Outdoor & Avontuur
Een inspirerende 20-daagse route
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ROUTE OVERZICHT
TOTALE REIS*: 4.245 MIJL/7.250 KILOMETER | 86,5 UUR RIJDEN

AANKOMST: Minneapolis-St Paul (MSP)
DAG 1: North Dakota (Devils Lake)
DAG 2: North Dakota (Lake Sakakawea)
DAG 3: North Dakota (Missouri River | Bismarck-Mandan)
DAG 4: North Dakota (Theodore Roosevelt National Park | Maah Daah Hey Trail/Medora)
DAG 5: Montana (Great Falls | River’s Edge Trail | Giant Springs)
DAG 6: Montana (Many Glacier | Glacier National Park)
DAG 7: Montana (Going-to-the-Sun Road | Whitefish | Kalispell)
DAG 8: Montana (Flathead Lake | National Bison Range | Missoula)
DAG 9: Idaho (Payette National Forest)
DAG 10: Idaho (Hells Canyon – southern entrance at Hells Canyon Dam)
DAG 11: Idaho (Bruneau Dunes State Park | Massacre Rocks State Park)
DAG 12: Idaho (Mesa Falls)
DAG 13: Wyoming (Grand Teton National Park | Jackson)
DAG 14: Wyoming (Flaming Gorge)
DAG 15: Wyoming (Lander | Sinks Canyon)
DAG 16: Wyoming (Big Horn National Recreation Area)
DAG 17: South Dakota (Black Hills National Forest | Black Elk Peak | Custer State Park)
DAG 18: South Dakota (Mount Rushmore)
DAG 19: South Dakota (Spearfish Canyon | Mickelson Trail)
DAG 20: South Dakota (Badlands National Park | Chamberlain)
VERTREK: Minneapolis-St Paul (MSP)
*De reistijden en afstanden zijn een schatting en enkel bedoeld als suggestie.

DAG 1: NORTH DAKOTA
DEVILS LAKE
PROGRAMMA: Als grootste natuurlijke zoutwatermeer in North Dakota, staat Devils Lake bekend als een van
de beste plekken voor liefhebbers van vissen. Met bijna 50.000 hectare en honderden kilometers aan kustlijn kan
je hier watersporten, vissen en vogel spotten. In tegenstelling tot de naam van dit meer zijn de inwoners van het
dorpje Devils Lake erg vriendelijk en gastvrij.
Rijd de autoroute van 6,5 km door de bossen en heuvels naar Sullys Hill National Game Preserve en spot
onderweg de bizons en wapitiherten. Op bestemming kan je hier prairiedogs en meer dan 250 soorten vogels
spotten. Wandel de nature trail van 3 kilometer of de geasfalteerde route van 1 km en beklim de trappen naar
Sullys Hill Overlook voor een panoramisch uitzicht over de prairielandschappen.
Breng een bezoek aan het enige resort van Devils Lake, het Woodland Resort of bewonder de verborgen
schoonheid van Grahams Island State Park, een prachtig bos omringd door kilometers aan kustlijn. In dit State Park
kan je een dagje zwemmen en relaxen in het meer, wandelen op een van de hiking trails, of een bezoek brengen
aan het visitors center.
Opgericht in 1867 om de transportroute te beschermen en passerende pioniersreizigers op te vangen, is de
militaire post Fort Totten State Historic Site tegenwoordig dagelijks geopend van midden mei t/m midden
september voor een bezoek.
OVERNACHTING: Devils Lake, Grahams Island State Park, Woodland Resort of Eastbay Campground
Morgen: De dag begint met een rit van 2,5 uur naar Fort Stevenson State Park.

REISTIJD (TOTAAL: 427 MIJL/687 KILOMETER | 6,5 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Grahams Island Park

Minneapolis-St. Paul naar Devils Lake: 412 mijl/663 kilometer | 6 uur rijden
Devils Lake naar Grahams Island State Park: 15 mijl/24 kilometer | 0,5 uur rijden

