Brouwerijen, wijnhuizen en culinaire hoogstandjes
16 dagen/15 nachten
Dag 1: Aankomst in Minneapolis, St. Paul & Bloomington. Een ware culturele metropolis. St. Paul & Bloomington
liggen aan de oevers van de rivier de Mississippi en bieden winkels, amusement en culinaire ervaringen van
wereldklasse. Populaire restaurantwijken zijn het Eat Street District en Nicollet Mall/Hennepin Ave. in
Minneapolis, het Selby Avenue Restaurant District in St. Paul en het uitgestrekte Mall of America in Bloomington.
Je zult vast en zeker heerlijk eten en drinken, waar je neus je ook brengt in Minneapolis, St. Paul &
Bloomington! Overnacht in Minneapolis, St. Paul & Bloomington.
MSPB brouwerijen:
Summit Brewing Company (St. Paul)
Town Hall Brewery (Minneapolis)
Fulton Brewery (Minneapolis)
Surly Brewing Company (Minneapolis)
Great Waters Brewing Company (St. Paul)
Flat Earth Brewing Company (St. Paul)
Vine Park Brewing Company (St. Paul)
612Brew (St. Paul)
Badger Hill Brewing Company (St. Paul)
Dag 2: Vertrek ‘s morgens via de Interstate 94 naar Fargo, North Dakota. Deze bloeiende universiteitsstad,
gevestigd aan de grens tussen Minnesota en North Dakota, heeft een bruisende binnenstad. Daarnaast vind je er een
gigantische replica van een Vikingschip in het Heritage-Hiemkomst Center en het Roger Maris Museum, een
museum gewijd aan hometown held Roger Maris, de wereldberoemde houthakker uit de film vernoemd naar de stad.
Breng de ochtend en de vroege namiddag door met het verkennen van Fargo. Geniet van een lunch en een koud
biertje of een glas wijn voor je vertrekt naar Bismarck-Mandan.
Fargo brouwerijen:
Fargo Brewing Company
Fargo wijnhuizen:
4e Winery (openingstijden seizoensgebonden, afrit Casselton)
Uncorked (wijnbar)
Maple River Winery (Casselton, ten westen van Fargo)
Red Trail Vineyards (Buffalo, ten westen van Fargo)
De tweelingsteden Bismarck en Mandan zijn opgesplitst door de rivier Missouri. Ga terug in de tijd in het onlangs
gerenoveerde North Dakota Heritage Centre of loop in de voetstappen van General George Armstrong Custer in Fort
Abraham Lincoln. In het centrum van Bismarck vind je een aantal heerlijke eetgelegenheden. Overnacht in Bismarck.
Bismarck brouwerijen:
Bird Dog Brewing Company (Mandan)
Edwinton Brewing Company (Bismarck)
Laughing Sun Brewing Company (Bismarck)
Bismarck wijnhuizen:
Vintners Winery (Bismarck)

Dag 3: Reis in westelijke richting op Interstate 94 en rij vervolgens naar de Enchanted Highway, ten zuiden van
Gladstone. Een provinciale snelweg van 50 kilometer met gigantische betonnen en metalen sculpturen langs de weg.
Ga terug naar de I-94 en vervolg je weg naar Dickinson. Bezoek het unieke Dakota Dinosaur Museum voordat je het
ongerepte Theodore Roosevelt National Parkingaat. Deze uitgestrekte badlands zijn vernoemd naar Theodore
Roosevelt, de Amerikaanse president bekend om zijn inspanningen voor natuurbehoud.
Nadat je de middag in het park hebt doorgebracht, rij je in zuidelijke richting op de US-85 richting South Dakota
naar Belle Fourche. Bezoek Belle Joli, de plaatselijke wijnboer, voordat je verdergaat naar Spearfish. Spearfish,
liggend op de vlaktes onder de Black Hills, is een klein stadje met een groot cultureel leven. Ontdek de winkels in het
centrum en geniet van een van de vele lokale restaurants. De stad is trotse eigenaar van Crow Peak, de grootste
ambachtelijke brouwerij van South Dakota. Overnachting is in Spearfish.
