
dag 1: ankomst til los angeles, Ca
ved ankomsten til Los Angeles lufthavn afhenter I bilen 
og kører ind til det valgte hotel, hvor I har én overnatning. 

dag 2: los angeles – Cambria, Ca
(kørsel ca. 380 km)
Turen går ad den berømte highway 1 op langs kysten. Un-
dervejs kan I gøre stop i den sofistikerede kystby, Santa 
Barbara og måske i den danske koloni Solvang. Få km 
nordligere ligger det overdådige hearst Castle, som den 
excentriske bladudgiver William hearst opførte i midten af 
1900-tallet. I Cambria har I én overnatning.

dag 3: Cambria - monterey (kørsel ca. 165 km) 
/ salinas, Ca (kørsel ca. 200 km)
Spanierne kaldte det store uopdagede vildnis syd for Mon-
terey ”el pais grande del sur” (det store land mod syd) og i 
dag bruges betegnelsen ”Big Sur” om den ca. 90 miles lange 
kyststrækning mellem Carmel og Cambria. highway 1 snor 
sig mellem de majestætiske Santa Lucia-bjerge på den ene 
side og den barske og klippefyldte kyst på den anden. 

dag 4: salinas - san francisco, Ca 
(kørsel ca. 175 km)
Der er blot et par timers kørsel til San Francisco, hvor I kan 
se frem til et besøg i en af de smukkeste og mest fascine-
rende byer i USA, hvor I har to overnatninger.

dag 5: san francisco, Ca
San Francisco er en vidunderlig by at være turist i. her er et 
kæmpe udvalg af ting og steder, man bare må se. her skal 
I en tur i Chinatown, tage en udflugt ud til fængselsøen 
Alcatraz, hygge jer i Fishermans Wharf og på PIER 39, og I 
skal se golden gate-broen.

dag 6: san francisco - yosemite, Ca 
(kørsel ca. 355 km)
Efter et par timers kørsel på motorvej til San Joaquin-
dalen går resten af vejen ad hovedveje gennem bjerg- og 
skovrige egne. I skal bo to nætter uden for yosemite Natio-
nal Park, hvorfra I har et godt udgangspunkt til at udforske 
nationalparken.

dag 7: yosemite, Ca
I tilbringer en hel dag omkranset af over 3.000 meter høje 
bjerge, hvor I får set, nydt og oplevet naturen på nærmeste 

hold. her er fantastiske granitklipper, buldrende vandfald, 
bjergtoppe, gletsjere og blomstrende enge.

dag 8: yosemite – Bakersfield / death Valley, Ca 
(kørsel ca. 340 km/460 km)
På turen fra yosemite til Bakersfield kan det anbefales 
at forlænge turen, med en afstikker til nationalparkerne 
kings Canyon og Sequoia. De er lige så betagende som yo-
semite, men med langt færre besøgende er her en eventyr-
lig fred og mulighed for virkeligt at nyde nogle af naturens 
underværker. I Bakersfield har I én overnatning.

Som navnet antyder, kommer I på denne tur til de største seværdigheder i det vest-
lige USA. Vi har sammensat turen, så I ikke skal køre lange stræk hver eneste dag, 
så der også bliver tid til at få sjælen med og få fordøjet de mange indtryk. Her er 
pulserende storbyer som Los Angeles, San Francisco og San Diego, fascinerende 
naturscenerier som strækningen langs Stillehavet, og ikke mindst de mange natio-
nalparker. Der er basis for spøjse oplevelser i Hearst Castle og Las Vegas og tid til 
bare at slappe af ved poolen eller havet med en god bog!
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Der findes en anden og meget smukkere rute med overnat-
ning i Death Valley , der går via Tioga-passet, men pga. sne 
ved Tioga-passet er ruten ofte lukket fra oktober til juni. Der 
er desværre ingen garanti for, hvornår strækningen åbner 
og lukker, så for ikke at stå med ubrugelige reservationer 
anbefales det kun at køre via Tioga-passet og overnatte en 
enkelt nat i Death Valley i perioden 01. juli til 31. august.