DAG 2: NORTH DAKOTA
LAKE SAKAKAWEA
PROGRAMMA: Lake Sakakawea is het hele jaar door een paradijs voor liefhebbers van vissen, watersporten of
kamperen. Het meer is gemakkelijk bereikbaar per boot en met de auto en biedt prachtige natuurlijke omgeving.
Lake Sakakawea State Park is het begin- of eindstation van de Western Terminus of the North Country National
Scenic Trail, een uitgestippelde nationale route voor fietsers en wandelaars van maar liefst 7400 kilometer door
zeven Amerikaanse staten. Deze route loopt door tot de staatsgrens van Vermont en New York en gaat in North
Dakota ook nog dwars door het Fort Ransom State Park. In de heuvels langs de noordelijke kustlijn van het Lake
Sakakawea vind je Fort Stevenson State Park met kilometers aan wandel- en fietsroutes. In het park kan je terecht
voor het huren van fietsen, kano’s, kajaks, langlaufski’s, (elektrische) boten en sneeuwschoenen. Het hele jaar door
kan je hier genieten van mooie uitzichten. Daarnaast kan je hier meer leren over de militaire geschiedenis van North
Dakota tijdens het jaarlijkse Frontier Military Days evenement in juni.
Eenmaal in de regio kan je ook een bezoek brengen aan het Garrison Dam National Fish Hatchery and Aquarium,
waar ze bedreigde vissoorten opvangen, of het Audubon National Wildlife Refuge. Hier vangen ze naast bedreigde
vissoorten ook en zoogdieren, reptielsoorten en amfibieën op, die niet meer in de vrije natuur kunnen leven.
OVERNACHTING: Garrison, Fort Stevenson State Park, Lake Sakakawea State Park of Riverdale
Morgen: De dag begint met een rit van 1,5 uur naar Bismarck-Mandan.

REISTIJD (TOTAAL: 233 MIJL/375 KILOMETER | 4 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Lake Sakakawea State Park

Grahams Island State Park naar Fort Stevenson State Park: 156 mijl/251 kilometer | 2,5 uur rijden
Fort Stevenson State Park naar Garrison Dam National Fish Hatchery: 33 mijl/53 kilometer |
0,5 uur rijden
Garrison Dam National Fish Hatchery naar Audubon National Wildlife Refuge: 21 mijl/34 kilometer |
0,5 uur rijden
Audubon National Wildlife Refuge naar Lake Sakakawea State Park: 23 mijl/37 kilometer | 0,5 uur rijden

DAG 3: NORTH DAKOTA
MISSOURI RIVER | BISMARCK-MANDAN
PROGRAMMA: De regio Bismarck-Mandan verwelkomt al bezoekers sinds pioniers Lewis & Clark via de Missouri
rivier langs paddelden in 1804. Als hoofdstad van North Dakota is Birsmarck-Mandan de populairste plek voor
culturele activiteiten, historie en shoppen. Bezoek hier de Dakota Zoo, het Heritage Center & State Museum, het
Fort Abraham Lincoln State Park of vaar mee op de Lewis & Clark rivierboot op de Missouri.
In het Fort Abraham Lincoln State Park vind je Custer House, een replica van het huis van Generaal Custer en zijn
cavalerie. Daarnaast ligt hier ook het On-a-Slant Mandan Indian Village, waar zes earthlodges zijn nagebouwd om
bezoekers te laten zien hoe het Mandan volk tot laat in 1700 woonden.
De Lewis & Clark rivierboot is een trotse traditie van de haven in Bismarck, waar ze van mei t/m september tours
per stoomboot aanbieden op de Mighty Missouri.
Geniet van de serene schoonheid van de Missouri rivier en huur een SUP-board of een kajak om zelf door de rivier
te paddelen.
OVERNACHTING: Bismarck
Morgen: De dag begint met een rit van 2 uur naar Theodore Roosevelt National Park.

REISTIJD (TOTAAL: 97 MIJL/156 KILOMETER | 2,5 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Bismarck

Lake Sakakawea naar Bismarck-Mandan: 71 mijl/114 kilometer | 1,5 uur rijden
Bismarck naar Fort Abraham Lincoln State Park: 13 mijl/21 kilometer | 0,5 uur rijden
Fort Abraham Lincoln State Park naar Bismarck: 13 mijl/21 kilometer | 0,5 uur rijden

