
CruIse amerICa

flex plan prisstruktur 
– jo tidligere I bestiller, jo lavere pris: 

Flex Plan er en prisstruktur, der sikrer jer den bedst mulige pris, 
der er til rådighed på det tidspunkt, I foretager jeres reservation. 
Prisen på lejen er baseret på, hvor mange motorhomes Cruise 
America har til rådighed, så generelt gælder det, at jo tidligere I 
reserverer, jo lavere vil prisen være – så der er penge at spare ved 
at være tidligt ude og ved at være fleksible angående valg af type 
motorhome! Prisen for jeres lejemål får I oplyst hos rejsebureau-
et, der også kan fortælle, om det muligvis kan spare jer penge at 
leje motorhomet en uge tidligere eller senere.  Vær opmærksom 
på at Flex Raten ændres hver weekend, så oplyses en pris den 
ene uge (uden der er foretaget reservation), kan I ikke være sikre 
på, at Flex Raten er den samme i de følgende uger.

early BIrd dIsCount 
- reserVer eKstra tIdlIgt og fÅ raBat:
Gælder for lejemål der påbegyndes i perioden 01apr-31okt10:
• Bookinger bekræftet seneste 31. januar 2010: 10% rabat
• Bookinger bekræftet seneste 28. febuar 2010: 5% rabat

early BIrd departure 
- tIdlIg afhentnIng, sen afleVerIng:
med Early Bird Departure får I mulighed for at komme forrest i køen 
og tidligt af sted. Allerede kl. 09.00 kan I påbegynde jeres rejse ud 
i det amerikanske landskab. I kan også aflevere jeres motorhome 
senere. Afleveringstiden udvides helt frem til kl. 15.00 på afleve-
ringsdagen. med Early Bird får I mellem fire og otte timers ekstra 
lejetid, hvilket kan være en hel dags kørsel. Desuden kan der blive 
arrangeret returtransport til de fleste hoteller eller lufthavnen, når 
køretøjet er afleveret.
Kun med Early Bird Departure kan afhentning ske om søndagen, 
dog ikke hvis søndagen er en helligdag. Et motorhome kan ikke re-
turneres om søn- og helligdage – heller ikke med Early Bird.

afhentnIng / afleVerIng: 
Det er ikke muligt at afhente jeres køretøj samme dag I ankom-
mer med et oversøisk fly. motorhomet kan afhentes fra kl. 13.00 
på udlejningsdagen og skal senest returneres kl. 11.00, såfremt 
Early Bird Departure tilbudet ikke er tilkøbt.

tIlBud hVer mÅned 
– VæLG ÉN:

afrejse I aprIl 2010: 
1) Gratis envejsleje
2)  50% rabat på tilkøbspakke ”fri miles pakke” for C30 motorhomes.
3)  Gratis tilkøbspakke ”motorhomepakke”
Afrejse 11. – 30. april 2010:
4)  2 Gratis tilkøbspakker ”Personlig pakke”

afrejse maj/junI 2010:
1) 50% rabat på envejsleje
2) 50% rabat på tilkøbspakke ”fri miles pakke” for C30 motorhomes.
3) Gratis tilkøbspakke ”motorhomepakke”
Afrejse 30. maj – 05. juni 2010:
4) 2 Gratis tilkøbspakker ”Personlig pakke”

afrejse julI 2010:
1) 50% rabat på tilkøbspakke ”fri miles pakke” for C19 & CT22 motorhomes.
2) Gratis tilkøbspakke ”motorhomepakke”
Afrejse 27. juni – 03. juli 2010:
3) 2 Gratis tilkøbspakker ”Personlig pakke”

afrejse august/septemBer 2010:
1) 50% rabat på envejsleje
2) 50% rabat på tilkøbspakke ”fri miles pakke” for C30 motorhomes.
3) Gratis tilkøbspakke ”motorhomepakke”
Afrejse 15. – 21. august 2010:
4) 2 Gratis tilkøbspakker ”Personlig pakke”

