
 

 

ECLIPS USA! 
Van Salt Lake City tot Denver 

 

 

 
 
 

21 AUGUSTUS 2017 
 

 
Op 21 augustus 2017 grijpt er een totale zonsverduistering plaats waarvan de 

totaliteitszone dwars doorheen de Verenigde Staten loopt. Net zoals de totale 

zonsverduistering van 11 augustus 1999, toen de schaduw van de maan over Europa 

trok, mogen we een record aan kijklustigen verwachten. 

 

Deze verduistering is trouwens de eerstvolgende uit dezelfde saros als die van 1999, 

en valt precies 18 jaar, 10 dagen en 8 uur later, en heeft dan ook dezelfde kenmerken 

als de laatste totale zonsverduistering in België.  

 

Bovendien valt de verduistering in een goed seizoen, de kansen op een heldere hemel 

zijn hoopgevend. Omdat de Amerikanen, die zeer mobiel zijn, deze gebeurtenis in 

eigen land massaal willen meemaken, moeten wij er vroeg bij zijn.  

 

Reeds in 2014 stelden we dit programma voor. Nu de eclipsdatum minder dan een 

jaar voor ons ligt, stellen we u het definitieve programma voor.  

 

 



 

 

Programma eclipsreis 10-26 augustus  2017 
 

Dag1 (10 augustus) : Hove - Parijs- Salt Lake City 

 

Vroeg uit de veren vandaag. We vertrekken met de bus vanuit Hove (en nog 1, nader 

te bepalen opstapplaats) en rijden naar Parijs. Vlucht DL107 van Delta Airlines brengt 

ons rechtstreeks naar Salt Lake City, waar we om 13u52 plaatselijke tijd arriveren. 

 

DL 107 10 AUG CDG SLC 10u55 13u52 

 

(juiste vertrektijd in Hove en andere opstapplaats nog te bepalen) 

 

Transfer naar het hotel, rest van de dag vrij.  

Vrij avondmaal 

Overnachting in hotel DoubleTree Suites by Hilton. 

 

 
 

 

Dag 2 (11 augustus): Salt Lake City (O) 

 

Ontbijt in het hotel. 

Stadsbezoek aan Salt Lake City. Deze bijzondere stad aan het zoutmeer werd gesticht 

door Mormonen onder leiding van Brigham Young in hun zoektocht naar een rustig 

oord waar ze in alle vrijheid hun godsdienst konden beleven. Vandaag is deze plaats 

uitgegroeid tot een wereldstad midden in een prachtige omgeving. 



 

 

We bezoeken de stad met o.m. de Mormoonse tempel en het Utah Museum of 

National History. 

Overnachting in hotel DoubleTree Suites by Hilton 

 

Dag 3 (12 augustus): Omgeving Salt Lake City (O) (*) 

Ontbijt in het hotel. 

We rijden tot aan de rand van het zoutmeer. De beste plaats om een impressie te 

krijgen van het indrukwekkende  zoutmeer is vanop het Antelope Island. Dit is 

tevens het grootste eiland in het meer.  

Na de middag brengen we een bezoek aan Timpanogo’s Cave.  Deze grot is rijk aan 

een zeer grote verscheidenheid van druipsteenformaties. 

 

(*) Timpanogo’s Cave is slechts voor een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd te 

bezoeken. Een deel van de groep zal daarom in de voormiddag de grotten bezoeken, 

en in de namiddag het zoutmeer.  

 

 
 

Overnachting in hotel DoubleTree Suites by Hilton 

 

 

Dag 4 (13 augustus): Salt Lake City – Fossil Butte – Jackson Hole (O) 

 

Ontbijt in het hotel.  

We verlaten de staat Utah en rijden noordwaarts, Wyoming binnen. Na een rit van 

circa 2,5 uur arriveren we in het Fossil Butte National Monument. Dit gebied was 

vroeger een meer, en door gunstige geologische omstandigheden treffen we er nog 

steeds de vroegere bewoners aan… in gefossiliseerde vorm welteverstaan…. Een 

unieke plek waar je ontzettend veel fossielen bij elkaar kan terugvinden.  

Daarna rijden we verder naar het toeristische Jackson Hole waar we overnachten en ‘s 

avonds wat vrije tijd  hebben om deze plaats te verkennen. 

Overnachting in het Snow King Hotel, Jackson. 

 



 

 

Dag 5 (14 augustus): Jackson Hole – Grand Teton NP – Jackson Hole (O) 

 

Ontbijt in het hotel 

Vanochtend hebben we de gelegenheid voor een verder bezoek aan Jackson Hole.  

Daarna stappen we in onze bus en gaat het richting Grand Teton National Park. Vlak 

voor we het park inrijden, houden we eerst halt aan het National Museum of Wildlife 

art (Jackson Wildlife Art). In Grand Teton volgen we de Jenny Lake Scenic Drive en 

genieten van de Snake River Overlook.  