DAG 4: NORTH DAKOTA
THEODORE ROOSEVELT NATIONAL PARK | MAAH DAAH HEY TRAIL (MEDORA)
PROGRAMMA: Het Theodore Roosevelt National Park is een van de mooiste plekken in heel North Dakota, waar je
nog wilde bizons en paarden kunt spotten en waar je je vergaapt aan de panoramische uitzichten over de Badlands.
Vanaf de Zuidelijke ingang van dit nationale park kan je met je huurauto of camper de Scenic Loop Drive van 58
kilometer rijden, met onderweg verschillende informatieborden en uitzichtpunten, waar je de mooiste foto’s maakt.
Of kies voor een hike of fietstocht op een van de negentien wandel- en fietsroutes door het park. Zo spot je de wilde
dieren van dichtbij. Benieuwd wat voor dieren je allemaal kunt tegenkomen in dit park? Bizons, muildierherten,
wapitiherten, wilde paarden, gaffelbokken, coyotes, lynxen, dassen, bevers, stekelvarkens, prairiehonden,
steenarenden zijn een kleine greep uit het rijke dierenleven.
De Maah Daah Hey Trail is een van Amerika’s top mountainbike routes en loopt dwars door het Theodore Roosevelt
National Park. Met maar liefst 232 kilometer dwars door de ruige Badlands, kan deze route nog een uitdaging
zijn voor beginnende fietsers. Deze brengt fietsers tevens langs Medora, een klein western dorpje met voldoende
mogelijkheden om te overnachten en te eten. Zomers kan je elke avond genieten van de Medora Musical aan de
rand van het nationale park. De Maah Daah Hey Trail is het hele jaar geopend, maar er wordt altijd geadviseerd om
het weerbericht in de gaten te houden. Haal je routemap op bij het Forest Service in Dickinson, Bismarck of Watford
City.
OVERNACHTING: Medora of Watford City
Morgen: Plan je dag rondom een rit van 6,5 uur richting Great Falls.

REISTIJD (TOTAAL: 169 MIJL/272 KILOMETER | 3,5 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Medora

Bismarck naar Theodore Roosevelt National Park: 133 mijl/214 kilometer | 2 uur rijden
Theodore Roosevelt National Park Scenic Loop Drive (ending in Medora): 36 mijl/58 kilometer |
1,5 uur rijden

DAG 5: MONTANA
GREAT FALLS | RIVER’S EDGE TRAIL | GIANT SPRINGS
PROGRAMMA: Kruis de staatsgrens van North Dakota en Montana en ga op weg naar Great Falls. Eenmaal in Great
Falls kan je de River’s Edge Trail van 97 kilometer hiken of mountainbiken. Onderweg heb je niet alleen uitzicht
op beide kanten van de Missouri Rivier, maar ook op bergen, prairies, rivierkloven, watervallen en vijf hydraulische
dammen, die het historische centrum van Great Falls verbinden met de buitenwijken. Zoek je nog een plek om te
relaxen? Bezoek het Giant Springs State Park, waar een van de grootste zoetwatermeren ligt van Amerika, voor een
goed uitzicht op de spectaculaire Black Eagle Falls.
OVERNACHTING: Great Falls
Morgen: De dag begint met een rit van 2,5 uur naar Glacier National Park.

REISTIJD (TOTAAL: 412 MIJL/663 KILOMETER | 6,5 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Great Falls

Medora naar Great Falls: 412 mijl/663 kilometer | 6,5 uur rijden

DAG 6: MONTANA
MANY GLACIER | GLACIER NATIONAL PARK
PROGRAMMA: Start je dag vroeg en reis langs de Rocky Mountain Front naar het Glacier National Park. Geniet
van de wonderlijke natuur in de Many Glacier Valley.
Het Many Glacier Hotel ligt aan de kust van het Swiftcurrent Lake en is tevens het startpunt van veel hiking trails.
Alle uitkijkpunten en bezienswaardigheden dichtbij het hotel, inclusief het prachtige Lake Josephine, Grinnell Lake,
Grinnell Glacier en Cracker Lake, zijn te voet of per huurfiets te bereiken via de hiking trails. In het nationale park
kan je ook met een park ranger mee op wandeltocht of boottocht. Ben je avontuurlijk ingesteld? Ga dan met de gids
mee per kajak, kano of te paard.
OVERNACHTING: In het Glacier National Park of in een van de omliggende stadjes aan de oost- of westkant.
Morgen: Meer zien van Glacier National Park.

