
ECLIPS USA! 
Washington en Oregon 

 

 

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, moesten wij er vroeg bij zijn.  

 

Reeds in 2015 stelden we dit programma voor. Nu de eclipsdatum minder dan een jaar voor 

ons ligt, stellen we u het definitieve programma voor.  

  



Programma eclipsreis 11-26 augustus  2017 
 

Dag 1 (11 augustus): Brussel - Amsterdam –Portland 

Vroeg vertrek vanuit Brussel naar Schiphol, om vandaaruit naar Portland te vliegen. 
KL 1720 11 AUG BRU AMS 06u15 07u05 
DL 179 11 AUG AMS PDX 10u05 11u22 

Transfer naar het hotel, rest van de dag vrij voor een eerste verkenning van Portland. 

Overnachting in Courtyard Marriott Porland City CenterPortland. 

 

 

Dag2 (12 augustus): Portland – Aberdeen (O) 

 

Ontbijt in het hotel.  
Vandaag start onze reis noordwaarts. Via 
de US26 rijden we naar het fotogenieke 
Cannon Beach, waar het strand en de kust 
bezaaid zijn met grillige rotsformaties die 
ze een uniek uitzicht geven. We rijden 
verder langs de beroemde US 101 naar de 
monding van de machtige Columbia-rivier 
nabij Astoria en steken daar de 
indrukwekkende ijzeren brug over.  We 
vervolgen de reis tot aan Aberdeen. 

 

Overnachting in Travelodge Aberdeen of Best Western Lighthouse Suites Inn 

 



Dag 3 (13 augustus): Aberdeen – Port Angeles (O) 

Ontbijt in het hotel. 

We vervolgen de rit over de US 101 langs de kust tot aan het Olympic Peninsula, waar we 

het binnenland inrijden naar het Hoh-Rainforest. Dit gebied herbergt een van de weinige 

gebieden in de wereld met gematigde regenwouden. We voorzien hier tijd voor twee 

wandelingen van respectievelijk 30 min en 45 min.  Picknick lunch in het park, waarna we de 

weg vervolgen tot in Port Angeles.   

 

Overnachting in Red Lion Hotel – Port Angeles. 

 

Dag 4 (14 augustus): Port Angeles - Neah Bay – Port Angeles (O) 

Ontbijt in het hotel. 

We rijden naar Neah Bay, op de noordwestelijke uithoek van het Olympic Peninsula, bekend 

omwille van zijn prachtige kust en de nederzettingen van Makah Indianen. Zij leefden in 

hutten en bouwden prauwen waarmee ze jaagden op zeehonden, grijze walvissen en 

bultruggen. Om meer te leren over deze unieke indianenstam brengen we een bezoek aan 

het Cultural Center Neah Bay. Daarna  rijden we verder tot aan de Marymere Fall’s  

watervallen en de Hurricane Ridge. Dit is een bergkam in het Olympic National Park die reikt 

tot een hoogte van bijna 1600 meter. Het weer in deze bergen is erg wisselvallig en 

onvoorspelbaar. Het gebied staat bekend omwille van zijn zware windvlagen en stormen, 

hetgeen ook de naam verklaard. In de winter valt er gemiddeld 10 meter sneeuw, maar ook 

in de zomermaanden kan het er nog sneeuwen…  

 
Overnachting in Red Lion Hotel – Port Angeles. 



 

Dag 5 (15 augustus): Port Angeles - Orcas Island of San Juan Island (O) 

Ontbijt in het hotel. 
Vanochtend rijden we naar Port Townsend, waar we de ferry nemen naar Coupeville. We 
rijden dan verder naar het noorden van Washington, naar het stadje Anacortes. Daar nemen 
we de ferry naar San Juan eiland.  Transfer naar het Roche Harbor Resort.  
Rest van de dag vrij om te genieten van de prachtige omgeving. 

 
Overnachting in het Roche Harbor Resort.  
 
