Det eventyrlige
vesten

kør selv - TUR US04

13 dage / 12 nætter
1 nat Las Vegas - 2 nætter Grand Canyon 2 nætter Lake Powell - 1 nat Monument Valley 1 nat Cortez/Mesa Verde - 2 nætter Moab 2 nætter Bryce Canyon - 1 nat Las Vegas
De store naturoplevelser står i kø på denne tur. Fra syndige Las
Vegas går turen til Grand Canyons dybe kløfter og Coloradoflodens brusende vand. Efter Navajo-indianernes reservat og
Monument Valley fortsætter I til de velbevarede Anasazi-indianeres ruiner i Mesa Verde. Moab byder på natur ad libitum,
inden I runder af i det forfriskende og maleriske sydvestlige
hjørne af Utah. Herfra vender I tilbage til Las Vegas.
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Dag 1: Ankomst Las Vegas, NV
I ankommer til ørkenbyen, henter jeres udlejningsbil og
kører til hotellet, hvor I har én overnatning. Her har I tid til
at opleve byen på egen hånd.
Dag 2: Las Vegas - Grand Canyon, AZ
(Kørsel ca. 445 km)
Fra den ene yderlighed til den anden. Via Hoover Dam går
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turen fra det pulserende byliv til de rå, mørkerøde klipper
i Grand Canyon. Fremme i Grand Canyon skal I se ”et sted
alle amerikanere bør se”, som Theodore Roosevelt sagde
i 1908, da Grand Canyon blev indviet som nationalpark.
Brug parkens shuttle-busser, der kører i pendulfart mellem
udsigtspunkter og seværdigheder. I bor to nætter i byen
Tusayan beliggende lige ved indgangen til Grand Canyon
National Park.

Dag 4: Grand Canyon - Lake Powell/Page, AZ
(Kørsel ca. 285 km)
I dag begiver I jer nordpå gennem det øde landskab til Page,
som er beliggende ved den store dæmning Glen Canyon
Dam og den opdæmmede sø Lake Powell – et reservoir på
Colorado-floden på grænsen mellem Utah og Arizona. Her er
der mulighed for at finde badetøjet frem og tage en dukkert.
I har to overnatninger i Page ved Lake Powell.

”Grand Canyon set fra luften er en
fantastisk oplevelse, så eftermiddagen kan
passende bruges på en helikoptertur”
Dag 3: Grand Canyon
Er I morgenfriske og har gode vandreben, kan I tage ud
til South Kaibab Trail kort før solopgang og gå den 1 time
lange tur ned i Grand Canyon til Cedar Ridge. Turen op
tager 1½ time, så husk at medbringe mad og især vand
i rigelige mængder. Grand Canyon set fra luften er en fantastisk oplevelse, så eftermiddagen kan passende bruges
på en helikoptertur ud over Grand Canyon. En god måde at
afslutte dagen er ved at nyde solnedgangen fra udsigtspunktet Desert View. I nationalparkens informationscenter
kan I indhente oplysninger og vejledning til ture i området
– både guidede og ture på egen hånd.
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Dag 5: Lake Powell, AZ
Området omkring Page er fyldt med naturlige vidundere.
I anbefales en bådtur til Rainbow Bridge, verdens største
naturskabte bro, der er formet af sandstenserosion gennem millioner af år.
Dag 6: Lake Powell - Monument Valley
(Kørsel ca. 225 km)
Så går turen til indianerreservatet – Monument Valley, der
er kendt fra utallige film. Her i dalen støder I på de mest
fantastiske sandstensformationer, der på fascinerende
måde bryder det ellers golde landskab. På vej til jeres
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Dag 9: Moab, UT
Vi anbefaler, at I kommer tidligt af sted fra hotellet i Moab,
for temperaturerne kan i sommermånederne nå 45 grader i
det sydlige Utah allerede før middag. Omkring Moab finder
man flere af USA’s flotteste nationalparker. Arches, kun 6
km nord for Moab, er den mest kendte.
Dag 10: Moab - Bryce Canyon, UT (Kørsel ca. 375 km)
I kører på tværs af Utahs sydlige del først ad Hovedvej
24 og siden Hovedvej 12, der er én af USA’s smukkeste

eroderede klippeformationer efter det andet. Hele parken
er krydret med fabelagtige udsigtspunkter, særprægede
klipper formet som spir, templer og slotte - og det hele i en
farvepalet, som selv Picasso ville have misundt.
Dag 12: Bryce Canyon - Zion - Las Vegas, NV
(Kørsel ca. 445 km)
Er man morgenfrisk, kan man stå op med hønsene og nyde
solopgangen over Bryce Canyon. Fra Bryce Canyons farvepalet går turen ca. to timer sydpå til Zion National Park.

”Omkring Moab i Utah finder man flere af
USA’s flotteste nationalparker”
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vejstrækninger. På førstnævnte kommer I gennem Capitol
Reef National Park, hvor I bør gøre en afstikker fra hovedvejen og se nærmere på de majestætiske klippeformationer og det brede udvalg af flora og fauna. Efter Capitol
Reef kører I sidste halvdel af dagens tur ad den smukke
Hovedvej 12 til Bryce Canyon, hvor I har to overnatninger

Zion var den første nationalpark, der fik indført forbud mod
private køretøjer. Derfor må I parkere ved indgangen til
parken og tage den gratis bus, der kører gennem nationalparken og Springdale med regelmæssige mellemrum.
Herefter går turen tilbage til ”civilisationen” i Las Vegas,
hvor I har en enkelt overnatning.

Dag 11: Bryce Canyon, UT
Bryce Canyon kaldes ofte naturens eget amfiteater. Og ikke
uden grund, for området disker op med det ene vidunder af

Dag 13: Hjemrejse
I kører den korte tur til lufthavnen, hvor bilen afleveres,
eller I fortsætter mod nye oplevelser andre steder i USA.
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hotel, hvor I har en enkelt nat, kører i ad Hovedvej 163,
som kan virke uendelig lang – dog bliver I belønnet med
formidable udsigter.
Dag 7: Monument Valley – Cortez/Mesa Verde
(Kørsel ca. 205 km)
Fra Monument Valley går turen gennem ‘grænselandet’,
4 Corners, som er det eneste sted i USA, hvor fire stater
mødes. Fra 4 Corners fortsætter I til jeres hotel for en nat
i byen Cortez i staten Colorado. Ikke langt fra Cortez ligger
den UNESCO-beskyttede Mesa Verde National Park, som I
skal se nærmere på i morgen.
Dag 8: Cortez – Moab, UT (Kørsel ca. 185 km)
Det meste af dagen bør I tilbringe i den flotte nationalpark,
Mesa Verde. Parken har 4.000 fredede arkæologiske udgravninger og flere end 600 bevarede Anasazi-ruiner. Der
er rig mulighed for at vandre i den store nationalpark, som
dog ikke er egnet for gangbesværede. Sidst på eftermiddagen går turen til Moab i Utah, hvor I skal bo de næste
par dage.
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