Tenslotte brengen we een bezoek aan het Colter Bay Visitor Center (Indian arts 

museum) alvorens we terugkeren naar Jackson. 

Overnachting in het Snow King Hotel, Jackson. 

 

 

 
 

Dag 6 (15 augustus): Jackson – Yellowstone – Cody (O) 

 

Ontbijt in het hotel 

Een vroeg vertrek vandaag, want Yellowstone, het Park der Parken, staat op het 

programma. We rijden Yellowstone binnen via de South Entrance.  

Dit is het oudste nationaal park van de V.S. Het werd reeds in 1872 opgericht, toen de 

eerste exploratoren in deze streek hun verhalen deden over de talrijke wonderen op 

deze plaats.  

Staan op het programma vandaag: West Thumb Geyser Basin, de wereldberoemde 

Old Faithful Geyser en het Midway Geyser basin. In de late namiddag verlaten we 

het park via de East Entrance en rijden verder naar Cody, waar we overnachten.     

Overnachting in Holiday Inn at the Buffalo Bill Village Resort (Cody). 

 



 

 

 
 

 

Dag 7 (16 augustus): Cody -Yellowstone - Cody (O) 

 

Ook vandaag brengen we de dag door in Yellowstone. Aangezien we maximaal 

willen genieten van het park, zullen we ook vandaag vroeg vertrekken. 

We rijden Yellowstone terug binnen via de East Entrance. Staan op het programma 

vandaag: Mud Volcano, Grand Canyon of Yellowstone, Norris Geyser Bassing, 

Mammoth Hot Springs.  

Deze keer verlaten we het park via de North East Entrance, en rijden terug naar Cody. 

Overnachting in Holiday Inn at the Buffalo Bill Village Resort (Cody). 

 

 

 

Over Cody…. 

 

Dit stadje werd genoemd naar William Cody, als 

eer voor zijn inbreng in de oprichting ervan. 

William Cody is echter onsterfelijk geworden 

onder zijn bijnaam Buffalo Bill.  

 

Buffalo Bill (1846-1917) is ongetwijfeld een van 

de kleurrijkste figuren uit het wilde westen. Hij 

kreeg zijn bijnaam toen hij een baan aannam om 

de arbeiders van de Kansas Pacific Spoorweg te 

voorzien van bizonvlees. De Engelse naam voor 

bizon is immers buffalo. Hij had veel baantjes, 

waaronder huidenjager (trapper) stierenvanger, 

goudzoeker, ruiter in de Pony Express, gids bij 

kolonisten-karavaans, menner van postkoetsen, 

soldaat in de Amerikaanse Burgeroorlog. Hij werd 

beroemd door zijn Wild West Show. 

 



 

 

Dag 8 (17 augustus): Cody- Gillette  (O) 

 

Ontbijt in het hotel. 

Een rustigere dag vandaag… 

Vanuit Cody vervolgen we onze route oostwaarts richting Gillette.  ‘s Middags 

gebruiken we de lunch in Grey Bull (vrije lunch). 

Nadien staan er weer fossielen op het programma, deze keer zijn het de voetsporen 

van dinosaurussen in het Red Gulch Dinosaur Track Site. 

  

 
Daarna rijden we verder naar Gillette waar we overnachten. 

Overnachting in het hotel Holiday Inn Express & Suites of hotel Wingate by 

Wyndham.  

 

Dag 9 (18 augustus): Gillette-Rapid City (O) 

 

Ontbijt in het hotel. 

Liepen we gisteren nog in 167 miljoen jaar oude voetsporen, dan roept de geologische 

structuur van vandaag eerder een toekomstbeeld op. Devils Tower werd immers 

wereldberoemd doordat deze plek door Steven Spielberg en zijn aliens werd 

uitgekozen als landingsplaats in de science fiction film Close Encounters of the 3th 

kind. 



 

 

 
 

Na het bezoek aan deze oude vulkaanpijn verlaten we Wyoming, en vervolgen onze 

weg naar het goudmijn-western stadje Deadwood (South Dakota).   Na de verkenning 

van Deadwood rijden we verder naar onze volgende stopplaats: Rapid City. 

Overnachting in Hilton Garden Inn, Rapid City. 

 

Dag 10 (19 augustus): Omgeving Rapid City (O) 

 

Ontbijt in het hotel. 

In de voormiddag bezoeken we het South Dakota Air and Space museum. 

Daarna rijden we verder tot Badlands National Park. Daar nemen we de Badlands 

Loupe Route 240 die ons een mooi zicht geeft op dit gehavende landschap.  

