Winter

Een inspirerende 20-daagse route

®

ROUTE OVERZICHT
TOTALE REIS*: 3.020 MIJL/4.860 KILOMETER | 55 UUR RIJDEN

AANKOMST: Minneapolis-St. Paul (MSP)
DAG 1: North Dakota (Grand Forks)		
DAG 2: North Dakota (Devils Lake)
DAG 3: North Dakota (Fargo)
DAG 4: North Dakota (Fargo)
DAG 5: South Dakota (Spearfish)
DAG 6: South Dakota (Deadwood)
DAG 7: South Dakota (Southern Black Hills)
DAG 8: South Dakota (Rapid City | Black Hills)
DAG 9: Wyoming (Thermopolis)
DAG 10: Wyoming (Dubois)
DAG 11: Wyoming (Yellowstone)
DAG 12: Wyoming (Grand Teton National Park | Jackson)
DAG 13: Idaho (Lava Hot Springs)
DAG 14: Idaho (Ketchum/Sun Valley)
DAG 15: Idaho (Ketchum/Sun Valley)
DAG 16: Idaho (Island Park)
DAG 17: Montana (West Yellowstone | Big Sky)
DAG 18: Montana (Big Sky)
DAG 19: Montana (Big Sky | Whitefish)
DAG 20: Montana (Whitefish)
VERTREK: Kalispell (FCA)
*De reistijden en afstanden zijn een schatting en enkel bedoeld als suggestie.

DAG 1: NORTH DAKOTA
GRAND FORKS
PROGRAMMA: De beroemde film “Fargo” tekende een somber plaatje van het winterse leven in North Dakota.
Terwijl veel mensen deze film interpreteerden als een saaie bedoeling in de Northern Plains midden in de winter,
konden de inwoners van North Dakota er wel om lachen. De realiteit is dat de North Dakotans er genieten van
de diversiteit in activiteiten, die de winter biedt. In plaats van mountainbiken, kan je in de winter kiezen voor een
sneeuwscooter op meer dan 3000 kilometer aan besneeuwde fietspaden. In plaats van joggen of hiken, kan je
in de winter kiezen voor langlaufen of hiken met sneeuwschoenen. Allemaal goede alternatieven om je zonnige
winterdagen te spenderen. In het weekend kan je de stad Grand Forks bezoeken voor een sportwedstrijd van
de University of North Dakota in de Ralph Engelstad Arena. Om de lege maag te vullen, is de Red Pepper een
aanrader. Deze populaire plek in Grand Forks werd tevens uitgeroepen tot “Best Late-Night Food” in Amerika door
Esquire magazine.
OVERNACHTING: Grand Forks
Morgen: De dag begint met een rit van 1,5 uur naar Devils Lake.

REISTIJD (TOTAAL: 328 MIJL/528 KILOMETER | 5 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Grand Forks

Minneapolis-St. Paul (MSP) naar Grand Forks: 328 mijl/528 kilometer | 5 uur rijden

DAG 2: NORTH DAKOTA
DEVILS LAKE
PROGRAMMA: Devils Lake is erg populair onder de liefhebbers van ijsvisserij. Meer dan 15.000 vissers gaan onder
begeleiding het ijs op in de winter, en nog eens duizenden mensen ijsvissen op eigen houtje. Afgelopen januari zijn
er bijna 22.500 tickets verkocht voor één van de grootste ijsvistoernooien in de wereld – het Devils Lake Volunteer
Fire Department Ice Fishing Tournament. Het is elk jaar weer een bijzonder gezicht om duizenden vissers op het
ijs te zien. Kijk op de website voor alle evenementen op en rondom het bevroren Devils Lake.
Vlakbij vind je Sullys Hill National Game Preserve, een amfitheater waar je tevens een prachtig uitzicht hebt
over de heuvels van de prairie. De Devils Lake Vista biedt ook spectaculaire uitzichten over het meer en de dichte
dennenbossen. De autoroute is het hele jaar geopend van 8.00 uur tot zonsondergang, al kunnen sommige delen
afgesloten zijn vanwege sneeuwval in de wintermaanden.
														
OVERNACHTING: Devils Lake
Morgen: De dag begint met een rit van 2,5 uur naar Fargo.

