
WELCOME TO WEST VIRGINIA!

West Virginia is een staat voor alle seizoenen! Of jouw klanten
nu houden van zwemmen in de zomer, fietsen over 

schilderachtige wegen in de herfst, skiën in de winter of 
wandelen door de bergen langs watervallen in de lente. De 

staat heeft genoeg te bieden en de tradities komen tot leven in 
de kleine steden en historische locaties met regionale

specialiteiten.

Ontdek alles over West Virginia door middel van deze e-course 
en win een leuke goodiebag vol verrassingen!



LIGGING

West Virginia is een van de 
oostelijke staten van de 
Verenigde Staten, grenzend
aan Pennsylvania in het 
noorden, Ohio en Kentucky in 
het westen, Maryland in het 
oosten en Virginia in het 
zuiden. De hoofdstad is 
Charleston.



VIDEO

Om je een goed beeld te geven van deze staat, nemen we je 
eerst virtueel mee op reis door middel van deze video… ga je 
mee?

https://www.youtube.com/watch?v=3oahTlwHgkU&feature=emb_logo


HIGHLIGHTS VAN WEST VIRGINIA

Er is ontzettend veel te doen en te zien in 
West Virginia met de belangrijkste highlights 
op een rijtje:
•In de noordelijke provincies Monogalia en
Preston ligt het Coopers Rock State Forest. 
Dit prachtige park kleurt mee in elk 
jaargetijde en biedt een waanzinnig uitzicht.
•Iets naar onderen in het oosten bevindt
zich de provincie Pendleton. Hier ligt Seneca 
Rocks en als je nog een stukje doorrijdt kom
je bij Seneca Caverns uit!
•Een begeleide tour door het Green Bank 
Observatory, gelegen in de oostelijke
provincie Pocahontas, is ook zeker de 
moeite waard.
•Geniet van de serene rust en de 
rotsformaties die uit het meer komen in 
Summerville Lake gelegen in de provincie
Nicholas in het midden van West Virginia.



• The Greenbrier Resort bij de White 
Suphur Springs, een van Amerika’s 
meest luxueze resorts.
• Een absolute must visit voor bezoekers
is de bekende New River Gorge Bridge, 
gelegen bij Fayetville.
• Verken de bruisende hoofdstad van 
West Virginia, Charleston in de provincie
Kanawha. Vergeet ook de steden
Wheeling en Morgantown niet!
• Stap terug in de tijd in Blennerhassett
Island Historical State Park, gelegen in de 
provincie Wood in het noordelijke deel
van de staat.



HARPERS FERRY, SHEPHERDSTOWN AND BERKELEY SPRINGS

Een schilderachtig plaatsje dat belangrijk is geweest in de 
Burgeroorlog en goed te combineren is met Shepherdstown en
Berkeley Springs. Harpers Ferry ligt op slechts een uur van 
Washington Dulles Airport en is een uitstekende start van een
rondreis door de staat. Harpers Ferry is belangrijk geweest in 
de geschiedenis van de Burgeroorlog en dat vind je terug in dit
plaatsje!



PARK COOPERS ROCK STATE 
FOREST VOOR ELK SEIZOEN!
In het Noordoosten vind je 
Coopers Rock State Forest. Op 15 
minuten van Morgantown ligt
Coopers Rock State Forest. Ideaal
voor outdooractiviteiten, zoals
mountainbiken, klimmen en
wandelen. Volg de Raven Rock 
Trail, een uitloper van de Blue 
Ridge Mountains waar je kan
genieten van het 
adembenemende uitzicht! Ook 
kun je raften over de Cheat River! 
Je kan Coopers Rock State Forest 
in elk seizoen bezoeken. Het park 
biedt activiteiten voor zowel
degene die opzoek zijn naar
extremen als voor families.



DE VRIENDELIJKE STAD DIE IEDEREEN 
AANSPREEKT: MORGANTOWN
Morgantown is de thuisbasis is van de 
Universiteit van West Virginia en staat
bekend om de fans van football. Deze stad
ligt aan de rivier de Monongahela en in de 
buurt van de staatsgrens van Pennsylvania 
en heeft zowat alle natuurlijke troeven die 
je zou willen, van bergen en rivieren tot 
meren en kloven. Een mix van charmante 
elementen, zoals overdekte bruggen, 
musea, wijnkelders, mooie ritten en
uitkijktorens met opwindende sport- en
buitenactiviteiten, zoals wandelpaden, 
wildwater stroomversnellingen en
slagvelden.
Daarnaast heeft de stad een bruisend
nachtleven dat plaatsvindt in het centrum 
van Morgantown, dat vol zit met gezellige
bars, lounges en brouwerijen, zowel voor
bier als wijn. Voor leuke winkeltjes moet je 
zijn op de Morgantown Farmers Market of 
de Morgantown Mall, University Towne 
Center of Suncrest Town Center. Kortom, 
Morgantown mag niet ontbreken tijdens
een bezoek aan West Virginia!