Op de terugweg bezoeken we het Wounded Knee Museum in Wall. Dit museum 

herdenkt het bloedbad dat werd aangericht door de Amerikaanse soldaten op 29 

december 1890 op de Sioux Indianen. 

Overnachting in Hilton Garden Inn, Rapid City. 

 

Dag11 (20 augustus): Rapid City - Mt. Rushmore N.M. – Scottsbluff (O) 

 

Ontbijt in het hotel. 

Op het programma vandaag: het Mount Rushmore National Monument. Dit 

monument behoort ongetwijfeld tot één van de beroemdste iconen uit de Verenigde 

Staten. Uit de rotswand van deze berg werden de gezichten van vier presidenten van 

de Verenigde Staten uitgekapt. Het monument symboliseert de eerste 150 jaar van de 

Amerikaanse geschiedenis. 

Van links naar rechts zien we Washington, Jefferson, Roosevelt en Lincoln. 



 

 

 
 

Na Mount Rushmore bezoeken we het Crazy Horse Memorial. Daarna verlaten we 

South Dakota en rijden Nebraska binnen. We rijden naar onze eclipsbestemming: 

Scottsbluff! 

Overnachting in Hampton Inn & Suites Conference Center, Scottsbluff.  

 

 

Dag 12 (21 augustus) ECLIPS! (O) 

 

Vandaag is de grote dag en het 

eigenlijke de doel van deze reis: 

de totale zonsverduistering!  

We houden de exacte 

eclipslocatie nog in beraad. 

Twee mogelijke locaties zijn:  

- Agate Fossil Beds ten 

noorden van Scottsbluff. 

- Het stadje Alliance, ten 

noordoosten van 

Scottsbluff en pal op de 

centrale lijn gelegen.  

 

  

 

Na de eclips brengen we nog een bezoek aan het Scottsbluff National Monument. 

Overnachting in Hampton Inn & Suites Conference Center, Scottsbluff 

  

 

 



 

 

Dag 13 (22 augustus): Scottsbluff - Fort Laramie – Denver (O) 

 

Ontbijt in het hotel. 

Vandaag verlaten we South 

Dakota  en rijden via Wyoming 

Colorado binnen. Onderweg 

brengen we een bezoek aan het 

beroemde historische Fort 

Laramie. Aanvankelijk was dit 

fort een privé initiatief en 

opgericht als veilige haven voor 

de pelsjagers. Het zou echter 

uitgroeien tot de grootste en 

bekendste militaire post op de 

noordelijke vlaktes.   

 

 

Overnachting in Holiday Inn Denver-Cherry Creek. 

 

 

Dag14 (23 augustus): Denver - Rocky Mt’s Nationaal Park – Denver (O).   

 

Vandaag rijden we een stukje terug naar het noorden voor een bezoek aan het 

indrukwekkende Rocky Mountain N.P. Er gaat een weg door het park die dwars over 

dit gebergte gaat, en als het weer het toelaat volgen we die tot het hoogste punt op 

3600 meter van waar je een prachtig uitzicht hebt over de besneeuwde toppen van de 

Rocky Mountains. Ook de lager gelegen delen van het park, zoals Beaver Meadows 

en Bear Lake zijn de moeite, en laten mooie wandelingen toe, en met wat geluk zien 

we misschien een kudde wapiti-herten. 

Overnachting in Holiday Inn Denver-Cherry Creek. 

 

 
 

Dag 15 (24 augustus): Denver – Colorado Springs – Denver (O) 

 

Na een korte rit door Denver gaan we vandaag naar het zuiden, naar Colorado 

Springs. In de buurt van deze stad ligt immers Pikes Peak, een berg van meer dan 

4000 m hoog, en zowel een sinds 2011 volledig geasfalteerde weg als een kabelspoor 

leiden naar de top van deze bergen. De weg naar boven is erg spectaculair, omdat de 

Rocky Mountains zonder veel voorgebergte stijl oprijzen uit de Great Plains (daar 

ongeveer 1600 m boven zeeniveau), zodat de vergezichten enigszins doen denken aan 

wat je vanuit een vliegtuig ziet. Op de top is het uiteraard ook adembenemend, en dat 

geldt bij helder weer zowel voor het uitzicht als voor de lucht die hier al merkbaar 

ijler is! Na ons bezoek aan Pikes Peak bezoeken we een andere bezienswaardigheid 



 

 

nabij Colorado Springs, namelijk Garden of the Gods, dat bekend staat om zijn 

formaties in rode zandsteen. In 1971 werd het een National Natural Landmark. 

Overnachting in Holiday Inn Denver-Cherry Creek. 

 

 
 

Dag 16 (25 augustus):  Terugvlucht Denver – Minneapolis - Parijs(O) 

 

DL 169 25 AUG DEN MSP 10u51 13u45 

25 AUG MSP CDG 16u13 07u27 (op 26 augustus) 

De terugvlucht is met overstap in Minneapolis/St Paul 

 

Dag 17 (26 augustus): aankomst in Parijs – Transfer naar Hove 

Einde van de reis. 

