? Huur dan een paddleboard of kajak en
ervaar de schoonheid van de prachtige kreken en rivieren vanop het water. Vergeet ook niet te
proeven van de Maryland's Chesapeake Bay Blue Crab, het sappige, zoete en malse krabvlees zal je
doen watertanden!

Dag 12 : Easton/St. Michaels - Annapolis.
De hoofdstad van de staat Maryland is Annapolis. Deze stad heeft door de jaren heen naam en faam
opgebouwd, niet alleen vanwege haar geschiedenis, maar ook vanwege de bekende Naval Academy
en haar sportteams. Je komt hier bovendien regelmatig geüniformeerde studenten van die US Naval
Academy tegen. In de stad kan je prachtige gebouwen uit de achttiende eeuw bewonderen en
slenteren langs gezellige winkels, sfeervolle barretjes en restaurants.
Dag 13: Annapolis - Baltimore.
De havenstad Baltimore is een unieke mengeling van oud en nieuw. Het is een stad voor
ontdekkingsreizigers, kunstenaars en dromers. Als je op zoek bent naar een ervaring die je zintuigen
prikkelt, je tot nieuwe denkwijzen aanzet of je avontuurlijke geest aanwakkert, dan vind je die
ongetwijfeld hier. Dwaal door de eclectische wijken en bezoek op eigen tempo de vele verschillende
attracties.

Volg de Heritage Walk en bewonder de gerestaureerde Inner Harbour, waar straatartiesten,
openluchtconcerten, parades en havenrestaurants je opwachten.

Dag 14: Baltimore
Laat je traditionele kijk op musea achter je en bezoek het American Visionary Art Museum, een
museum gewijd aan vernieuwende gedachten, humor en creatieve intuïtie of het historische
Baltimore Museum of Art, waar je de grootste collectie kunstwerken van Henri Matisse kan
ontdekken
In Baltimore vind je ook het geboortehuis van George “Babe” Ruth, één van de grootste baseball
legendes van het begin van de 20e eeuw.
Dag 15: Baltimore - Washington DC - Brussel
Drop off van de huurwagen aan de luchthaven van Washington en terugvlucht.
Dag 16: Brussel
Aankomst in Brussel