 

Dag 6 (16 augustus): San Juan 

Island (O) 

 

Ontbijt in het hotel. 
Vandaag verblijven we de ganse dag 
op San Juan Island. ’s Ochtends doen 
we een walviscruise om orca’s te zien. 
Naast orca’s kunnen we nog heel wat 
andere dieren verwachten, zoals 
zeehonden, visarenden en bruin-
vissen. Daarna verkennen we het 
eiland.  
Overnachting in het Roche Harbor 
Resort. 

 

 

Dag 7 (17 augustus): San Juan Island – Seattle (O) 

Ontbijt in het hotel. 
We verlaten San Juan eiland, met de ferry naar Anacortes. Dan gaat het over land verder 
naar Seattle. Onderweg doen we een stop in Everett voor een bezoek aan de Boeing fabriek. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Daarna reizen we door naar Seattle, waar we inchecken in de Seattle City 
Center Holiday Inn Express. 
Overnachting in het hotel. 
 

 

Dag 8 (18 augustus): Seattle (O) 

Ontbijt in het hotel. 
Dagbezoek aan Seattle met o.m. de Space Needle en  het lucht- en 
ruimtevaartmuseum.  
 

Overnachting in het Seattle City Center Holiday Inn Express hotel. 

 

 

Dag 9 (19 augustus): Seattle -Mt Rainier – Seattle (O) 

Ontbijt in het hotel. 
Daguitstap vanuit Seattle naar 
Mt.Rainier. Dit is een 
stratovulkaan met een hoogte van 
4392 meter, en daarmee de 
hoogste bergtop uit de Cascade 
Range. Deze berg alleen heeft 
zo’n 26 gletsjers, 91 km² van het 
gebied is voortdurend bedekt met 
sneeuw en ijs. Er zijn twee 
vulkaankraters, met elk een 
diameter van 300 meter. De hitte 
die uit de vulkaan komt houdt de 
kraters vrij van sneeuw en ijs. 

 

Overnachting in het Seattle City Center Holiday Inn Express hotel. 

 

 

 



 

Dag 10 (20 augustus): Seattle – The Dalles (O) 

Ontbijt in het hotel. 
 
Na het ontbijt trekken we naar de beroemde vulkaan Mount Saint Helens! Aan de voet van 
de vulkaan bezoeken we Ape Cave, een lavagrot, en zien we ook sporen van verwoestingen 
door de vulkaan in lang vervlogen tijden. 
  

 

We rijden dan naar het Windy Ridge 
Viewpoint. Onderweg maken we enkele 
stops om ons te vergewissen van de 
verwoestingen die de vulkaan in 1980 
heeft aangericht, en van hoe de natuur 
zich hiervan herstelt. Bezoek aan het 
visitor center en gelegenheid om kennis 
te maken met de geologische 
geschiedenis van het gebied. 

 

Daarna hebben we een lange rit voor de boeg: we rijden door tot in The Dalles, Oregon, 

waar we overnachten. 

Overnachting in hotel Fairfield Inn & Suites The Dalles 

 

Dag 11 (21 augustus) : Eclips! 

 

Vandaag staat volledig in teken van de totale 
zonsverduistering. We willen de eclips waarnemen vanuit 
Madras, zo dicht mogelijk bij de centrale lijn.  Maar we 
zullen niet alleen zijn…. Allicht zullen we midden in de nacht 
reeds vertrekken, om zeker tijdig in totaliteitsgebied te 
geraken! 
De exacte eclipslocatie wordt nog in beraad gehouden. Een 
mogelijkheid is “Solar City” (een eclipsdorp dat wordt 
opgezet in de buurt van de luchthaven van Madras), een 
andere mogelijkheid is in de omgeving van Warm Springs. 
’s Avonds keren we terug naar The Dalles.     
 

Overnachting in hotel Fairfield Inn & Suites The Dalles 

 

Dag 12 (22 augustus): The Dalles – Grant Pass (O)   

 

Ontbijt in het hotel. 

Van The Dalles rijden we naar Crater Lake. Dit is een van ’s werelds bekendste kratermeren,  

ongeveer 7700 jaar geleden ontstaan bij een zeer zware uitbarsting van Mount Mazama. 



