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Oranje is de kleur!
De douches zijn heerlijk warm
en dat is ook wel iets waard. De
camping is vrij leeg, omdat we
nog zeer vroeg in het seizoen
zijn. Na een rustige start rijden
we om 10.00 uur de camping af.
We
gaan
even
wat
boodschappen doen in de
supermarkt. De naam is me
ontschoten, maar alles ziet er
netjes uit. Voor de verandering
nemen we een huisgemaakte
aardappel mosterd salade mee.
Prima te eten.

BRY CE CANY ON

Bryce Canyon is een
Nationaal Park gelegen
in het zuidwesten van de
Amerikaanse staat Utah.
Bryce
Canyon
is
beroemd om zijn unieke
geologische
rotsformaties.
Door de samenwerkende
krachten van vriezen en
dooien worden de kalken
zandsteenformaties
langzaam geërodeerd en
vormen
zo
de
zogenaamde hoodoos.
De afgesleten toppen
zorgen voor prachtige
formaties die in het
zonlicht erg mysterieus
lijken.
De
zon
zorgt
voor
schakeringen van de
kleuren van de rotsen.
De kleuren variëren van
roze naar oranje.

Om 13:00 uur komen we bij Ruby’s Inn
aan. Een soort van vakantiecomplex vlakbij
de ingang van Bryce Canyon National Parc.
We proberen het RV park op te rijden maar
die is helaas gesloten. We moeten
inchecken bij de hoofdingang. Dit is de
receptie van het hotelcomplex.
We mogen zelf een plaatsje uitzoeken, want
druk is het niet. We kijken even rond en
rijden naar de hoofdingang van het park.
We kopen een Jaarpas voor de Nationale
Parken voor 80 Dollar. Hiermee hebben we
toegang tot alle Nationale Parken. We
rijden helemaal tot achterin het park. Er is
namelijk maar één weg in het park en alle
uitzichtpunten bevinden zich aan de
linkerkant als je het park inrijdt.

We gaan richting Bryce Canyon.
Op de weg er na toe komen we
over een plateau en langs het
Pixi National Forest. Een mooi
gebied om door heen te rijden.
Hadden we dit gisteren gedaan,
dan was ons de schoonheid
compleet ontgaan. Toch maar
goed dat we een tussenstop
gemaakt hebben gisteren.

Overal oranje “pilaren” van stenen
zuilen. Mooie vergezichten en zo maar
door. Beschrijven gaat niet, dus
moeten jullie het echt met de foto’s
doen.
Er zijn zo’n 9 tot 10 uitzichtpunten die
allemaal weer anders zijn.
Over de 17 mile die de weg lang is
hebben we dan ook meer dan 3 uur
gedaan om te kijken en naar de
uitkijkpunten te lopen.

De uitkijkpunten zijn prachtig.

Going W est
m a ar t ap r i l

Een uitschuifcamper!

RU B Y'S I N N
De c a mp in g e n de
RV p ar k h e e f t ee n
a p a r te w ink e l v a n
de
b e la n gr ijk s te
w in k e l
op
Ru by 's
I n n . Er is ook e e n
w a s se r e tte
b e sc h ik ba a r
v oor
g a s te n
van
de
c a mp in g . A ls je ie ts
m oe t je h e bb e n d a n
k a n je he t v in de n in
d e c am p in g w in k e l,
in d e g e ne r a l s tor e
in Ru b y 's I n n .

Echt heel bijzonder allemaal. Als we nog even
stoppen bij het informatie punt, blijkt deze al
dicht te zijn.
De tijd vliegt als het echt mooi is. Aan foto’s ook
geen gebrek .. wat moeten we ermee. Goed
uitzoeken en veel weggooien.

Nu we weer op het RV-Parc staan en we onze ogen uitkijken wat die malle Amerikanen
eigenlijk meenemen op vakantie. Complete bussen en achter je bus je personenauto
hangen, zodat je toch vooral mobiel bent. Ze zetten de camper neer. Doen een paar
blokken onder de camper. Automatisch komen poten ergens onderuit de camper. Hij
wordt keurig horizontaal gezet en de slides gaan uit. Het volume wordt even vergroot
met 40 procent.
Een camper waar ze met 6 personen nog gemakkelijk een feest in kunnen geven. En
dat voor 2 personen. Ze rijden dan met kennissen Amerika door en allemaal hebben ze
zo een uitschuifcamper.

Na het avondeten nog even de laatste
stand van zaken betreffende het weer
opgevraagd. We willen geen bevroren
leidingen namelijk. Maar vannacht wordt
het 3 graden.
We hoeven dus niets af te tappen. Lekker
naar bed dus.
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