BLACK WATER FALLS STATE PARK
Ook een niet te missen natuurwonder zijn
de Black Water Falls in West Virginia! De 
watervallen zijn vernoemd naar de 
watervallen van de Blackwater river, wiens
amberkleurig water vijf verdiepingen naar
beneden stroomt en vervolgens door een
13 kilometer lange kloof kronkelt. Het 
zwarte water is een resultaat van looizuur
uit de gevallen rode sparrennaalden. Volg
de Blackwater Fall Boardwalk Trail om een
van de meest gefotografeerde locaties in 
West Virginia te zien. Het park herbergt
daarnaast een aantal routes en paden om 
te wandelen en om te langlaufen in de 
winter.



DE PLEK VOOR KLIMMERS: SENECA ROCKS - REGIO 
PENDLETON
Seneca Rocks is gelegen in Monogahela National Forest en is 
o.a. enorm populair onder klimmers. De schitterende
rotsformaties stijgen bijna 275 meter uit boven de North Fork 
River. Seneca Rocks en het nabijgelegen Champe Rocks zijn van 
deze formaties het meest imponerend. Mensen die liever niet
klimmen, kunnen het pad, dat begint bij het Seneca Rocks 
Discovery Center, omhoog volgen. Vanaf hier heb je een
waanzinnig uitzicht over de schilderachtige vallei. In slechts een
kwartiertje rijden vanaf Seneca Rocks, bereik je de Seneca 
Caverns. Deze grotten liggen op 50 meter onder de grond en er
ligt een pad dat goed te bewandelen is.



DE GROOTSTE STILTE ZONE VAN AMERIKA: GREEN BANK 
OBSERVATORY
Het Green Bank Observartory ligt in het midden oosten van de 
staat en biedt prachtige scenic drives en endless mountain 
views. Oost-West Virginia is de thuisbasis van de grootste ‘stilte
zone’ van Amerika, waar de Green Bank Observatory geluiden
oppikt vanuit de ruimte. Bezoek het wetenschapscentrum en
leer meer! Het Green Bank Science Center is het hele jaar door 
geopend. Je kunt hier diverse begeleide tours volgen en meer
leren over de wetenschap van de astronomie. De Green Bank 
telescoop werkt dag en nacht door om fundamentele
natuurkunde, stervorming, evoluties, kosmische chemie en de 
oorsprong van leven en sterrenstelsels vast te leggen.



BEZOEK HET SUMMERVILLE LAKE IN DE REGIO 
MOUNTAIN

Geniet van de serene rust en de rotsformaties
die uit het meer komen in Summerville Lake 
gelegen in de provincie Nicholas in het midden 
van de staat. Summerville Lake is het grootste
meer in West Virginia en is werkelijk betoverend. 
Niet voor niets heeft het de bijnaam ‘Little 
Bahamas of the East’. Het meer is ruim 10 km2 
en heeft een kustlijn van ruim 96 km. Veel
mensen komen hier om de te raften op de 
Gauley River of om te varen, waterskiën, 
zwemmen, vissen en zelfs scuba diven. Ga 
mountainbiken en geniet van een picknick in de 
omgeving.
Overnacht in Mountain Lake Campground in een
van de cabines of parkeer je camper hier. Bezoek
ook de Summersville Dam vlakbij de plaats
Summerville. De dam is ongeveer zo hoog als
een gebouw met 40 verdiepingen!



THE GREENBRIER HOTEL & RESORT - REGIO 
GREENBRIER
• In de provincie Greenbrier, ligt het sprookjesachtige
hotel The Greenbrier Hotel & Resort. Dit is een
gigantisch, extravagant en historisch hotel. Het is een
nationaal historisch monument en gebouwd in 1778. Dit
is ook een reden dat veel presidenten van Amerika hier
te gast zijn geweest (27 in totaal). Zo kun je diverse tours 
volgen, waarvan eentje de locaties laat zien die door de 
jaren heen verschillende presidenten hebben bezocht.
• Het Greenbrier Hotel & Resort biedt is authentiek, 
heeft een klassiek stijl en is adembenemend mooi. 
Daarnaast biedt het hotel enorm veel activiteiten, zoals
een heerlijke spa, een golfbaan en zullen jouw klanten
zich geen moment vervelen.
• Breng ook een bezoek aan de Greenbrier Bunker. 
Deze is gebouwd in 1958 in de heuvel aan de rand van 
Greenbrier. Dit was ooit een noodopvangcentrum tijdens
de Koude Oorlog met 4 ingangen, 18 slaapzalen, 12 
ziekenhuisbedden, een cafetaria en veel meer. De bunker 
is nu geopend voor iedereen die geïnteresseerd is in een
stukje geschiedenis van Greenbrier. Ga voor een
indrukwekkende rondleiding en kom meer te weten!



MIDLAND TRAIL NATIONAL 
SCENIC BYWAY (ROUTE 60)
Vanuit de Greenbrier Regio 
kan je de Midland Trail 
National Scenic Byway (route 
60) richting Fayetville volgen
via Lewisburg. Via golvende
wegen, groen, bossen, velden, 
akkers, houten boerderijen. 
Lewisburg is uitgeroepen tot 
Coolest Small Town USA met 
cafés, restaurantjes en
boetiekwinkeltjes met ook
een Carnegie Hall. En zo volg
je verder de weg naar
Fayetville.