REISTIJD (TOTAAL: 90 MIJL/145 KILOMETER | 1,5 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Devils Lake

Grand Forks naar Devils Lake: 90 mijl/145 kilometer | 1,5 uur rijden

DAG 3: NORTH DAKOTA
FARGO
PROGRAMMA: Bezoek de stad Fargo en ga langs bij het Fargo Convention and Visitors Bureau, want hier vind je
een replica van de beroemde “Fargo” Woodchipper uit de gelijknamige film. ’s Winters organiseert Fargo meer dan
vijftig kindvriendelijke activiteiten, waaronder het tweedaagse Frostival. Onder het motto #ColdisCool vermaken
Fargo en zusterstad Moorhead iedereen met evenementen als Norseman & Norsewoman Challenge. Tijdens deze
3-uur durende sportwedstrijd laten alle deelnemers hun inner Viking zien in een hindernisbaan, waar lenigheid,
kracht, uithoudingsvermogen en balans erg belangrijk is. Of neem deel aan de Brrrew Trail, waarbij je een
paspoort ophaalt bij het Fargo-Moorhead Visitors Center en je stempels verzamelt in alle lokale brouwerijen.
OVERNACHTING: Fargo
Morgen: Meer zien van Fargo.

REISTIJD (TOTAAL: 165 MIJL/266 KILOMETER | 2,5 UUR RIJDEN)
Devils Lake naar Fargo: 165 mijl/266 kilometer | 2,5 uur rijden

*In geval van een overnachting in Fargo

DAG 4: NORTH DAKOTA
FARGO
PROGRAMMA: Wil je de kou juist liever vermijden? In Fargo zijn ook genoeg binnen activiteiten! Bezoek het Plains
Art Museum, Fargo Air Museum of het Rourke Art Gallery and Museum, of kijk in een film in het historische
Fargo Theatre. Gebouwd in 1926 als een art house filmhuis en vaudevilletheater, is het Fargo Theater al 90 jaar
een baken in de kunst en filmscene. Ook nu zie je nog steeds de kleine, onafhankelijke en buitenlandse films in
het gerestaureerde art-deco stijl interieur. Het theater is tevens één van Fargo’s meest populaire plekken voor
concerten en andere live evenementen. Het iconische theater is tevens het meest gefotografeerde gebouw in Fargo.
											
OVERNACHTING: Fargo
Morgen: Plan je dag rondom een rit van 7,5 uur richting Spearfish.

REISTIJD (TOTAAL: VARIEERT OP BASIS VAN JE GEKOZEN ACTIVITEITEN)

*In geval van een overnachting in Fargo

DAG 5: SOUTH DAKOTA
SPEARFISH
PROGRAMMA: In de wintermaanden kan je genieten van de prachtige Spearfish Canyon Scenic Byway of een
wandeling met sneeuwschoenen op de Roughlock Falls Trail. De besneeuwde bossen en de bevroren watervallen
van de Spearfish Canyon hebben dan iets magisch. Ten zuiden van Spearfish kan je ook kiezen voor een rit met de
slee, getrokken door paarden, over meer dan 500 kilometer aan uitgestippelde routes. Bijna overal in het Black
Hills National Forest mag je tevens met de sneeuwscooter over de wegen. Verhuur voor sneeuwscooters wordt op
verschillende plekken in de Black Hills aangeboden.
OVERNACHTING: Spearfish
Morgen: De dag begint met een rit van 0,5 uur naar Terry Peak.

REISTIJD (TOTAAL: 514 MIJL/827 KILOMETER | 8 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Spearfish

Fargo naar Spearfish: 495 mijl/797 kilometer | 7,5 uur rijden
Spearfish Canyon Scenic Byway: 19 mijl/31 kilometer | 0,5 uur rijden

DAG 6: SOUTH DAKOTA
DEADWOOD
PROGRAMMA: Het kindvriendelijke ski resort Terry Peak ligt in het noorden van de Black Hills, vlakbij het
historische Deadwood. Met bergtoppen hoger dan 2000 meter, vind je hier de hoogste skilift service tussen de
Rocky Mountains en de Alpen.
Als de steile hellingen niet aan jou zijn besteed, kan je ook goed cross-country skiën bij Cheyenne Crossing. In de
jaren ’80 hebben lokale skiliefhebbers de Eagle Cliff Trails in het Black Hills National Forest aangelegd voor crosscountry skiën, waardoor deze vorm van skiën erg populair is geworden. Met 21 skiroutes, die dwars door elkaar
lopen, is er voor elke skiliefhebber wat wils. De moeilijkheidsgraad verschilt van korte, ongerepte en verlaten routes
tot lange, kronkelige routes.
OVERNACHTING: Deadwood
Morgen: De dag begint met een rit van 1 uur naar Mount Rushmore National Memorial.

