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15 oktober 2013 

 
Deze reis is gereden van 24 september tot 7 oktober 2013.  
De reis is gemaakt met een rechtstreekse KLM vlucht van Amsterdam naar Washington. Deze rit 
is per auto gemaakt om een beeld te krijgen van de mogelijke motorroutes voor een toekomstige 
motor rit. Op het vliegveld een auto gehuurd bij Alamo (toen de beste deal). De eerste overnach-
ting hadden we in Strasburg besproken.  
 
Bij de hotels hebben we tweepersoonskamers geboekt via www.booking.com in de volgende ho-
tels: 
 
Strasburg 
 
Fairfield Inn and Suites by Marriott  
33760 Old Valley Pike 
Strasburg, VA 22657 
 
Prima hotel; schone kamers met prima bedden. Lekker rustig en stil. 
Hotel heeft geen bar/ restaurant; restaurant naast het hotel 
 
 
Lynchburg 
 
Best Western-Lynchburg 
2815 Candlers Mountain rd 
Lynchburg, VA 24502 
 
Nette schone kamer met goede bedden. Geen bar/ restaurant in het hotel. 
In Lunchburg zelf is absoluut niets te beleven en een volgende keer zou ik in een andere plaats 
overnachten. Origineel zouden we over nachten in Roanoke, maar dit bleek een zeer slechte 
keuze te zijn; vreselijke stad en zeer armoedige hotels. De plaats Bedford (ons aangeraden) was 
ook vreselijk, zodat we uiteindelijk in Lunchburg terecht zijn gekomen. 
 
 
Blowing Rock 
 

Ridgeway Inn 
131 Yonahlossee Rd 
Blowing Rock, NC 28605 
 
Uitstekend hotel. Prachtige, schone ka-
mers met goede bedden. Het hotel heeft 
geen bar/ restaurant, maar het hotel ligt in 
het dorpscentrum met voldoende horeca. 
In het weekend is het hier druk. (op tijd 
reserveren).  
We hebben hier twee nachten overnacht 
en op de terugweg hebben we hier ook 
nog twee nachten geboekt. 
De omgeving is mooi en zeker de moeite waard. 
 
 
 
 



Cherokee 
 
Smoky Mountains Hotel Cherokee 
344 Seven Clans Lane 
Cherokee, NC 28719 
 
Groot en redelijk hotel. Schoon en goede bedden. Het hotel ligt in ‘the middle of nowhere’ en 
heeft geen bar/ restaurant. Het dorp is geheel gericht op het casino en er is verder helemaal niets 
te beleven. In het dorp zit veel slechte horeca. In deze plaats zou ik de volgende keer niet meer 
overnachten. 
 
 
Gatlinburg 
 
In twee verschillende hotels overnacht; het eerste hotel zat de tweede nacht vol, zodat bijboeken 
voor een tweede nacht niet mogelijk was. 
 
Best Western Crossroads 
440 Parkway 
Gatlinburg, TN 37738 
 
Een prima hotel. Ruime parkeergelegenheid en de kamers zijn uitstekend. Schoon, prima 
bedden en stil. Het hotel heeft geen restaurant of bar, maar het hotel ligt op loopafstand van het 
centrum van Gatlinburg met erg veel horeca. 
 
Johnson’s Inn 
242 Bishop Lane 
Gatlinburg, TN 37738 
 
Een prima hotel. De kamers zijn uitstekend; schoon, prima bedden en stil. Het hotel heeft geen 
restaurant of bar, maar het hotel ligt in het centrum van Gatlinburg met erg veel horeca. 
 
Princeton 
 
West Virginia is geen toeristenbestemming en er zijn niet bijzonder veel hotels beschikbaar.  
Wij hebben overnacht in een zakelijk hotel: 
 
Hampton Inn-Princeton 
277 Meadowfield Lane 
Princeton, WV 24740 
 
Een uitstekend hotel met schone kamers, heerlijke bedden en stil. Het hotel heeft geen bar/ res-
taurant, maar op loopafstand zijn vele restaurants te vinden. Een steakhouse zit naast het hotel. 