REISTIJD (TOTAAL: 146 MIJL/235 KILOMETER | 2,5 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Glacier

Great Falls naar Glacier National Park: 146 mijl/235 kilometer | 2,5 uur rijden

DAG 7: MONTANA
GOING-TO-THE-SUN ROAD | WHITEFISH, KALISPELL
PROGRAMMA: Neem vandaag de tijd voor de Going-to-the-Sun Road in Glacier National Park. De Going-to-theSun Road is een route van 80 kilometer die het oosten en westen van het park met elkaar verbindt. De weg is 1932
aangelegd door het park, waarbij tevens de Continental Divide wordt gekruist op een hoogte van meer dan 2000
meter (de Logan Pass). De route brengt je onderweg langs uitzichten op de gletsjermeren en dichte cederbossen op
de hoogste punten langs de bevroren toendralandschappen.
Er zijn verschillende uitzichtpunten waar je kunt stoppen om van de uitzichten te genieten en uiteraard een foto te
nemen. Het is zeker de moeite waard om de route heen en terug te rijden, aangezien de andere kant van de weg
een hele nieuw perspectief op de landschappen geeft.
Wil je graag met een gids mee door het park voor verhalen over de historie van het park? Neem dan een red bus
tour met een Native American gids van de nabijgelegen Blackfeet stam. Dit kan ook per boot of paard. U kunt het
park ook verkennen met een national park ranger.
OVERNACHTING: Verblijf in het Glacier National Park, Whitefish, Kalispell of regio St. Mary .
Morgen: De dag begint met een rit van 1 uur naar Flathead Lake.

REISTIJD (TOTAAL: VARIEERT OP BASIS VAN JE GEKOZENACTIVITEITEN)
Going-to-the-Sun Road: 50 mijl/80 kilometer | 2 uur rijden

*In geval van een overnachting
in Glacier National Park

DAG 8: MONTANA
FLATHEAD LAKE | NATIONAL BISON RANGE | MISSOULA
PROGRAMMA: Maak vandaag een mooie roadtrip langs het Flathead Lake, het grootste zoetwatermeer in WestAmerika. Het meer is 45 kilometer land en 24 kilometer breed. Het heldere water en de kilometers aan met bomen
omzoomde kust bieden een thuis aan veel diersoorten en daarnaast talloze recreatiemogelijkheden. Voor de
mooiste uitzichten neem je Highway 35 en 93 om rondom het meer te rijden.
Rijd door het National Bison Range in Moiese, waar maar liefst 350-500 Amerikaanse bizons leven. Naast bizons,
kan je hier ook wapitiherten, antilope, dikhoorn schapen, zwarte beren, coyotes en meer dan tweehonderd soorten
vogels spotten.
Vervolg je route naar Missoula, midden in de noordelijke Rockies van Montana, omgeven door zeven wildernis
gebieden en drie rivieren. Naast al het outdooravontuur wat je hier kunt opzoeken, biedt de stad Missoula ook
leuke activiteiten, zoals de Smokejumper Visitor Center, het Montana Natural History Center, Fort Missoula en
het gezellige downtown.
OVERNACHTING: Missoula
Morgen: Plan je dag rondom een rit van 5,5 uur richting Payette National Forest.

REISTIJD (TOTAAL: 125 MIJL/201 KILOMETER | 3 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Missoula

Glacier National Park naar Flathead Lake: 40 mijl/64 kilometer | 1 uur rijden
Flathead Lake naar Moiese: 36 mijl/58 kilometer | 1 uur rijden
Moiese naar Missoula: 49 mijl/79 kilometer | 1 uur rijden

DAG 9: IDAHO
PAYETTE NATIONAL FOREST
PROGRAMMA: In het Payette National Forest, vlakbij McCall, kan je kiezen uit verschillende trails voor een
uitdagende dag mountainbike door het bos. Je fiets en fietsuitrusting kan je gemakkelijk huren bij onder andere Jug
Mountain Ranch, Brundage Mountain Resort en Tamarack Resort.
Ook het Ponderosa State Park leent zich uitstekend voor een wandeling of mountainbike tocht, met mooie
uitzichten op het bergmeer vanaf het Osprey Point. Onderweg heb je kans om Canadese ganzen, arenden,
steenvalken, elanden, bevers en beren tegen te komen.
OVERNACHTING: McCall of Donnelly
Morgen: De dag begint met een rit van 2,5 uur naar Hells Canyon.