REISTIJD (TOTAAL: 45 MIJL/72 KILOMETER | 1,5 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Deadwood

Spearfish naar Terry Peak: 23 mijl/37 kilometer | 0,5 uur rijden
Terry Peak naar Cheyenne Crossing: 10 mijl/16 kilometer | 0,5 uur rijden
Cheyenne Crossing naar Deadwood: 12 mijl/19 kilometer | 0,5 uur rijden

DAG 7: SOUTH DAKOTA
BLACK HILLS
PROGRAMMA: De vier presidentshoofden van Mount Rushmore zijn het hele jaar door te bezoeken, en in de
winter extra bijzonder door de sneeuwlaag op het monument. Vlakbij is een mooie wandelroute van 4.8 kilometer,
die leidt naar Black Elk Peak, het hoogste punt van de Black Hills. Bovenop deze bergtop zie je Montana, Wyoming
en Nebraska liggen!
In het Wind Cave National Park loop je door een bijzonder grottenstelsel, net onder de oppervlakte van een
enorm prairielandschap, waarvan veel bizons leven.
Daarna is het tijd om op te warmen in het Hot Springs’ Evans Plunge, de oudste toeristen trekpleister van de Black
Hills (opgericht in 1890). Hier kan je heerlijk zwemmen en relaxen in het heldere mineraalwater van 30 graden
Celsius, afkomstig van een natuurlijk hot spring.
OVERNACHTING: Southern Black Hills (Edgemont, Hot Springs of Custer)
Morgen: De dag begint met een rit van 2 uur naar Badlands National Park Loop.

REISTIJD (TOTAAL: 94 MIJL/151 KILOMETER | 2,5 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Hot Springs

Deadwood naar Mount Rushmore National Memorial: 49 mijl/79 kilometer | 1 uur rijden
Mount Rushmore naar Wind Cave National Park: 38 mijl/61 kilometer | 1 uur rijden
Wind Cave National Park naar Hot Springs: 7 mijl/11 kilometer | 0,5 uur rijden

DAG 8: SOUTH DAKOTA
BLACK HILLS
PROGRAMMA: Rijd de Badlands Loop (Highway 240) voor prachtig winterse uitzichten op de besneeuwde
rotsformaties van dit nationale park.
En eenmaal in Rapid City, trek je de schaatsen aan voor een rondje op de outdoor schaatsbaan midden in het
centrum op het Main Street Square.
OVERNACHTING: Rapid City
Morgen: Plan je dag rondom een rit van 5,5 uur richting Thermopolis.

REISTIJD (TOTAAL: 209 MIJL/336 KILOMETER | 4,5 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Rapid City

Hot Springs naar Badlands National Park Loop: 115 mijl/185 kilometer | 2 uur rijden
Badlands National Park Loop: 39 mijl/63 kilometer | 1,5 uur rijden
Badlands National Park Loop naar Rapid City: 55 mijl/89 kilometer | 1 uur rijden

DAG 9: WYOMING
THERMOPOLIS
PROGRAMMA: Thermopolis is bekend vanwege het Hot Springs State Park. Hier vind je natuurlijke hot springs
met watertemperaturen tot 56 graden Celsius, sommige zeer kleurrijk. Als je wilt relaxen in het heerlijk warme
mineraalwater kan je gratis een bezoek brengen in het Wyoming State Bath House. Ben je met het hele gezin? Dan
is Star Plunge een leuk waterpark, met glijbanen en een stoomgrot. Rijd daarna een Pasture Road and Big Springs
Drive om de bizons te spotten in hun natuurlijke habitat. Op 3 kilometer afstand van het Hot Springs State Park
ligt het Wyoming Dinosaur Center. Een educatief museum, waar je alles leert over de dinosaurussen, die ooit op dit
grondgebied leefden, en meer dan 30 dinoskeletten kan bewonderen. In Thermopolis kan je tevens fijn shoppen in
het kleine centrum. Leuke bezienswaardigheden in de regio zijn Wyoming Whiskey en Lucy’s Sheep Camp, waar je
breilessen kan nemen en kan leren spinnen met op een klassiek spinnenwiel.
OVERNACHTING: Thermopolis
Morgen: De dag begint met een rit van 2 uur naar Dubois.