 

De enorme caldera is ontstaan toen 
tijdens de uitbarsting de bovenste 1500 
meter van Mount Mazama tijdens een 
reusachtige explosie werd weggevaagd. 
Het meer is van een ongeëvenaarde 
schoonheid en onwaarschijnlijk 
fotogeniek. Crater Lake is met zijn 
maximale diepte van 594 m, het diepste 
meer van Amerika en één van de 
diepste meren ter wereld.   

 

We rijden verder en overnachten in Grants Pass.  Onderweg maken we nog een stop aan 

Natural Bridge. 

Overnachting in Holiday Inn Express Grants Pass 

 

Dag 13 (23 augustus): Grants Pass – Portland (O) 

Ontbijt in het hotel. 

Van Grants Pass rijden we noordwaarts naar Portland waar we tegen de middag arriveren. 

Namiddag vrije tijd in Portland. 

 

Overnachting in Courtyard Marriott Porland City Center 

Dag 14 (24 augustus): Portland - Multnomah Falls – Portland (O) 

Ontbijt in het hotel. 

Voormiddag bezoek aan Portland. In de namiddag rijden we naar de Multnomah Fall’s. Via 

de Hoodriver en Mount Hood keren we naar  Portland.  



 

Overnachting in Courtyard Marriott Porland City Center 

 

Dag 15 (25 augustus): Portland – Amsterdam (O) 

Ontbijt in het hotel. 

Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven, voor de terugvlucht naar Schiphol. 

DL 178 25 AUG PDX AMS 13u30 08u30 (op 26 augustus) 

 

Dag 16 (26 augustus): Amsterdam - Brussel 

Aankomst in Amsterdam, bustransfer naar Brussel. 

Einde van de reis. 

 

 

 

 

  



Praktische informatie 
 

Vertrek: vrijdag 11 augustus 2017 

Terug: zaterdag 26 augustus 2017 

Prijs per persoon in tweepersoonskamer: 5 595,00 euro 

Prijs per persoon in tweepersoonskamer voor single gebruik: 7 390,00 euro 

Minimum aantal deelnemers: 20 

Maximum aantal deelnemers: 30 

Inbegrepen in de reissom 

o Internationale vluchten van Brussel naar Portland via Amsterdam met KLM/Delta en 
terug van Portland naar Amsterdam met Delta, luchthaventaksen en 
brandstoftoeslagen nu gekend. 

o Transfer Amsterdam Schiphol – Brussel, geboekt door Delta/KLM. 
o Vervoer ter plaatse in comfortabele autocar met airconditioning volgens programma.  
o Overnachtingen in logies en ontbijt in de hierboven genoemde hotels, inclusief de 

vereiste taksen. 
o Inkomgelden (zie hierboven) per persoon of als fee voor de autocar 
o Nederlandstalige reisleiding door USA specialist (Erwin Boffee) van vertrek tot aankomst 
o Uitgebreide annulerings-, reisbijstand- en bagageverzekering (zie hieronder) 
o Bijdrage Garantiefonds 

o Voorreisvergadering  

o Eclipsbril 

Niet inbegrepen in de reissom 
o Maaltijden en dranken (buiten het ontbijt) 

o Inkomgelden voor bezoeken en excursies niet hierboven vermeld 

o Lokale gidsen 

o Fooien voor gidsen, hotel en restaurantpersoneel (waaronder bagagediensten) 

o Persoonlijke uitgaven 

o Alle niet inbegrepen vernoemde diensten 

o Kost ESTA formulier (14 $) 

 
 
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 voorwaarden hiervan zijn op eenvoudig 
verzoek te verkrijgen. 

 De annuleringsvoorwaarden zijn forfaitair als volgt bepaald en komen bovenop een 
vast annuleringsbedrag van € 75 per kamer: 



o Tot 60 dagen voor vertrek: 10% van de reissom 
o 59 tot 31 dagen voor vertrek: 30% van de reissom 
o 30 tot 16 dagen voor vertrek: 60% van de reissom, met een minimum van € 

125 p.p. en/of door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten 
o 15 tot 8 dagen voor vertrek: 80% van de reissom, met een minimum van € 

125 p.p. en/of door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten 
o 7 dagen tot de dag van vertrek: 100% van de reissom 

 

 

 

 

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 
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