Spearfish brouwerijen:
Crow Peak
Dag 4: Begin de ochtend met een mooie rit door de spectaculaire Spearfish Canyon, met winderige wegen, hoge
kalkrotsen en watervallen.
Vervolg je weg naar ‘Old West’ stad Deadwood. Beroemd van de HBO-serie, is Deadwood een ruig en stoffig stadje
waar de legendes van Wild Bill Hickock en Calamity Jane voortleven. Verken het centrum, bezoek musea, breng een
bezoek aan Mt. Moriah Cemetery of geef je over aan heerlijke handgemaakte South Dakota-wijn!
Brouwerijen in Deadwood:
Dakota Shivers Brewing (Lead)
Wijnhuizen in Deadwood:
Belle Joli Winery (Proeflokaal/wijnmakerij in Belle Fourche, SD)
Schadé Winery (Proeflokaal/wijnmakerij in Volga, SD)
Ga terug naar de Interstate-90 en reis via Boulder Canyon naar Sturgis, de thuisbasis van de
wereldberoemde Sturgis Motorcycle Rally. Breng een bezoek aan het Sturgis Motorcycle Museum of bekijk de
verschillende motorbars in de stad. Houd er rekening mee dat veel Rally-bars in Sturgis enkel geopend zijn tijdens de
Rally.
Keer vervolgens terug naar de Interstate-90 en rij in oostelijke richting naar Rapid City, de tweede grootste stad in
South Dakota. In Rapid City vind je een aantal prachtige musea en winkels. Bovendien is de binnenstad onlangs
vernieuwd en vind je hier een aantal leuke plekken om te eten en te drinken. Overnacht in Rapid City.
Brouwerijen in Rapid City:
Firehouse Brewing Company
Hay Camp Brewing
Independent Ale House (taphuis)
Wijnhuizen in Rapid City:
Firehouse Wine Cellars
Dag 5: Sta vroeg op en reis in zuidoostelijke richting over de SD-44 in de richting van Badlands National Park. Deze
zelden gereden snelweg is een unieke rit door ontplooiende landschappen. In Badlands National Park vind je
adembenemende uitzichten op terreinen die uit een andere wereld lijken te komen. De mate van erosie in het park,
maakt het park tot een van de rijkste fossielbedden ter wereld. Nadat je in de ochtend het park hebt verkend, reis je
noordwaarts naar het kleine stadje Wall. Breng hier een bezoek aan de wereldberoemde Wall Drug Store, bekend
om zijn gratis ijswater, eigenzinnige Americana en heerlijke donuts!
Reis vervolgens terug via Interstate-90 naar Rapid City en volg de afritten naar America’s Shrine of
Democracy, Mount Rushmore National Memorial. Dit Amerikaanse monument staat bekend om de moeizame
inspanningen van de dappere arbeiders die de beeltenissen van presidenten Washington, Jefferson, Roosevelt en
Lincoln, in de jaren 1920 en 1930, nauwgezet in de Black Hills hebben afgebeeld.

Het nabijgelegen Hill City biedt met zijn unieke kunstscène, smakelijke restaurant, lokale brouwerijen en bekroonde
wijnhuizen een aangename verrassing. Neem een diner in de Alpine Inn, bekend om zijn filet mignon en het
decadente dessertmenu. Overnacht in Hill City.
Hill City brouwerijen:
Miner Brewing Company
Sick N Twisted Brewing Company
Hill City wijnhuizen:
Prairie Berry Winery
Naked Winery
Stone Faces Winery
Dag 6: Vertrek zuidwaarts van Hill City, waar een ander gezicht tevoorschijn komt uit de granietuitstulpingen van de
Black Hills. Crazy Horse Memorial is de eerbetoon aan de grote Lakota Sioux-krijger die zijn leven wijdde aan het
behoud van de cultuur van zijn voorouders.