REISTIJD (TOTAAL: 333 MIJL/536 KILOMETER | 5,5 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Thermopolis

Rapid City naar Thermopolis: 333 mijl/536 kilometer | 5,5 uur rijden

DAG 10: WYOMING
DUBOIS
PROGRAMMA: In Dubois vind je het National Bighorn Sheep Interpretive Center, waar je meer kan leren over
Wyoming’s unieke dikhoorn schapen. Tijdens een bezoekje aan het Dubois Museum, ga je terug in de geschiedenis
met oude Native Amerikaanse artefacten en prehistorische vondsten van de Mountain Man Explorers.
Vlakbij ligt Whiskey Mountain, waar de grootste schapenkudde leeft in Noord-Amerika. Boek hier een wintertour
om de schapenkudde van dichtbij te zien.
In de Togwotee Pass, de regio tussen Dubois en Jackson Hole, is een kan je de ski’s, sneeuwschoenen en
sneeuwscooters huren voor een middag vermaak in de poedersneeuw. Deze regio staat tevens bekend om het
wildlife. Hier spot je grote kuddes wapitiherten, grizzlyberen, wolven, elanden en herten. Voor de kerstsferen, breng
je nog een bezoek aan het jaarlijkse Christmas Open House bij het Dubois Museum. Koop hier je kerstversiering en
geniet van de heerlijke versnaperingen.
OVERNACHTING: Dubois
Morgen: De dag begint met een rit van 1,5 uur naar Yellowstone National Park.
*In de winter vereist een reis naar Yellowstone een reservering en planning vooraf.

REISTIJD (TOTAAL: 128 MIJL/206 KILOMETER | 2 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Dubois

Thermopolis naar Dubois: 128 mijl/206 kilometer | 2 uur rijden

DAG 11: WYOMING
YELLOWSTONE NATIONAL PARK
PROGRAMMA: Yellowstone National Park heeft iets magisch in de winter. De sneeuwwitte bossen, de mystieke
stilte en de stoomwolken van de verlaten heetwaterbronnen maken het een waar winter wonderland. Huur
sneeuwschoenen of ski’s en ontdek Yellowstone ver van de gebaande paden. De sneeuwroutes van Yellowstone
mag je enkel onder begeleiding van een gids betreden of met een speciale vergunning, die al voor augustus
aangevraagd moet zijn. Elke dag zijn er enkel een paar honderd gasten per sneeuwscooter, waardoor je de kans
hebt om het winterse wildlife te spotten, nu de rust is wedergekeerd. Bizon, wapitiherten, rivierotters zijn ook ’s
winters goed te spotten in de besneeuwde landschappen. Wil je Yellowstone in de winter bezoeken, houd er dan
rekening mee dat dit een vroege planning vergt.
OVERNACHTING: Yellowstone National Park
Morgen: De dag begint met een rit van 2 uur naar Grand Teton National Park.
*In de winter vereist transport uit Yellowstone een reservering en planning vooraf.

REISTIJD (TOTAAL: 78 MIJL/126 KILOMETER | 1,5 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Yellowstone

Dubois naar Yellowstone National Park: 78 mijl/126 kilometer | 1,5 uur rijden

DAG 12: WYOMING
GRAND TETON NATIONAL PARK | JACKSON
PROGRAMMA: Sneeuw kan zelfs de meest bekende landschappen compleet transformeren. Dit geldt zeker voor
Grand Teton National Park. De ruige Teton Mountain Range, de prachtige bergmeren en beboste paden liggen
allemaal onder een dikke laag ijs en sneeuw. Grand Teton National Park in de winter is een bijzonder avontuur, ver
weg van menselijke drukte. Huur een paar sneeuwschoenen of ski’s en ontdek het besneeuwde landschap te voet.
’s Winters kan je goed ijsvissen op de bevroren meren Jackson Lake, Jenny Lake en Phelps Lake. En het spotten
van elanden, wapitiherten, bizons en wolven is extra bijzonder in de sneeuw en kou. Je kunt er alleen op uit trekken
of met een gids, die je alles kan vertellen over de winterse omstandigheden van het park.
OVERNACHTING: Grand Teton National Park
Morgen: De dag begint met een rit van 3 uur naar Lava Hot Springs.

