
Dat een city trip Las Vegas eenvoudig gecombineerd kan worden 
met een kort bezoek aan een van de bijzondere Nationale 
Parken die de VS rijk is, ligt minder voor de hand. De beroemde 
Hooverdam en Lake Mead liggen op slechts 45 minuten rijden 
van de stad in buurstaat Arizona. De minder bekende, maar 
prachtige Red Rock Canyon en Valley of Fire State Park liggen 
op respectievelijk een ruim half uur en een uur rijden. Maar de 
bekendste ‘attractie’ is natuurlijk de Grand Canyon. De afstand 
van Las Vegas naar de Canyon is, afhankelijk van de keuze van de 
Rim, ongeveer 5 tot 7 uur rijden. Vanuit de stad worden diverse 
tours naar de Canyon aangeboden. De meest spectaculaire 
manier is echter wel een helikoptertour of een rondvlucht. Bij 
sommige van deze vliegtours land je ook echt in de Canyon! 

Een ander bijzonder Nationaal Park ligt op slechts 4 uur rijden 
van Las Vegas, Death Valley. In dit natuurgebied bevindt zich het 
laagste en heetste punt in de Verenigde Staten; met temperaturen 
die makkelijk op kunnen lopen tot 50 graden Celsius. 

Las Vegas & Death Valley:
combineer glamour met bijzondere natuur

Las Vegas is voor velen synoniem aan gokken en staat garant voor een 
opwindende stedentrip. De thema hotels zijn attracties op zich, winkelen is 
een belevenis, het nachtleven is spectaculair, er zijn shows in overvloed en 
er is keuze te over aan restaurants in alle prijsklassen. Het is ook een gewilde 
plaats om te trouwen, of elkaar opnieuw het ja-woord te geven; de vele 
huwelijkskapelletjes staan garant voor een bijzondere bruiloft.

De natuur is verpletterend, met hoge bergen aan de rand, rotsen 
met de meest bizarre kleuren, canyons die van goud lijken te zijn, 
daarom ook de naam Golden Canyon en eindeloze zoutvlakten. 
Als je camper kleiner is dan 25 ft. kun je ook de scenic loop 
nemen, de Artists Drive. De weg doet zijn naam eer aan. Het 
is net alsof de meest getalenteerde kunstenaars zich hebben 
uitgeleefd op eeuwenoude rotsformaties, een palet van kleuren 
overspoelt de bezoeker. Het dieptepunt van de reis, maar dan 
gelukkig alleen letterlijk, is te vinden in Badwater. Dit punt bevindt 
zich op 85,5 meter onder zeeniveau. Het bordje dat op zeeniveau 
tegen de rots is aangebracht, is maar ternauwernood op de foto 
te krijgen. 
Aan het einde van de dag is de campground bij Boulder Creek 
een goede plek om te overnachten. Geniet na van de prachtige 
en unieke natuur onder het genot van een koud biertje en een 
zelf bereide maaltijd. 
De volgende dag wacht de wervelende wereld van Las 
Vegas weer en kun je je na het inleveren van de camper weer 
onderdompelen in de glamour en hectiek van Las Vegas.

Voor informatie over vluchten, hotels, shows, excursies, camperhuur 
en zelfs trouwen in Las Vegas, kun je het beste terecht bij een in Las 
Vegas gespecialiseerde touroperator zoals Lasvegastravelguide.com. 

De Nederlandse website Holidaycampers.com biedt een ruime keuze 
aan huurcampers of kampeerauto’s van diverse verhuurders, zoals 
bijvoorbeeld Moturis.

De Indianen noemden deze plek al Tomesha, ofwel het land waar 
de bodem in brand staat. Om hiervan ten volle te genieten, kun je 
bijvoorbeeld voor een aantal dagen een camper huren.

Death Valley National Park is het gehele jaar geopend. Van 
oktober tot april is het er warm, met een maximum van ongeveer 
38 graden Celcius. In de zomermaanden is het er zeer warm, tot 
wel 50 graden. Dat is dan ook de reden dat je van de meeste 
camperverhuurders dit park niet met de camper mag bezoeken 
tussen mei en september.   

Een camper is gemakkelijk te besturen en het voordeel van een 
camper is dat je het gevoel van totale vrijheid kunt ervaren. Je 
parkeert waar dat kan en mag, alles wat je nodig hebt voor een 
uitgebreide lunch komt uit je camper. Handig is dat de campers 
zijn voorzien van een volledig ingerichte keuken, inclusief 
koelkast, zodat je verzekerd bent van een grote voorraad koud 
water. Noodzakelijk in Death Valley, ook al omdat er geen mobiel 
bereik is en je op alles voorbereid moet zijn.  
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