
dag 1: ankomst til los angeles, ca
Efter ankomsten til los Angeles henter I jeres bil og kører 
til hotellet, der ligger i nærheden af lufthavnen. Efter den 
lange flyvetur kan en tur i hotellets swimmingpool måske 
friste.
Overnatning:
kategori 1: Custom House. Parkering ca. US$ 23 pr. døgn.
kategori 2: Holiday Inn los Angeles International Airport. 
Parkering ca. US$ 13 pr. døgn.

dag 2: los angeles – palm springs, ca 
(kørsel ca. 170 km)
Der er ca. et par timers kørsel til Palm Springs, og når I 
nærmer jer byen, vil noget af det første der falder i øjnene 
være et kolossalt antal vindmøller – omkring 5.000, der er 
med til at sørge for elektricitet til oase-byen. Vi kan foreslå 
en tur med kabelbanen Palm Springs Arial Tramway til top-
pen af San jacinto-bjerget, der ligger i knap 1.800 meters 
højde, eller hvad med en jeep-safari, hvor I kommer ud i 
ørkenen og oplever indianerkultur. 

Overnatning: 
kategori 1: Renaissance Esmeralda Resort & Spa. 
Parkering ca. US$ 22 pr. døgn.
kategori 2: Royal Sun Inn. Gratis parkering.

dag 3: palm springs – phoenix/scottsdale, aZ 
(kørsel ca. 530 km)
Der skal tilbagelægges en del kilometer på dagens etape, 
der blandt andet går gennem den smukke Sonora-ørken. 
Fremme i Scottsdale kan I opleve byens charmerende 
1900-tals centrum med en hyggelig wild west-stemning.  
Overnatning:
kategori 1: Mondrian Scottsdale. 
Parkering ca. US$ 7 pr. døgn.

kategori 2: Scottsdale Cottonwoods Resort. 
Gratis parkering.

dag 4: scottsdale – Williams, aZ (kørsel ca. 295 km)
Kør nordpå til kunstnerbyen Sedona, hvor vi absolut kan 
anbefale et stop. Byen er utrolig smukt beliggende mellem 
imponerende røde klippekatedraler og har en dejlig atmo-
sfære. Fortsæt ad rute AZ 89, der er en af USA’s smuk-
keste vejstrækninger, gennem Oak Creek Canyon op gen-
nem bjergene til Tusayan, der ligger lige ved indgangen til 
Grand Canyon National Park. Hovedvejen fører til Williams 
der er en af den legendariske Route 66-byer. I skal bo på 
det historiske Grand Canyon Railway Hotel opført i 1908. 
Aftensmaden på hotellet er inkluderet. 

Her er turen for jer, som ikke orker de mange nationalparker, 
men synes et par stykker er nok. På denne tur får I set de pul-
serende storbyer Los Angeles og San Francisco og skal natur-
ligvis tilbringe et par dage i spillebyen, Las Vegas. Opholdet 
ved gran Canyon bliver noget helt specielt. I skal nemlig bo i 
den charmerende Route 66-by, Williams og køre standsmæs-
sigt med grand Canyon Railway helt ind i hjertet af national-
parken. I bliver ikke snydt for de fantastiske naturscenerier 
langs Stillehavskysten, i yosemite National Park og på køretu-
ren fra Scottsdale via Sedona til Williams. 

Tur a:  går via den østlige indgang til yosemite National Park, 
der på grund af sne ofte er lukket fra oktober til juni. 
Rejser I i denne periode vælges tur B.

Tur B:  går fra Las Vegas til Bakersfield (i stedet for death 
Valley) og derfra til El Portal. denne tur kan også 
vælges, hvis I dag 4-6 ikke ønsker ophold i Williams og 
togturen til grand Canyon, men foretrækker at over-
natte nær indgangen til nationalparken. 

