Oplossingen voor
informatietechnologie

Geen Death Valley.
Good morning and a Happy
Easter is vandaag de kreet op de
camping.

VIS AL IA

Visalia is een plaats
(city) in de Amerikaanse
staat Californië, en valt
bestuurlijk gezien onder
Tulare County.

We verlaten Las Vegas om 09:00
uur en komen er achter dat we
niet de enige zijn.

Bij de volkstelling in
2000 werd het aantal
inwoners vastgesteld op
91.565.[1] In 2006 is het
aantal inwoners door het
United States Census
Bureau
geschat
op
113.487, een stijging van
21922 (23.9%).

We rijden allemaal lekker door.
Einddoel is Bakersfield in
California.

Volgens
het
United
States Census Bureau
beslaat de plaats een
oppervlakte van 74,0
km², waarvan 74,0 km²
land en 0,0 km² water.
Visalia ligt op ongeveer
102 m boven zeeniveau

Het lijkt wel de Exodus, de grote
uittocht. Het geeft echter geen
problemen op de snelweg.

De zon overgoten staat doet zijn naam eer
aan.
Wederom prachtig weer en hopelijk blijft
dat nog een paar dagen zo. Dan kan onze
vakantie, naast een paar plaatselijke
hogedrukgebieden, het gekuch, niet meer
stuk.
Ben is al terughoudend met de pillen en de
hoestdrankje bewaren we lekker voor
vanavond.
Ook Corry begint zich te roeren met haar
keel. Hoe kan dat toch? We leven
tenminste maar op een paar vierkante
meter.
Zoals eerder aangegeven gaan we niet door
DeathValley heen. De omweg die we
moeten nemen is op zich vrij groot.
Met een camper die 1 op 3.8 km rijdt
hebben we snel iets terug verdiend. 50 Mijl
voor Bakersfield besluiten we ook het stuk
van morgen maar mee te pikken. Het zou
ongeveer 140 mijl zijn.

Dit is een plaats die op weg naar de
Sequoia Park ligt. Hoewel er nog 35
mile gereden moeten worden tot de
ingang, besluiten we om toch maar
hier te overnachten.
In Nederland bedacht dat we met de
bus door de Sequoia Park te gaan.
Maar we zijn te vroeg in het seizoen en
de bus rijdt dus niet.
Dat wordt dus zelf rijden, gelukkig
hebben we een kleine camper 19 feet,
anders hadden we een auto moeten
huren.
Langer dan 22 feet mogen ze namelijk
het park niet in, omdat ze met de weg
bezig zijn. Nu maar hopen op niet al te
lange wachttijden morgen.

Dus we rijden door naar Visalia.
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