DURBIN & GREENBRIER VALLEY RAILROAD
Laat jouw klanten West Virginia per trein ontdekken! De Durbin 
& Greenbrier Valley Railroad biedt Mountain Rail Adventures 
die de stations van Elkins, Durbin, Cheat Bridge en Cass 
verlaten in de maanden april t/m december. Stap in de 
historische stoomtrein voor passagiers die langs de meest
afgelegen en onaangetaste gebieden van West Virginia rijdt. De 
trein komt o.a. langs de gebieden van de Mountain regio, zoals
het Mongahela National Forest, de oevers van Greenbrier en
Tygart Valley en Shaver’s For rivieren. Ook kan je een bezoek
brengen aan het West Virginia Rail Road museum!



HET INDRUKWEKKENDE NEW RIVER 
GORGE BRIDGE AND RIVER
Fayetville is een prima uitvalsbasis voor
buitensport. Bij Fayetville ligt een absolute 
must visit voor bezoekers, de bekende
New River Gorge Bridge, gelegen in de 
provincie Fayette. De New River Gorge 
National River is een ruige rivier die van 
North Carolina, Virginia naar West Virginia 
stroomt. De rivier is omgeven door 
prachtige kleurige bossen en berggebied. 
Je kunt hier dan ook wandelen, raften, 
mountainbiken en klimmen. Je kan ook de 
Fayette Station Road van 12 kilometer 
nemen, die je over een smalle brug naar
de andere kant van de rivier brengt en
onderweg een waanzinnig uitzicht biedt! 
Het park kun je gratis bezoeken en er zijn 4 
Visitor Centers te vinden: Canyon Rim 
Visitor Center, Sandstone Visitor Center, 
Grandview Visitor Center en Thurmond 
Depot Visitor Center.



NIET TE MISSEN DE BECKLEY EXHIBITION COAL MINE
Ook leuk om te bezoeken is het Beckley Exhibition Coal Mine. 
Maak een reis onder de grond naar waar ooit een opererende
kolenmijn zat in deze unieke attractie in Beckley's New River 
Park. Ervaren gidsen zullen je door het verleden en de 
toekomst van de mijnbouw in West Virginia leiden, terwijl ze 
bijzondere verhalen vertellen, terwijl je in een comfortabele
vintage trein door de kolenmijn heen rijdt. Een leuke en
interessante dagtrip voor jong en oud!



HOOFDSTAD CHARLESTON
Charleston is de hoofdstad van West 
Virginia en daarnaast ook de grootste
stad van de staat, gelegen in de 
provincie Kanawha. In deze culturele
stad vind je veel historie en een steeds 
populairdere art-scene. Bezoek de vele
musea, winkeltjes, kunstgalerijen, 
restaurants en geniet van de 
livemuziek. Daarnaast kun je ook
genieten van buitenactiviteiten op 
slechts een aantal minuten rijden.



Bezoek het Kanawha State Forest voor
buitenavonturen! Een aantal highlights 
die zeker een bezoek waard zijn:
• Het State Capitol. De gehele koepel is 

verguld in 23 ½ karaats bladgoud
• Clay Center for the Arts & Sciences. 

Een van de weinige musea in het land 
waar je wetenschap, visuele kunst en
uitvoerende kunst onder een dak
vindt.

• J.Q. Dickinson Salt-Works. Een 7e 
generatie familie die natuurlijk zout
maken uit de oude oceaan onder de 
Appalachian Mountains van de 
Kanawha Valley. Het leuk is dat een
tour helemaal gratis is.



TERUG IN DE TIJD IN HET 
BLENNERHASSETT ISLAND HISTORICAL 
STATE PARK
Het Blennerhassett Island Historical State 
Park is gelegen in de provincie Wood in 
het noordelijke deel van de staat. Het 
park ligt op een klein eilandje in de Ohio 
River. Stap aan boord van de 
sternwheeler riverboat in Point Park op 
2nd Street in Parkersburg. Zodra je op het 
eiland arriveert, lijkt het alsof je terug in 
de tijd gaat. Je vindt hier onder andere
een Palladian Mansion. Palladian is een
Europese stijl van architectuur
geïnspireerd op de werken van de 
architect Andrea Palladio uit Venetië. Ook 
is er een museum van drie verdiepingen. 
Van prehistorische wapens tot sieraden
en vreemde voorwerpen, zoals een
"brandend glas". Trek ongeveer drie uur
uit voor een begeleide tour over het 
prachtige eiland. Het park is geopend van 
1 mei t/m het einde van oktober.



TOT SLOT...
Inmiddels heb je een goed beeld gekregen van West Virginia, 
dus het is tijd om de opgedane kennis te testen door middel
van de volgende vragen. Doe je best, want je maand elke
maand kans op een rijkelijk gevulde goodiebag uit deze staat!

Succes toegewenst!
Klik hier voor een digitale vakantiegids!

https://wvtourism.com/wp-content/uploads/2019/10/VacationGuide.pdf









