Vælg mellem:
kategori 1: Bedre turistklasse hoteller ofte med mere central beliggenhed
kategori 2: Turistklasse hoteller

calIfOrNIeN, Vegas & caNYON 
MED GRAND CANYON RAIlWAY 
15 DAGE / 14 NæTTER
Tur a:  1 nat los Angeles . 1 nat Palm Springs . 1 nat Scottsdale . 2 nætter Williams ved Grand Canyon . 

2 nætter las Vegas . 1 nat Death Valley . 1 nat ved Yosemite National Park .  
              2 nætter San Francisco . 1 nat lompoc/Santa Maria . 2 nætter los Angeles

Tur B:  1 nat los Angeles . 1 nat Palm Springs . 1 nat Scottsdale . 2 nætter nær Grand Canyon . 
              2 nætter las Vegas . 1 nat Bakersfield . 1 nat ved Yosemite National Park . 
              2 nætter San Francisco . 1 nat lompoc/Santa Maria . 2 nætter los Angeles
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Tur B: Fra Sedona kører I til Tusayan ved indgangen til 
Grand Canyon og overnatter der – måltider er ikke inklu-
deret på tur B. 
Overnatning (2 nætter) 
kategori 1 og 2: Grand Canyon Railway Hotel, Williams / 
Red Feather lodge, Tusayan. Gratis parkering.

dag 5: Williams - grand canyon, aZ 
(om bord på Grand Canyon Railway)
Efter en solid morgenmad og en Wild West shootout afgår 
toget kl. 09.30 og når efter et par timer frem til Grand Can-
yon, South Rim – en tur på ca. 105 km. Her afgår busser, 
der kører i fast rutefart til alle parkens udkigspunkter, så I 
har alle muligheder for at få set den store kløft fra forskel-

lige vinkler. Sidst på eftermiddagen er I tilbage i Williams, 
og også i dag er aftensmaden inkluderet. 
Tur B: I kan enten selv køre ind i parken og gøre hold ved 
udsigtspunkterne eller benytte de velfungerende busruter. 
Måltider er ikke inkluderet på tur B.

dag 6: Williams / Tusayan – las Vegas, NV 
(kørsel ca. 350 km)
Gennem den flade ørken går turen via Hover Dam, hvor I 
bør gøre et stop og beundre det fantastiske bygningsværk 
til las Vegas, hvor fantasien har fået fuld udblæsning. Det 
er utroligt, at man her midt ude i Nevadas ørken har kunnet 
opføre noget så ekstravagent og spektakulært.
Overnatning (2 nætter): 
kategori 1: Renaissance las Vegas. Gratis parkering. 
kategori 2: Best Western Mardi Gras. Gratis parkering.

dag 7: las Vegas, NV
Brug dagen til at gå på opdagelse i denne meget specielle 
by, hvor de forskellige fantasifulde hoteller udgør en stor 

del af attraktionerne. Shopping er i denne by en kunstart og 
snyd ikke jer selv for en tur rundt i Forum Shops, hvor både 
butikker og udsmykning er i en klasse for sig. Dagen lang 
er der gang i spillebordene og de enarmede tyveknægte, 
men især om aftenen bliver stemningen intens. 

dag 8: las Vegas – death Valley, ca 
(kørsel ca. 230 km)
Fra lyshavet i Nevada går turen til ørkenen i Californien. I 
kommer til Death Valley med store sandbanker, vulkanske 
kratere og barske omgivelser skabt af vind og vejr. Et godt 
sted at begynde udforskningen af dalen er ved Furnace 
Creek, hvor besøgscentret ligger. På jeres tur rundt i na-
tionalparken bør I en gang imellem gøre stop og gå op på 
bakketoppene, så I kan få overblik over de mange flotte 
naturscenerier.
Tur B: Fra las Vegas kører I til Bakersfield, hvor der over-
nattes.
Overnatning:
kategori 1: Furnace Creek Ranch Resort, Death Valley / 
Red lion Inn, Bakersfield. Gratis parkering.
kategori 2: Stove Pipe Wells Village, Death Valley / BW 
Hill House, Bakersfield. Gratis parkering.