REISTIJD (TOTAAL: 260 MIJL/418 KILOMETER | 6 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in McCall

Missoula naar Payette National Forest/Ponderosa State Park: 257 mijl/414 kilometer | 5,5 uur rijden
Ponderosa State Park naar McCall: 3 mijl/5 kilometer | 0,5 uur rijden

DAG 10: IDAHO
HELLS CANYON – SOUTHERN ENTRANCE AT HELLS CANYON DAM
PROGRAMMA: Op de grens van Idaho en Oregon ligt de diepste canyon van Noord-Amerika met dieptes van meer
dan kilometer, uitgesneden door de krachtige Snake rivier. Je kan de Hells Canyon bereiken de Hells Canyon Dam,
net buiten Cambridge. Hier kan per raft of speedboot, met gids, door de canyon varen.
Voor de adrenalinejunkies is het raften in de Hells Canyon aan te raden, want de snelheden van het water van de
Snake rivier maken de moeilijkheidsgraad klasse 4 Rapids (uit 1-6 whitewater rafting levels). Heb je voorkeur voor
een rustige tour, dan is de speedboot tour geschikt.
Naast watertours zijn er ook prachtige routes in het Hells Canyon National Recreation Area voor lange hikes of
mountainbiking met onderweg schitterende uitzichten op de canyon en kans op het spotten van beren, arenden en
dikhoornschapen.
OVERNACHTING: McCall of Boise
Morgen: De dag begint met een rit van 1 uur naar Bruneau Sand Dunes State Park.

REISTIJD (TOTAAL: 127 MIJL/204 KILOMETER | 3,5 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Boise

McCall naar Hells Canyon: 95 mijl/153 kilometer | 2,5 uur rijden
Hells Canyon naar Boise: 32 mijl/51 kilometer | 1 uur rijden

DAG 11: IDAHO
BRUNEAU SAND DUNES | MASSACRE ROCKS
PROGRAMMA: De zandduinen van het Bruneau Dunes State Park, behoren met 142 meter hoogte tot de hoogste
zandduinen van Amerika. De Bruneau Dunes zijn uniek, omdat ze gevormd worden in het midden van natuurlijke
waterbekken in plaats van aan de randen. Je kunt hier de duinen beklimmen en zand boarden. Wil je het liever wat
rustiger aanpakken, dan kan je ook wandelen of de zandwoestijn ontdekken te paard. Als de zon onder is in het
State Park, heb je helder zicht op de maan en de sterren. Bezoek dan het Bruneau Dunes Observatory voor een
kijkje door de telescoop. Het park biedt tevens het hele jaar door kampeerplekken.
Rijd oostwaarts richting het Massacre Rocks State Park om meer te leren over de pioniers van de Oregon Trail die
langs de Snake rivier naar het onbekende westen reisden. In dit park kan je de restanten van de Oregon Trail zien
en de zelf gekraste namen van de emigrerende pioniers in Register Rock. Naast de historische waarde van het park,
leent het uitgestrekte woestijnlandschap zich ook uitstekend voor een mooie wandeling.
OVERNACHTING: Pocatello, Fort Hall of Idaho Falls
Morgen: De dag begint met een rit van 2 uur naar Mesa Falls.

REISTIJD (TOTAAL: 260 MIJL/418 KILOMETER | 4,5 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Pocatello

Boise naar Bruneau Sand Dunes State Park: 62 mijl/100 kilometer | 1 uur rijden
Bruneau Sand Dunes State Park naar Massacre Rocks State Park: 161 mijl/259 kilometer | 2,5 uur rijden
Massacre Rocks State Park naar Pocatello: 37 mijl/60 kilometer | 1 uur rijden

DAG 12: IDAHO
MESA FALLS
PROGRAMMA: In het noordwesten van Ashton, vlakbij Yellowstone National Park, vind je Mesa Fall. Deze grote
waterval is opgebroken in twee stromen, Upper en Lower Mesa Falls, waardoor het ook dubbel zo spectaculair is.
Bij Upper Mesa Falls dondert het water 30 meter naar beneden in de restanten van een eeuwenoude vulkanische
eruptie. Rondom de Mesa Falls is een looproute gebouwd, waardoor je dit watergeweld van verschillende
perspectieven kan bekijken. Start in het Mesa Falls Visitor Center en hike de rustgevende Mesa Nature Trail.
Ben je een liefhebber van vissen? Neem dan ook nog een kijkje bij Henry’s Fork of the Snake River, waar het
overvol zit met forel, inclusief de wilde regenboogforel en de beekforel.
OVERNACHTING: Driggs of Victor
Morgen: De dag begint met een rit van 1 uur naar Grand Teton National Park.