Het nabijgelegen stadje Custer is de thuisbasis van een aantal geweldige restaurants en heeft zelfs een eigen
brouwerij gelegen aan Mount Rushmore Road, genaamd Bitter Esters. Lunch in de Bugling Bull en geniet van de
eigen gebrouwen drank. Trek er vervolgens op uit om de omgeving te verkennen. Ten oosten van Custer ligt
het Jewel Cave National Monument. De op één na grootste grot ter wereld. Ten westen van Custer vind je Custer
State Park, het op één na grootste State Park in de Verenigde Staten. Custer State Park is ook de thuisbasis van
ongeveer 1500 bizons die je vaak al een paar meter vanaf je voertuig kan spotten. Houd er rekening mee dat bizons
wilde dieren zijn en gevaarlijk kunnen worden als ze worden geprovoceerd.
Vertrek in de middag naar Wyoming. Maak onderweg een stop bij Devils Tower National Monument, het eerste
nationale monument van het land. Reis vervolgens naar Buffalo of Sheridan. Deze gemeenschappen liggen in de
uitlopers van het Bighorn-gebergte en bieden een aantal authentieke westerse eetgelegenheden en een aantal
geweldige brouwerijen. Overnacht in Buffalo of Sheridan.
Brouwerijen in Buffalo & Sheridan:
Clear Creek Brewing Company (Buffalo)
Blacktooth Brewing Company (Sheridan)
Restaurants in Buffalo & Sheridan:
Historical Occidental Hotel
Dag 7: Vertrek in de ochtend via de Interstate-90 naar Billings, Montana. Stop onderweg bij het Little Bighorn
Battlefield National Monument om meer te weten te komen over de noodlottige dag in juni, toen generaal George
Armstrong Custer en zijn mannen hun ondergang tegemoet gingen door de strijders van Lakota, Cheyenne en
Arapaho.
Billings is de grootste stad in Montana en ligt aan de oevers van de Yellowstone-rivier. De stad heeft een bruisende
binnenstad met een aantal heerlijke eetgelegenheden en microbrouwerijen, allemaal op loopafstand. Daarnaast vind
je er een unieke distilleerderij met fijn bereide cocktails. Verken de omgeving van Pompey’s Pillar (die het enige
fysieke bewijs van de Lewis & Clark-expeditie bevat) of bekijk de prehistorische grottekeningen in Pictograph State
Park. Spendeer de avond in het centrum van deze vriendelijke stad. Overnacht in Billings.
Billings brouwerijen:
Angry Hank’s Microbrewery
Yellowstone Valley Brewing Co.
Überbrew
Carter’s Brewing
Montana Brewing Co.
Billings wijnmakerijen:
Yellowstone Cellars & Winery

Billings distilleerderijen:
Trailhead Spirits
Dag 8: Begin de ochtend door verder te gaan met je verkenning van Billings. Vertrek vervolgens in westelijke richting
op de Interstate-90 richting Livingston. Deze spectaculaire rit met neemt je mee naar de prachtige Crazy Mountains.
Maak in Livingston een ontspannende wandeling over Main Street en pak een koude pint bij Neptune’s Brewery,
voordat je noordwaarts gaat op US-89 via White Sulphur Springs. Breng een bezoek aan het kasteelmuseum en
bewonder de Victoriaanse architectuur en het historische museum.
Vervolg de reis op US-89 richting Great Falls. Dit deel van de weg staat bekend als de Kings Hill National Scenic
Byway en biedt een adembenemend uitzicht op het landschap van Montana.
Vervolgens arriveer je in Great Falls, een authentiek westers stadje aan de voet van Montana’s Rocky Mountain Front
Range. Great Falls, gelegen op slechts twee uur van Glacier National Park, fungeert als een uitstekende toegangspoort
tot het park. Breng de middag door met wat actief avontuur in de nabijgelegen Bob Marshall Wilderness of het
Giant Springs State Park. Ga ‘s avonds wandelen tussen de verschillende winkels, dineer in één van de ruim 100
restaurants of duik in het verleden in een van Great Falls’ prachtige musea. Bijvoorbeeld het Charles Russel
Museum of het Lewis & Clark Interpretive Centre. Ga op tijd naar bed, omdat je morgen vroeg op pad wilt
voor Glacier National Park! Overnacht in Great Falls.
