
 

 

 

Je vindt het hier allemaal.  Adembenemend mooie natuur.  Sport en recreatie van wereldklasse.  Restaurants, 
winkels en overnachten in bijzondere plaatsjes en resorts.   

Het geheim van een onvergetelijke vakantie is veelzijdigheid. En North Lake Tahoe overtreft alle verwachtingen 
met een betoverende omgeving, wilde dieren, hooggelegen bossen, nationale parken, historische landgoederen en 
moderne resorts.  Het prachtige gebied loopt in een boog van 180 graden van Incline Village in Nevada langs de 
Californische kustlijn naar Emerald Bay.  In de diverse plaatsjes en resorts in dit gebied kun je overal genieten van 
een heerlijk gevoel van vrijheid en je vergapen aan het uitzicht over het meer, dat bekend staat om zijn ongelooflijk 
heldere, blauwe water.   

North Lake Tahoe is een waar paradijs voor de sportliefhebber: hier vind je geweldige ski- en snowboardgebieden 
en kun je ook wandelen, mountainbiken, vissen, peddelboarden, kajakken, klimmen en golfen.  Ben je niet zo 
sportief aangelegd? Ga dan een dagje winkelen, waag een gokje (in de staat Nevada), ga uit of geniet van een 
heerlijk diner.   

Bij North Lake Tahoe heeft elk seizoen zijn eigen charme.  In de winter geeft de sneeuw het gebied iets magisch, in 
de lente is het een ware bloemenzee, in de zomer gaat iedereen naar strand of het water in en in de herfst kun je 
genieten van de stilte en kleurenpracht.   

In de zomer is het weer in North Lake Tahoe bijna perfect: lage luchtvochtigheid, zonnige dagen en heldere 
nachten met veel sterren.  Overdag is het warm, maar niet te warm en 's nachts is het heerlijk koel en verfrissend.  
Uitgestrekte bossen, ongerepte natuurgebieden en bergmeren met te midden daarvan vele kilometers mooie fiets- 
en wandelroutes.  De Flume Trail is een van de meest beroemde mountainbikeroutes ter wereld en slechtgs een 
deel van het netwerk van routes dat hier te vinden is.   Lake Tahoe is ook een waar paradijs voor buitenrecreatie en 
culturele evenementen.  

In de winter wordt het meer in Lake Tahoe omringd door sneeuw onder een strakblauwe hemel. Het diepblauwe 
meer vormt een mooi contrast met de sneeuw en ziet er fantastisch uit.  Ook in de winter is het weer geweldig met 
veel zonuren en gemiddeld 600 tot 900 cm verse sneeuw per jaar.  Op winteravonden kun je op temperatuur 
komen door te dansen op de livemuziek in het Crystal Bay-casino.   

Langs de kustlijn vind je zeven plaatsjes en in de bergen nog eens vijf.   Aan de westkust kun je dineren aan het 
water, skiën met een prachtig uitzicht over het meer of in de zomer ontspannen in een van de openbare parken.  In 
Tahoe City kun je winkelen, uit eten gaan, schaatsen, naar het strand en genieten van zomerconcerten. Hier is ook 
de enige rivier te vinden die ontspringt uit het meer stroomt, de Truckee-rivier.  In Tahoe Vista en Carnelian Bay 
vind je een uitgebreid netwerk van wandel- en fietspaden, golfbanen en stranden.  In Kings Beach kun je winkelen, 
uit eten gaan, wandelen en fietsen en naar het strand.  Crystal Bay ligt op de grens van de staten Californië en 
Nevada en hier vind je veel casino's en restaurants, maar ook voor livemuziek en een dagje strand zit je hier goed. 
Incline Village staat vooral bekend als centrum van kunst en cultuur met het Tahoe Science Center, het 
Shakespeare Festival in het bekende openluchttheater bij Sand Harbor en het indrukwekkende landgoed 
Thunderbird Lodge.   In de plaatsjes in de bergen werden in 1960 in Squaw Valley en de nabijgelegen bergweiden 
Village at Northstar, Donner Summit en Truckee de olympische winterspelen gehouden. 

Of je nu peddelt langs de zonovergoten stranden, geniet van de zon op een terras aan het meer of gaat skiën in de 
bergen: de dagen bij North Lake Tahoe zijn te speciaal om aan je voorbij te laten gaan. 