 

 

Praktische informatie 

 
Prijs per persoon in tweepersoonskamer:  € 4.675,00 

 

Richtprijs per persoon in tweepersoonskamer voor single gebruik: € 6 050,00 

 

 Bij bevestiging van de reis dient een voorschot van 30% per persoon betaald te 

worden.  Het reeds betaalde voorschot op de richtprijs zal van het nieuwe 

voorschot afgetrokken worden. Het saldo is te betalen 60 dagen voor afreis. 

 In de reissom is een annulering-, reisbijstand- en bagageverzekering 

inbegrepen. De waarborgen werden voor deze reis opgetrokken tot € 250.000 

om eventuele hoogoplopende medische kosten in de Verenigde Staten, 

volgens de voorwaarden van de polis, te dekken. De algemene 

polisvoorwaarden zijn op eenvoudig verzoek te verkrijgen. 

 De annuleringsvoorwaarden zijn forfaitair als volgt bepaald en komen 

bovenop een vast annuleringsbedrag van € 75 per kamer: 

 Tot 60 dagen voor vertrek: 10% van de reissom 

 59 tot 31 dagen voor vertrek: 30% van de reissom 

 30 tot 16 dagen voor vertrek: 60% van de reissom, met een minimum van 

€ 125 p.p. en/of door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten 



 

 

 15 tot 8 dagen voor vertrek: 80% van de reissom, met een minimum van € 

125 p.p. en/of door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten 

 7 dagen tot de dag van vertrek: 100% van de reissom 

 
Inbegrepen in de reissom 

 Internationale vluchten vanuit Parijs 

 Transfer van en naar Parijs per autocar (vertrekplaats: Hove) 

 Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar met airconditioning 

volgens programma,  

 Overnachtingen in logies en ontbijt in de gekozen hotels inclusief de vereiste 

taksen. 

 Inkomgelden (per persoon of als fee voor de autocar) voor de in het 

programma vermelde bezoeken. 

 Nederlandstalige reisleiding van vertrek tot aankomst (reisleiders: Werner 

Hamelinck & Hilde Willemsen) 

 Uitgebreide annulerings-, reisbijstand- en bagageverzekering. 

 Bijdrage Garantiefonds 

 Voorreisvergadering op Urania 

 Eclipsbril 

 

 

Niet inbegrepen in de reissom 

 Maaltijden en dranken (buiten het ontbijt) 

 Inkomgelden voor bezoeken en excursies niet hierboven vermeld 

 Lokale gidsen 

 Fooien voor gidsen, hotel en restaurantpersoneel 

 Persoonlijke uitgaven 

 Kosten ESTA formulier 

 Alle niet inbegrepen vernoemde diensten 

 

 

Hotels 

 
10- 13 AUGUSTUS 2017 

DoubleTree Suites by Hilton 

110 West 600 South 

Salt Lake City, UT 84101 

 

13-15 AUGUSTUS 2017 

Snow King Hotel 

400 East Snow King Avenue 

Jackson Hole, WY 83001 

 

 

 
15-17 AUGUSTUS 2017 

Holiday Inn at the Buffalo Bill Village Resort 



 

 

1701 Sheridan Avenue 

Cody, WY 82414 

 

17-18 AUGUSTUS 2017 

Holiday Inn Express & Suites 

1908 Cliff Davis Drive 

Gillette, WY 82718 

OF 

Wingate by Wyndham 

1801 Cliff Davis Drive 

Gillette, WY 82718 

 

18-20 AUGUSTUS 2017 

Hilton Garden Inn 

815 East Mall Drive 

Rapid City, SD 57701 

 

20- 22 AUGUSTUS 2017 

Hampton Inn & Suites Conference Center 

301 West Highway 26 

Scottsbluff, NE 69361 

 

22- 25 AUGUSTUS 2017 

Holiday Inn DenverCherry 

Creek 

455 South Colorado Boulevard 

Denver, CO 80246 

 

 

Deze reis wordt georganiseerd door: 

 

Omnia Travel 

Group & Incentive Travel 

Mgr. Ladeuzeplein 15 

3000 Leuven 

Tel. +32 16 24 38 36 

Lic A1121 

werner.peeters@omniatravel.be  

Urania staat in voor de astronomische 

begeleiding. Voor meer informatie over 

deze reis neemt u contact op met: 

 

Werner Hamelinck 

Coördinator Urania’s Astroreizen 

Tel +32 475 29 11 59 

wh@urania.be 

www.urania.be 

 

 

 

mailto:wh@urania.be
http://www.urania.be/