Brouwerijen in Great Falls:
Mighty Mo Brewing Company
The Front Brewing Company
Dag 9: Ga vroeg op pad voor een mooie rit naar Glacier National Park. Er zijn drie ingangen naar de East Glacier: St.
Mary, Two Medicine en Many Glacier. Alledrie de ingangen kunnen worden bereikt door Highway 89 ten noorden van
Great Falls naar de stad Browning (ongeveer 200 kilometer) te nemen en vervolgens de respectievelijke ingang te
volgen. De St. Mary Entrance is het oostelijke toegangspunt van de Going-to-the-Sun-Road en biedt toegang tot
het St. Mary Visitor Centre en de Rising Sun. De Many Glacier ingang biedt toegang tot de Many Glacier
Valley, het Many Glacier Hotel en de Swiftcurrent Motor Inn.
Glacier National Park heeft de grootste concentratie van gletsjers in de onderste 48 staten. Breng de dag door met het
verkennen van dit uitgestrekte gebied met gletsjervormige valleien en torenhoge pieken. Geniet van een lekkere
maaltijd in een van de verschillende restaurants van het park. Houd er rekening mee dat de accommodaties snel zijn
volgeboekt en maak daarom je reservering enkele maanden voor jouw verblijf. Overnacht in Glacier National Park.
Dag 10: Begin de dag met een stevige ochtendwandeling in Glacier National Park. Verken het park naar hartenlust
en verlaat vervolgens het park westwaarts via de Flathead River Valley. In Flathead Valley vind je ambachtelijke
brouwerijen die meer dan 40 soorten bier produceren. Ze gebruiken hiervoor unieke ingrediënten, zoals gemalen
mouten uit Montana, met de hand geplukte lokale hop, Montana Huckleberry-sap en Flathead Cherries. Kleine
batches sterke drank worden met de hand vervaardigd en gebotteld bij regionale distilleerderijen. Deze
distilleerderijen produceren unieke en bekroonde whisky, gin, absint, rum en wodka. Daarnaast zijn er drie lokale
wijnhuizen die een breed scala aan wijnen bieden. Veel van deze lokale dranken worden geserveerd in de bars en
restaurants in Kalispell. Reis vervolgens door naar het aangrenzende stadje Columbia Falls, waar je Flathead Lake
Winery of het nabijgelegen Glacier Distilling kunt bezoeken.
Vervolg je reis naar Whitefish. Dit kleine skistadje heeft een tal van mogelijkheden voor een voortreffelijke lunch. Na
de lunch kun je genieten van een lekker biertje in The Great Northern Brewing Company. Vertrek vervolgens
naar Kalispell, maar vergeet niet om onderweg een bezoek te brengen aan de Glacier Sun Winery.
Kalispell is de grootste stad in de Flathead River Valley. De stad en de nabijgelegen natuurgebieden bieden een grote
verscheidenheid aan mogelijkheden voor sightseeing, actief avontuur, winkelen en dineren. Vaar over het
kristalheldere water van Flathead Lake of breng een bezoek aan een van de vele kunstgaleries in de binnenstad.
Geniet van een ontspannend diner en sluit de avond af met een bierproeverij bij Kalispell Brewing
Company. Overnacht in Kalispell.

Kalispell brouwerijen:
Kalispell Brewing Company
Tamarack Brewing Company
Dag 11: Geniet van een ontspannende ochtend in Kalispell. Zowel de oostelijke als westelijke oevers van Flathead
Lake zijn de bakermat van brouwerijen, wijnhuizen en distilleerderijen. Bij Bigfork aan de oostkust van het meer
vind je Whistling Andy Distillery en Flathead Lake Brewing. De westelijke oever van Flathead Lake is de thuisbasis
van Tamarack Brewing, gelegen in Lakeside net ten zuiden van Kalispell, en Mission Mountain Winery (in de buurt
van Dayton).