REISTIJD (TOTAAL: 199 MIJL/320 KILOMETER | 4 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Driggs

Pocatello naar Mesa Falls: 116 mijl/187 kilometer | 2 uur rijden
Mesa Falls naar Henry’s Fork of the Snake River: 35 mijl/56 kilometer | 1 uur rijden
Henry’s Fork of the Snake River naar Driggs: 48 mijl/77 kilometer | 1 uur rijden

DAG 13: WYOMING
GRAND TETON NATIONAL PARK | JACKSON
PROGRAMMA: Bewonder het prachtige Teton gebergte in het Grand Teton National Park, 125.500 hectare aan
kleurrijke valleien, bergweiden, alpine meren en grillige bergtoppen. De meest gefotografeerde plekken van het
park zijn Mormon Row en Moulton Barns. Het park biedt 370 kilometer aan hiking trails en mogelijkheden om te
kamperen, bergbeklimmen, paardrijden, varen en kajakken. Een droom voor elke avonturier! Ook is kans groot dat
je wilde dieren spot, zoals bizon, wapitiherten, elanden, beren en dikhoorn schapen. Mooie auto- en camperroutes
in het park zijn de Jenny Lake Scenic Drive en Signal Mountain Summit Road.
Veel reizigers kiezen ook voor een boottocht over de Snake rivier, die dwars door het nationale park stroomt. Vanaf
het water heb je een compleet nieuw perspectief op de landschappen en het wildlife.
OVERNACHTING: Grand Teton National Park
Morgen: Plan je dag rondom een rit van 4,5 uur richting Flaming Gorge Reservoir.

REISTIJD (TOTAAL: 38 MIJL/61 KILOMETER | 1 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Grand Teton National Park

Driggs naar Grand Teton National Park: 38 mijl/61 kilometer | 1 uur rijden

DAG 14: WYOMING
FLAMING GORGE
PROGRAMMA: Vervolg je route naar het zuiden van Wyoming via de US-191 en neem exit 99 in Rock Springs. Ga
daarna richting het zuiden op de Highway 191, zodat je bij het Flaming Gorge Reservoir uitkomt. Dit grote meer is
erg rijk aan vis en biedt verschillende aanleghavens voor boten. Huur je boot bij Buckboard Marina, waar je tevens
kunt waterskiën, jetskiën of zwemmen.
Het landschap rondom Flaming Gorge is het beste te zien door een van de vele hiking trails te lopen of door de Pilot
Butte Wild Horse Scenic Tour, een autoroute van 39 kilometer. Tijdens 1,5 uur durende autoroute heb je tevens
de kans om gafbokken, herten, konijnen, coyotes en roofvogels te spotten. Het spotten van de dieren is het meest
succesvol vroeg in de ochtend of bij zonsondergang.
De route zal je ook langs de historische Boars Tusk brengen. Dit is een enorme rots van meer dan 2000 meter hoog
midden in het prairielandschap van Rock Springs.
OVERNACHTING: Flaming Gorge National Recreation Area, Green River of Rock Springs
Morgen: De dag begint met een rit van 2 uur naar Lander.

REISTIJD (TOTAAL: 341 MIJL/549 KILOMETER | 7,5 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Green River

Grand Teton National Park naar Flaming Gorge Reservoir: 247 mijl/398 kilometer | 4,5 uur rijden
Pilot Butte Wild Horse Scenic Tour (self-guided): 24 mijl/39 kilometer | 1,5 uur rijden
Flaming Gorge Reservoir naar Green River: 70 mijl/113 kilometer | 1,5 uur rijden

DAG 15: WYOMING
LANDER | SINKS CANYON
PROGRAMMA: In het stadje Lander zijn verschillende ranches zoals Lander Llama Company, die trektochten
aanbieden met lama’s. Samen met een gids en je eigen lama trek je de wildernis van western Wyoming in. Deze
unieke ervaring door het Wind River reservaat, de Absaroka bergteken en de Red Desert geeft je unieke foto’s en
kans op het spotten van uniek wildlife.
Tien kilometer ten zuidwesten van Lander via Highway 131 ligt Sinks Canyon State Park, waar een uniek
geologisch fenomeen te zien is. De Popo Agie rivier verdwijnt in het park in een grote sinkhole en verschijnt bijna
een kilometer verderop weer bovengronds. Bezoek het visitor’s center voor je het park in gaat om te wandelen,
kamperen of bergbeklimmen. In het park leven onder andere stekelvarkens, zwarte beren, dikhoorn schapen,
elanden en arenden.
OVERNACHTING: Sinks Canyon Campground of Lander
Morgen: Plan je dag rondom een rit van 6 uur richting Bighorn Canyon National Recreation Area.

