Washington DC
Het is de hoofdstad van de Verenigde Staten van Amerika. Het politieke bolwerk, waar je
meer dan genoeg prachtige bouwwerken kunt vinden en een enorme hoeveelheid musea.
De meeste attracties zijn gratis te bezoeken! Waar vind je dat nog?
Amerika is trots op haar achtergrond en dat tonen ze graag. In de vele nationale musea
word je op de hoogte gebracht van de speci eke historische feiten. Van kunst tot luchtvaart.
Er is voor iedereen wel een onderwerp van interesse te vinden. Washington is een district
en dus geen staat. Deze hand-out hoort bij de YouTube video over Washington DC, te vinden
op het kanaal van Hop Hop naar Amerika.

Vervoer
Washington DC heeft een prima metro netwerk waarmee je je door de stad kunt verplaatsen.
Je hebt een zogenaamde SmarTrip kaart nodig, die je op de stations kunt aanschaffen. Verder
kun je losse ritten maken, of er een dagtarief voor aanschaffen waarmee je onbeperkt door
Washington kunt reizen. Op de website van de Washington Metropolitan Area Transit
Authority vind je alle informatie.

Downtown Washington DC
De meeste activiteiten in Washington DC bevinden zich rondom The National Mall, een brede
strook in het midden van de stad dat loopt van het Washington Monument tot aan The
Capitol. Op onderstaande plattegrond zie je alle 38 activiteiten met een nummer afgebeeld.
Daaronder zie je de legenda met de namen van de activiteiten. Maak er zelf een mooie route
van! Je kunt ook de nummers in volgorde lopen zodat je overal komt.
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Plattegrond van de activiteiten in Downtown Washington DC

Legenda van de activiteiten in Downtown Washington DC

Buitengebied Washington DC
Hieronder vind je de overige activiteiten die wat verder van het centrum a iggen.
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Plattegrond van de activiteiten in het buitengebied van Washington DC

Eten en drinken
Qua eten en drinken kun je in Washington overal terecht. Natuurlijk heb je er de meest
bekende (fastfood)ketens, maar je vindt er ook speciale locale of exclusieve restaurants. Kijk
op de Tripadvisor app wat er bij jou in de buurt zit en kies een leuke bestemming uit. In de
wijk Georgetown is er ook heel veel te vinden op restaurant gebied. En de Union Market is
zeker een mooie optie om wat te gaan eten.

Hoeveel tijd besteed je in Washington DC
Dat is natuurlijk erg afhankelijk van wat je er wilt gaan doen. Wil je alleen even de meest
bekende iconische politieke gebouwen op de foto zetten, dan heb je aan 1 dag meer dan
genoeg. Maak je een selectie van activiteiten in het downtown gedeelte, heb je al snel 2 tot 3
dagen nodig. Wil je alle bovenstaande activiteiten uitvoeren, kun je aan een week nog niet
genoeg hebben. Kortom, maar een goed overzicht van wat je precies wilt gaan zien en schat
in hoe lang je een museum wilt gaan bezoeken. Dit kan soms meer tijd vragen dan je vooraf
inschat.

Combineren
Washington DC is prima te combineren met een stedentrip aan New York. Je kunt,
afhankelijk van je vervoer, met een uur of 3 tot 5 van de ene in de andere stad zijn. Je kunt er
met de eigen huurauto heen, maar de bus of de trein zijn een prima alternatief. En zelfs
vliegen behoort tot de mogelijkheden.

Handige links
Met betrekking tot je bezoek aan Beverly Hills, hieronder een aantal interessante links:

- The White House
- White House Visitor Center
- Old Postof ce
- National Archives Museum
- Smithsonian American Art Museum (& Renwick Gallery)
- National Portrait Gallery
- National Law Enforcement Of cers Museum
- DC Fire and EMS Museum (Facebook)
- National Postal Museum
- Union Station
- US Supreme Court
- Library of Congress
- US Capitol
- US Botanic Garden
- National Museum of the American Indian
- Museum of the Bible
- National Air and Space Museum
- National Gallery of Art
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Downtown:
Attractie 1
Attractie 2
Attractie 3
Attractie 4
Attractie 5
Attractie 6
Attractie 7
Attractie 8
Attractie 9
Attractie 10
Attractie 11
Attractie 12
Attractie 13
Attractie 14
Attractie 15
Attractie 16
Attractie 17
Attractie 18
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- of ciële site
- Washington Metropolitan Area Transit Authority
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Washington DC
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Attractie 19
Attractie 20
Attractie 21
Attractie 22
Attractie 23
Attractie 24
Attractie 25
Attractie 26
Attractie 27
Attractie 28
Attractie 29
Attractie 30
Attractie 31
Attractie 32
Attractie 33
Attractie 34
Attractie 35
Attractie 36
Attractie 37
Attractie 38

- Sculpture Garden (Gallery of Art)
- Sculpture Garden (Hirshhorn)
- Hirshhorn Museum
- International Spy Museum
- Arts + Industries Building
- National Museum of African Art
- Smithsonian Institution Building (The Castle)
- National Museum of Asian Art
- National Museum of Natural History
- National Museum of American History
- National Museum of African American History & Culture
- Washington Monument
- US Holocaust Memorial Museum
- Thomas Jefferson Memorial
- Cherry Blossom Trees
- Martin Luther King, Jr. Memorial
- Korean War Veterans Memorial
- World War II Memorial
- Vietnam Veterans Memorial
- Lincoln Memorial

Buiten het centrum:
Anacostia Community Museum
US Navy Museum
Union Market
The Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception
National Zoo
Washington Cathedral
Georgetown
Pentagon