Rijd 150 kilometer naar het universiteitsstadje Missoula. Gelegen in de noordelijke Rockies van Montana, omringd
door zeven natuurgebieden en aan de samenvloeiing van drie rivieren, is Missoula de droom van iedere outdoor
liefhebber. Naast de grenzeloze mogelijkheden voor outdoor activiteiten, vind je in Missoula het Smokejumpers
Visitor Center, het Montana Natural History Center, winkels aan Higgins Avenue, de nabijgelegen gemeenschappen in
de Bitterroot Valley en natuurlijk een brede selectie van handgemaakte bieren en wijnen. Neem de tijd en geniet van
de prachtige omgeving. Breng de avond door met een lekkere maaltijd in een van de vele eetgelegenheden en geniet
van een paar drankjes in een of meer van de lokale brouwerijen, wijnhuizen of distilleerderijen. Overnacht in
Missoula.
Missoula brouwerijen:
Big Sky Brewing Co.
Kettle House Brewing Co.
Draught Works
Tamarack Brewing Co.
Bayern Brewing Inc.
Flathead Brewing Co.
Blacksmith Brewing Co.
Missoula wijnhuizen:
Ten Spoon Vineyard and Winery
Missoula Winery and Event Center
Missoula distilleerderijen:
Montgomery Distillery
Dag 12: Vertrek in de ochtend in zuidoostelijke richting naar het mijnstadje Butte. Stop onderweg in Philipsburg om
mijnen en authentieke Montana saffieren te bekijken. In de late ochtend kom je aan in Butte. Dit koperen mekka was
ooit een van de meest bloeiende steden in het westen. Verken de historische binnenstad met de Copper King
Mansion, de voormalige residentie van kopermagnaat William Andrews Clark. Vergeet niet te stoppen bij een van de
lokale brouwerijen of bij Headframe Spirits voor een heerlijke cocktail, voordat je verdergaat naar Virginia
City en Nevada City.
Butte brouwerijen:
Butte Brewing Company
Quarry Brewing Company
De oude mijnsteden Virginia City en Nevada City zijn gerestaureerd om de dagen weer te geven toen kolonisten en
mijnwerkers in de late jaren 1800 naar Montana emigreerden. Breng de namiddag door met het verkennen van de
historische winkels, theaters en huizen voordat je doorreist naar de stad waar vee wordt gereden: het culturele
epicentrum Bozeman.
Bozeman, MT is de thuisbasis van de Montana State University. Een relatief grote gemeenschap die inwoners uit het
hele land heeft aangetrokken. Het resultaat is een eclectische culturele mix die zijn ‘Wild West’ erfgoed behoudt.
Populaire plekken in Bozeman zijn het Museum van de Rockies, het Gallatin History Museum en de vele lokale
kunstgalerieën en winkels langs Main Street. Bozeman heeft ook een grote selectie van microbrouwerijen, wijnhuizen
en distilleerderijen om uit te kiezen. Geniet van alles wat dit prachtige bergstadje te bieden heeft. Overnacht in
Bozeman.

Bozeman brouwerijen:
Bozeman Brewing Co.
Bridger Brewing Co.
406 Brewing Co.
Madison River Brewing Co.
Bozeman wijnhuizen:
Corx- Bozeman’s Boutique Winery
Wine Gallery
Bozeman distilleerderijen:
RoughStock Montana Whiskey
Bozeman Spirits Distillery
Dag 13: Vertrek vroeg naar het eerste nationale park van het land, Yellowstone National Park. Dit ontzagwekkende
landschap beslaat een uitgestrekte 8.991 km². Rijd door de noordelijke ingang van het park en ga onder de beroemde
Roosevelt-boog staan. Populaire locaties in Yellowstone zijn Mammoth Hot Springs, Yellowstone Lake, Old
Faithful, Lamar en Hayden Valleys en de Grand Canyon van de Yellowstone met zijn inspirerende uitzicht op
Lower Falls. Breng de dag en avond door met het verkennen van het park en ga op zoek naar wilde dieren! Geniet van
een uitgebreide maaltijd in het Lake Hotel, dat aan de oevers van het Yellowstone-meer ligt, voordat je terugkeert
naar jouw verblijf voor de avond. Houd er rekening mee dat de accommodaties snel zijn volgeboekt en maak daarom
je reservering enkele maanden voor jouw verblijf. Overnacht in National Park Yellowstone.