REISTIJD (TOTAAL: 136 MIJL/219 KILOMETER | 2,5 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Lander

Green River naar Lander: 130 mijl/209 kilometer | 2 uur rijden
Lander naar Sinks Canyon State Park (en terug): 12 mijl/19 kilometer | 0,5 uur rijden

DAG 16: WYOMING
BIG HORN NATIONAL RECREATION AREA
PROGRAMMA: De Bighorn Canyon National Recreation Area verrast in diversiteit van zijn landschappen, van
bossen tot bergen, diepe canyons, uitgestrekte woestijnvlaktes en groene valleien. Neem de tijd om de schoonheid
van dit noordelijke deel van Wyoming te ervaren. Met meer dan 48.500 hectare aan wildernis bij de staatsgrens van
Wyoming en Montana, biedt de Bighorn Canyon talloze avonturen.
Het zuidelijke deel van de Bighorn Canyon heeft 12 wandelroutes in diverse moeilijkheidsgraden en lengtes. Tijdens
deze wandelroutes word je beloond met de mooiste uitzichten op de canyon en omgeving. Het Bighorn Lake
strekt zich met 114 kilometer in lengte uit over Wyoming en Montana. 88 van deze kilometers liggen in de Bighorn
Canyon. Huur een boot en vaar over het Bighorn Lake voor een heel ander perspectief op de canyon. Wil je graag
varen of een andere watersport beoefenen? Dit kan bij Horseshoe Bend Marina vlakbij Lovell, Wyoming.
Nieuwsgierig naar de historie en cowboycultuur in deze regio? Bezoek dan een aantal ranches en spookstadjes in
de regio en leer meer over de Western legendes, die hier ooit de dienst uitmaakten.
OVERNACHTING: Bighorn Canyon National Recreation Area, Lovell of Bighorn Lake
Morgen: Plan je dag rondom een rit van 5 uur richting Black Elk Peak.

REISTIJD (TOTAAL: 305 MIJL/491 KILOMETER | 6 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Bighorn Canyon

Lander naar Bighorn Canyon National Recreation Area: 305 mijl/491 kilometer | 6 uur rijden

DAG 17: SOUTH DAKOTA
BLACK HILLS NATIONAL FOREST | BLACK ELK PEAK | CUSTER STATE PARK
PROGRAMMA: Fervente bergbeklimmers kennen de zuidelijke Black Hills ook wel als de ‘Needles of South
Dakota’. De prachtige granieten stekels, die boven het bos uittorenen vormen een avontuurlijke uitdaging voor
bergbeklimmers op alle niveaus.
Op meer dan 2200 meter is de Black Elk Peak trots het hoogste punt van de Black Hills in het westen van South
Dakota. Als een wachtpost over de Black Hills, topt een vuurstenen toren de Black Elk Peak, waar je het allermooiste
panoramische uitzicht hebt van het omliggende landschap. Je kunt deze plek enkel bereiken via een wandelroute
van 5,5 kilometer door de wildernis van het Black Hills National Forest, die start in het Custer State Park.
OVERNACHTING: Keystone
Morgen: De dag begint met een rit van 0,5 uur naar Mount Rushmore National Memorial.

REISTIJD (TOTAAL: 334 MIJL/538 KILOMETER | 6 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Keystone

Bighorn Canyon National Recreation Area naar Black Elk Peak: 314 mijl/505 kilometer | 5 uur rijden
Black Elk Peak naar Keystone: 20 mijl/32 kilometer | 1 uur rijden

DAG 18: SOUTH DAKOTA
MOUNT RUSHMORE
PROGRAMMA: Het wereldberoemde Mount Rushmore National Memorial portretteert de 18 meter grote
hoofden van de vier Amerikaanse presidenten die samen de geboorte, groei, ontwikkeling en het behoud
van het land vertegenwoordigen. Wandel hier de hiking trail van 2,5 kilometer en 422 traptreden, zodat je het
beeldhouwwerk van dichtbij kan bekijken.
Wat dacht je van een uitzicht op de Black Hills en het Badlands National Park vanuit de lucht? Bij Black Hills Aerial
Adventures kan je helikoptertours boeken, die je het westen van South Dakota vanuit een nieuw perspectief laten
zien. Een andere mogelijkheid is om de Black Hills per paardrijdtocht te verkennen als een echte cowboy, terwijl een
lokale gids je alles over de geschiedenis en het behoud van dit gebied vertelt.
				