dag 9: Bakersfield / death Valley - las Vegas, nV 
(kørsel ca. 200 km/460 km)
Fra landbrugsområdet omkring Bakersfield eller ørkenen 
Death valley går turen gennem det flade ørkenlandskab 
frem til Las vegas. her har I et par dage/nætter til at nyde 
denne uortodokse by, hvor livet leves døgnet rundt. 

dag 10: las Vegas, nV
Så står der Las vegas på programmet, og I vil gang på gang 
forbløffes over den livlige fantasi, der har været på spil her 
i byen. På The Strip (Las vegas Boulevard) ses hotelma-
stodonterne side om side i kamp om at få de besøgendes 
opmærksomhed. 

dag 11: las Vegas - Zion national park, ut 
(kørsel ca. 265 km)
kontrasten er stor på denne dag, hvor turen går fra det 
hektiske byliv til stilheden i zion National Park. Nyd det 
bjergrige landskab og den frodige vegetation, der kende-
tegner denne del af Utah. Én overnatning i zion.

dag 12: Zion - Bryce Canyon, ut 
(kørsel ca. 130 km)
Der er blot halvanden times kørsel til Bryce Canyon, hvor 
I kan tilbringe hele dagen. Skønheden her i parken er helt 
eventyrlig. kløften fremstår som et amfiteater, hvis sær-
prægede klipper, formet som spir, templer og slotte, spiller 
i alle nuancer af rød, pink, kobber og beige. Én overnatning 
ved Bryce Canyon.

dag 13: Bryce Canyon - page/lake powell, aZ 
(kørsel ca. 245 km)
Fra Bryce Canyon går turen til Lake Powell, hvor I ved den 
menneskeskabte sø mødes af en forbløffende natur med 

røde klippespir, der rejser sig fra det krystalblå vand. I har 
en overnatning i Page ved Lake Powell.

dag 14: page - grand Canyon, aZ 
(kørsel ca. 270 km)
Oplev grand Canyon i solnedgangen. Se solens sidste 
stråler spille i de røde klippelag og bemærk, hvordan skyg-
gerne får kløften til at forandre udseende. I bor to nætter 
i byen Tusayan beliggende lige ved indgangen til grand 
Canyon National Park.

dag 15: grand Canyon, aZ
I har en hel dag til at se nærmere på nationalparken. I kan 
enten tage en tidlig morgentur et godt stykke ned i selve 

kløften eller tage en gåtur langs kanten og nyde udsigten 
fra de forskellige udsigtspunkter. En shuttle-bus transporte-
rer jer rundt på de steder, hvor det ikke er tilladt at køre selv.

dag 16: grand Canyon – scottsdale, aZ
(kørsel ca. 370 km)
Turen går nu mod syd til Scottsdale. På vejen kører I ad rute 
Az 89, der er en af USA’s smukkeste vejstrækninger, gen-
nem den naturskønne Oak Creek Canyon til Sedona, hvor vi 
absolut kan anbefale et stop. Én overnatning i Scottsdale.

dag 17-18: scottsdale – san diego, Ca 
(kørsel ca. 585 km)
I har omkring 6 timers kørsel foran jer, så skal der være tid 
til et par stop undervejs, skal I ikke for sent af sted fra hotel-
let. San Diego er hjemsted for nogle virkelig store attraktio-
ner som Seaworld California og San Diego zoo med de ver-
densberømte pandaer. I San Diego har I to overnatninger.

dag 19-20: san diego - los angeles, Ca 
(kørsel ca. 200 km)
I har to overnatninger i Los Angeles, hvor I naturligvis skal 
se hollywood, gå en tur på hollywood Boulevard, finde je-
res yndlingsskuespillers stjerne i fortovet på Walk of Fame 
og ud for Man’s Chinese Theatre se de berømte filmstjer-
ners fod- og håndtryk i cementen. Måske skal der shoppes 
i de eksklusive forretninger på Rodeo Drive. 

dag 21: los angeles - los angeles int. airport 
(kørsel ca. 40 km)
Så er turen forbi, og I tager den korte tur til Los Angeles 
lufthavn, hvor bilen afleveres.

las vegas

Yosemite national Park

”i vil gang på gang forbløffes over den livlige 
fantasi, der har været på spil her i byen.”
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