Dag 14: Begin de ochtend door naar het Grand Teton National Park te reizen, ten zuiden van het park. Deze
spectaculaire bergketen is een van de meest gefotografeerde bergen ter wereld. Breng de ochtend door met het
verkennen van het Grand Teton National Park. Populaire activiteiten in het park zijn het bezoekerscentrum, de 68
kilometerlange Scenic Loop Drive, Jenny Lake en outdoor recreatie. Vervolg je reis naar het levendige stadje
Jackson Hole.
Jackson Hole ligt op korte afstand van het Grand Teton National Park en belichaamt veel van wat de ‘Wild West’
cultuur zo geweldig maakt. Geniet van een Wildlife Safari of bezoek de National Elk Refuge om bijzondere Rocky
Mountain-dieren te bekijken. Er rijdt een tram naar de top van een bergkam, waarvandaan je de uitgestrekte vallei
beneden kan bekijken. Bezoek de Million Dollar Cowboy Bar of neem een kijkje in de wereldberoemde Silver Dollar
Bar in het Wort Hotel. Winkel op Main Street, geniet van een koud biertje bij Snake River Brewery of een heerlijk
glas wijn bij Jackson Hole Winery. Overnacht in Jackson.
Dag 15: Reis ten zuiden van Jackson naar de kleine gemeenschap van Pinedale. Pinedale ligt aan de voet van
de Wind River Mountains. Hier vind je het Museum of the Mountain Man en de Wind River Brewing Company.
Verken Pinedale en neem een snelle lunch voordat je doorgaat naar Laramie.
Laramie is de thuisbasis van de universiteit van Wyoming. Deze stad heeft ook een diep gewortelde wildenwesten
erfgoed. Natuurliefhebbers kunnen het nabijgelegen Medicine Bow National Forest, Snowy Mountain
Range of Vedauwoo verkennen. Daarnaast kun je een bezoek brengen aan de Wyoming Territorial Prison, Old
West Park of het Geological Museum van de Universiteit. Breng een kijkje in de Altitude Chophouse &
Brewery voor wat lekkere gerechten en bieren. Overnacht in Laramie.
Dag 16: De laatste dag van de reis is gearriveerd. Vertrek in de ochtend naar Cheyenne. Cheyenne ligt op 80
kilometer van Laramie en is de thuisbasis van Frontier Days, het grootste rodeo en western feest ter wereld.
Bezienswaardigheden in Cheyenne zijn het Cheyenne Depot en Depot Museum, het Wyoming State Capitol en
State Museum, de Big Boy Steam Engine en Downtown Cheyenne. Neem een lekkere lunch bij Freedom’s Edge
Brewing Co. of Accomplice voordat je naar het zuiden reist via de Interstate-25 naar Denver.
Denver bezit over prachtige musea, uitstekende winkels in Cherry Creek Shopping Center en Larimer Square en
smakelijke microbrouwerijen. Daarnaast vind je het gerestaureerd gedeelte van het Victoriaans Denver
schilderachtige oude gebouwen, binnenplaatsen en tuinen. Tot slot kan je een bezoek brengen aan het
legendarische Red Rocks Park & Amfitheater. Verken Denver naar hartenlust totdat je vlucht vertrekt.
Proost! Vertrek of overnachting in Denver.

Denver brouwerijen:
Breckenridge Brewery
Denver Beer Co.
Prost Brewing Co.
Great Divide Brewing Co.
Vine Street Pub & Brewery
Strange Craft Brewing Co.
River North Brewing Co.
Denver wijnhuizen:
The Infinite Monkey Theorem
Balisteri Vineyards
Spero Winery
Mile High Winery
Denver distilleerderijen:
Stranahan’s Colorado Whiskey
Mile High Spirits
Leopold Bros. Distillery