OVERNACHTING: Hill City
Morgen: De dag begint met een rit van 1,5 uur naar Spearfish Canyon.

REISTIJD (TOTAAL: 15 MIJL/24 KILOMETER | 1 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Hill City

Keystone naar Mount Rushmore National Memorial: 3 mijl/5 kilometer | 0,5 uur rijden
Mount Rushmore National Memorial naar Hill City: 12 mijl/19 kilometer | 0,5 uur rijden

DAG 19: SOUTH DAKOTA
SPEARFISH CANYON | MICKELSON TRAIL
PROGRAMMA: Huur een quad en cross over de trails van de Black Hills. Stop onderweg bij de indrukwekkende
granieten rotsen, canyons, prairievelden en meren. Er zijn veel verschillende bedrijven in de regio die dit voertuig
verhuren, inclusief de uitrusting. Bij deze verhuurbedrijven kan je ook het gereedschap huren voor een dagje
vliegvissen in de Black Hills, zoals de Spearfish Canyon, Rapid Creek en Custer State Park.
De bekendste mountainbike route in South Dakota is de Mickelson Trail. Deze route van 175 kilometer, die voor
een groot deel een verlaten spoorweg volgt door de Black Hills, onder schraagbruggen en spoorwegtunnels door.
Verderop in de route fiets je over kliffen en door dichte dennenboombossen. De gehele route heeft een maximale
hoogte van bijna 1900 meter. Toch fiets je nooit steilere heuvels dan 4%, waardoor de route ook geschikt is voor
minder ervaren mountainbikers. De route is tevens onderverdeelt in 15 kleinere routes, waardoor je gemakkelijk
zelf de moeilijkheidsgraad en afstand bepaalt.
OVERNACHTING: Spearfish
Morgen: De dag begint met een rit van 1,5 uur naar Badlands National Park.

REISTIJD (TOTAAL: 190 MIJL/306 KILOMETER | 4,5 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Spearfish

Hill City naar Spearfish Canyon: 57 mijl/92 kilometer | 1,5 uur rijden
Spearfish Canyon naar Mickelson Trail: 67 mijl/108 kilometer | 1,5 uur rijden
Mickelson Trail naar Spearfish: 66 mijl/106 kilometer | 1,5 uur rijden

DAG 20: SOUTH DAKOTA
BADLANDS NATIONAL PARK | CHAMBERLAIN
PROGRAMMA: Een bezienswaardigheid, die je absoluut niet mag overslaan als je South Dakota bezoekt, is
het Badlands National Park. Dit is een enorm landschap van geërodeerde rotsen en canyons, die prachtige
kleurschakeringen laten zien. Aan te raden wandelroutes door het park zijn Window & Door Trail, Notch Trail,
Castle Trail en de Medicine Root Loop. De kleurschakeringen in de rotsen zijn het beste te zien bij zonsopgang en
zonsondergang. Daarnaast is de sterrenhemel in het park bijzonder goed zichtbaar, dus de Badlands lenen zich
uitstekend voor een nachtelijk avontuur.
Reis door naar het stadje Chamberlain, dat ligt aan de Missouri rivier in het midden van South Dakota. Hier zijn tal
van outdooractiviteiten, die je kunt ondernemen op de Missouri rivier.
				
OVERNACHTING: Wall of Chamberlain
Morgen: Het is tijd om naar huis te gaan! De reisafstand naar Minneapolis-St. Paul (MSP) is 368 mijl/592 kilometer
(5,5 uur rijden).

REISTIJD (TOTAAL: 267 MIJL/403 KILOMETER | 4 UUR RIJDEN)

*In geval van een overnachting in Chamberlain

Spearfish naar Badlands National Park: 106 mijl/171 kilometer | 1,5 uur rijden
Badlands National Park naar Chamberlain: 161 mijl/259 kilometer | 2,5 uur rijden
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