REISTIJD (TOTAAL: 45 MIJL/72 KILOMETER | 2 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Grand Teton National Park

Yellowstone National Park naar Grand Teton National Park: 45 mijl/72 kilometer | 2 uur rijden

DAG 13: IDAHO
LAVA HOT SPRINGS
PROGRAMMA: Tijd voor een dagje ontspanning. Geniet van de heerlijk warme mineraalbaden in Lava Hot Springs,
met indoor en outdoor baden, varierend in temperaturen tussen 38 tot 44 graden Celsius. Als je avontuurlijk bent,
kies dan voor het koude winterwater van Portneuf River. Je verwacht het misschien niet maar de ‘polar float’ is een
lokale favoriet in de winter. Vooral tijden het jaarlijkse Fire & Ice Winterfest in Februari. In Lava Hot Springs kan je
naast hotels ook verblijven in winterse cabins of een yurt.
OVERNACHTING: Lava Hot Springs of McCammon
Morgen: Plan je dag rondom een rit van 3,5 uur richting Ketchum/Sun Valley.

REISTIJD (TOTAAL: 134 MIJL/216 KILOMETER | 3 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Lava Hot Springs

Grand Teton National Park naar Lava Hot Springs: 134 mijl/216 kilometer | 3 uur rijden

DAG 14: IDAHO
KETCHUM/SUN VALLEY
PROGRAMMA: Sun Valley is Amerika’s eerste skiresort en de geboorteplaats van het moderne skiën. Sun Valley
en het nabijgelegen Ketchum zijn populaire bestemmingen voor een wintersportvakantie. Een echte winterdag
in Idaho bestaat uit een dag op de piste, of je nu voor de ski’s, een snowboard, sneeuwschoenen of een sneeuw
mountainbike kiest. Sun Valley is al jarenlang een van de beste skibestemmingen in Noord-Amerika en de wereld.
OVERNACHTING: Ketchum/Sun Valley
Morgen: Meer zien van Ketchum/Sun Valley.

REISTIJD (TOTAAL: 198 MIJL/319 KILOMETER | 3,5 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Ketchum/Sun Valley

Lava Hot Springs naar Ketchum/Sun Valley: 198 mijl/319 kilometer | 3,5 uur rijden

DAG 15: IDAHO
KETCHUM/SUN VALLEY
PROGRAMMA: Dag twee in Sun Valley verken je de gezellige en rustieke sfeer van de regio. Ga een rondje
schaatsen op de ijsbaan of, als je geluk hebt, geniet van de Olympische kunstschaatsers, die hier vaak in de winter
zijn. Je kunt hier tevens een schaatsles nemen. Andere activiteiten in Sun Valley zijn een bezoek aan een luxe spa
of een rit op de slee, getrokken door honden of paarden, waarbij je je in een sprookje waant. Daarnaast is het
Hemingway Memorial een echte bezienswaardigheid, ter nagedachtenis van local Ernest Hemingway. Voor goede
restaurants en leuke winkels, duik je een middag het centrum van Ketchum in.
OVERNACHTING: Ketchum/Sun Valley
Morgen: Plan je dag rondom een rit van 4 uur richting Island Park.

REISTIJD (TOTAAL: VARIEERT OP BASIS VAN JE GEKOZEN ACTIVITEITEN.)

*In geval van een overnachting
in Ketchum/Sun Valley

DAG 16: IDAHO
ISLAND PARK
PROGRAMMA: In Harriman State Park, onderdeel van het wildlife opvangcentrum van het Greater Yellowstone
Ecosystem, bezoek je Island Park voor een dagje snowscooteren. Er zijn verschillende verhuurders en
accomodaties in dit gebied. Island Park wordt vaak beschouwd als een van ’s werelds beste sneeuwmobielroutes,
met meer dan 1500km aan speciaal aangelegde paden. Neem zeker een camera mee om alle wildlife, die je ziet,
vast te leggen. In het zuiden van Island Park kan je een hondenslede tour boeken. Een unieke manier om de
uitzichten op het Grand Teton gebergte in je op te nemen. Als je midden februari reist, kan je de professionals aan
het werk zien tijdens de American Dog Derby. Deze beroemde hondenslede race is al jaren een traditie, met meer
dan 100 jaar de oudste in Amerika.
OVERNACHTING: Island Park
Morgen: De dag begint met een rit van 0,5 uur naar West Yellowstone.