afrejse oKtoBer 2010:
1) Gratis envejsleje
2) 50% rabat på tilkøbspakke ”fri miles pakke” for C30 motorhomes.
3) Gratis tilkøbspakke ”motorhomepakke”
Afrejse 01. – 31. oktober 2010:
 4) 2 Gratis tilkøbspakker ”Personlig pakke”

ved at leje et motorhome får I ubegrænsede muligheder for en afslappet 
ferie uafhængig af hotelreservationer og restaurationspriser. I kan lægge 
planer fra dag til dag eller blot køre ud i det blå og lade tilfældighederne 
råde. Motorhomes er praktisk indrettede med plads til op til 7 personer. De 
er nemme at køre – kræver blot et almindeligt kørekort og at chaufføren er 
min. 21 år. 

STANDARDUDSTyR: 
• Automatgear 
• Servostyring 
• Cruise Control 
• ABS Bremser 
• Aircondition

• Radio 
• køleskab 
• kogeplader 
• Microovn 
• Brusebad, håndvask og Toilet

C-19 motorhome

Ct-22 motorhome

VIgtIgt: Inden reserVatIon af 

motorhome anBefaler VI pÅ det Kraf-

tIgste, at I fÅr et udsKrIft af reglerne 

for lejemÅlet hos rejseBureauet!
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Det er nu rejsens anden dag, og allerede nu kan vi 
mærke, at vi er ved at opleve en af turens første store 
højdepunkter. Vi er omringet af nogle af Californiens 
smukkeste landskaber, og vi har vejret med os. Solen 
skinner fra en skyfri himmel og varmer luften beha-
geligt op, selvom vi bare er midt i marts måned. Det 
landskab vi passerer igennem er Napa Valley, det mest 
kendte og eksklusive vindistrikt i USA. Vinhusene lig-
ger som perler på en snor, og fristelsen for at stoppe og 
smage er stor. Klokken har dog kun lige passeret 10:00 
og mætheden efter den omfattende morgenmad, som vi 
fik serveret på dineren, sidder stadig massivt i kroppen. 
Familiens yngste passager på 3 år deler ikke helt vores 
begejstring for naturen og de smukke omgivelser, han 
har mere travlt med at forbedrede dagens køretur. Han 
skal se den medbragte Emil fra Lønneberg dvd og spise 
frokost én route (pandekageresterne fra morgenmaden) 
før middagsluren. Camperens faciliteter med separat 
bord- og siddeafdeling, køkken og blød ”lounge” stol er 
virkelig guld værd, når drengen skal underholdes - ikke 
mindst med tanke på at vi skal køre knap 2.100 miles de 
næste 10 dage.  Allerede nu er jeg blevet godt komfor-
tabel med at køre det 25 fod lange køretøj. På trods af at 
den vejer over 5 ton, så er den meget let at manøvrere, 

selvom man blot kører rundt i en lille Citroën hjemme i 
Danmark. Det var nu ellers ganske nervepirrende igår, 
da vi i udkanten af San Francisco blev kastet ud på en 
sekssporet motorvej, så selvom vi havde fået en god 
introduktion på udlejningskontoret, så var det da ikke 
uden en vis portion armsved og adrenalin i blodet på 
chaufføren, at vi ankom til campingpladsen i Callistoga. 
Vi har dog hurtigt erfaret, at 25 fod ikke er noget synder-
ligt i USA; vi bliver passeret af det ene kæmpe køretøj 
efter det andet. Heldigvis er infrastrukturen i form af 
vej- og parkeringsforhold indrettet efter det; USA er jo 
om noget bekvemmelighedens land. På førersæderne 
er frihedsfølelsen enorm, og vi snakker om hvilken vej, 
vi skal køre for at komme til Yosemite National Park, 
rejsens næste stop. Forude venter tre-fire timers kørsel, 
men skulle man ikke først lige holde ind på en af vingår-
dene og få købt nogle flasker til resten af turen, vi har 
jo plads nok…
Familien Blom, marts 2009

Uddrag fra en dagbog: 
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