REISTIJD (TOTAAL: 228 MIJL/367 KILOMETER | 4 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Island Park

Ketchum/Sun Valley naar Island Park: 228 mijl/367 kilometer | 4 uur rijden

DAG 17: MONTANA
WEST YELLOWSTONE | BIG SKY
PROGRAMMA: Welkom in het winterwonderland van Montana! Bezoek West Yellowstone, de west ingang en
gateway voor het Yellowstone National Park. Huur een sneeuwscooter of een paar ski’s en start je route
vanuit dit stadje. Of kies voor een winter tour met een lokale gids door Yellowstone National Park. Als je in de
winter Yellowstone in wil, gaat dit enkel per snowcoach (enorme bussen met rupsbanden, die zich goed kunnen
manoeuvreren door de dikke sneeuw) en sneeuwscooters. Plekken die je ’s winters kan bezoeken zijn de Old
Faithful of de Grand Canyon of the Yellowstone River.
OVERNACHTING: Big Sky
Morgen: Meer zien van Big Sky.

REISTIJD (TOTAAL: 79 MIJL/127 KILOMETER | 1,5 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Big Sky

Island Park naar West Yellowstone: 28 mijl/45 kilometer | 0,5 uur rijden
West Yellowstone naar Big Sky: 51 mijl/82 kilometer | 1 uur rijden

DAG 18: MONTANA
BIG SKY
PROGRAMMA: Een dag is niet genoeg om het Big Sky Resort, “The Biggest Skiing in America” in de Noordelijke
Rockies, te beleven. Met het massieve skiterrein tussen vier bergtoppen, 36 liften en meer dan 300 pistes, kan je
hier dagen langs skiën en snowboarden. Neem de Lone Peak Tram tot 3400 meter hoogte voor 300 graden skiën
en een uitzicht op drie staten en twee nationale parken. Apres-ski opties zijn er ook: geniet van de spafaciliteiten,
gezellige bars en saloons, livemuziek en restaurants met uitzicht op de Lone Peak.
OVERNACHTING: Big Sky
Morgen: Plan je dag rondom een rit van 6 uur richting Whitefish.

REISTIJD (TOTAAL: VARIEERT OP BASIS VAN JE GEKOZEN ACTIVITEITEN)

*In geval van een overnachting in Big Sky

DAG 19: MONTANA
BIG SKY | WHITEFISH
PROGRAMMA: Geniet van de uitzichten op de Rocky Mountains, terwijl je van het Big Sky Resort vertrekt naar het
Whitefish Mountain Resort. Maak onderweg een paar stops in de kleine, onbekende, maar gastvrije stadjes. Wil je
onderweg ook nog skiën of sneeuwscooteren? Rijd dan via Seeley Lake, want hier zijn veel sneeuwroutes uitgezet.
Of reis via de Highway 83 door de Swan en Mission Mountains en langs de kleine stadjes. Hier spot je de locals, die
genieten van de winter door te ijsvissen, hondensleeën of winter carnivals vieren.
OVERNACHTING: Whitefish
Morgen: Meer zien van Whitefish.

REISTIJD (TOTAAL: 340 MIJL/547 KILOMETER | 6 UUR RIJDEN)
Big Sky naar Whitefish: 340 mijl/547 kilometer | 6 uur rijden

*In geval van een overnachting in Whitefish

DAG 20: MONTANA
WHITEFISH
PROGRAMMA: Whitefish klinkt als een afgelegen locatie, naast de bergtoppen van Glacier National Park, Big
Mountain en de Whitefish Range, inclusief het Whitefish Lake en vlakbij Flathead Lake, het grootste zoetwater
meer west van de Mississippi. Maar de regionale vlieghaven biedt vluchten naar steden in heel Amerika. De
gemiddelde sneeuwval in Whitefish is 7.6 meter, de tophoogte is 2078 meter en de basis hoogte is 1361 meter.
OVERNACHTING: Whitefish
Morgen: Het is tijd om naar huis te gaan! De reisafstand naar Kalispell (FCA) is maar 12 mijl/19 kilometer (0,5 uur rijden).

REISTIJD (TOTAAL: VARIEERT OP BASIS VAN JE GEKOZEN ACTIVITEITEN)

*In geval van een overnachting in Whitefish
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