dag 9: death Valley / Bakersfield – Yosemite 
National park – el portal, ca (kørsel ca. 550 km)
I fortsætter op gennem Sierra Nevada-bjergene til den øst-
lige indgang til Yosemite National Park ved Tioga-passet, 
der ligger i omkring 3.000 meters højde. På grund af sne 
er denne indgang ofte lukket fra oktober til juni. Rejser 
I på et tidspunkt, hvor østindgangen er lukket, går turen 
fra las Vegas til Bakersfield (i stedet for Death Valley) og 

calIfOrNIeN, Vegas & caNYONUSA ON WHEElS 

”shopping er en kunstart i las Vegas, og snyd 
ikke jer selv for en tur rundt i forum shops”

Big Surgrand Canyon Railway

death Valley National Park Venice Beach - Los Angeles
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derfra til El Portal. Yosemite National Park er USA’s mest 
besøgte nationalpark. Naturen er helt eventyrlig med fan-
tastiske granitklipper, buldrende vandfald, gletschere og 
blomstrende enge. 
Overnatning:
kategori 1: Yosemite View lodge. Gratis parkering.
kategori 2: Cedar lodge. Gratis parkering.
 
dag 10: el portal – san francisco, ca 
(kørsel ca.  315 km)
I kan nå endnu et besøg i nationalparken, eller I kan på 
vejen til San Francisco kigge lidt på Californiens Gold 
Country, som I befinder jer lige i udkanten af. Sonora er 
med smukke gamle huse og minder om tidligere tiders lyk-
kejægere, fredløse og letlevende damer et besøg værd. 
Det samme er andre historiske byer som jamestown og 
Columbia. Alt sammen kan ses uden at tage de store om-
veje på turen til San Francisco.
Overnatning (2 nætter): 
kategori 1: Sir Francis Drake. Parkering US$ 35 pr. døgn.
kategori 2: Renoir Hotel. Gratis parkering.

dag 11: san francisco, ca
San Francisco er en af de smukkeste og mest fascinerende 
byer i USA. Her er der attraktioner og seværdigheder nok 
til mange dage. Fisherman’s Wharf indbyder til en slentre-
tur, på PIER 39 er der gøgl, gademusikanter, butikker og 
caféer. Se den smukke husrække malet i de fineste pastel-
farver på Alamo Square, tag turen på den stejle, snoede 
lombard Street og slå et slag gennem Chinatown. 

dag 12: san francisco – lompoc / santa maria, ca 
(kørsel ca. 425 km)
Tag tidligt af sted fra San Francisco, så I får mulighed for 
at gøre nogle stop på vejen ned langs den betagende Stil-
lehavskyst. I Monterey kan I besøge det fine akvarium, og 
ved Big Sur er udsigten over havet fra udsigtspunkterne på 
klipperne helt fantastisk. Egnen omkring lompoc / Santa 
Maria er et af Californiens største vinområder, så der er 

god mulighed for besøg på vingårde.  
Overnatning: 
kategori 1: Historic Santa Maria Inn. Gratis parkering.
kategori 2: Quality Inn Suites. Gratis parkering.

dag 13: lompoc / santa maria – los angeles, ca 
(kørsel ca. 275 km)
Så går turen mod los Angeles, og vi kan foreslå jer at gøre 
stop i den danske koloni Solvang og i den eksklusive by, 
Santa Barbara. Her er en smuk bymidte og en fin gammel 

missionsstation. 
Overnatning (2 nætter): 
kategori 1: Wilshire Grand. Parkering ca. US$ 35 pr. døgn.
kategori 2: Best Western Dragon Gate Inn. Gratis parkering.

dag 14: los angeles
Så skal I på opdagelse i ”Englenes by”. Der er lys, glimmer 
og glamour i Hollywood og eksklusiv shopping på Rodeo 

Drive. Spis eventuelt frokost i det berømte/berygtede 
Muscle Beach ved Venice, besøg Santa Monica Pier, der 
er ”endestation” for den legendariske Route 66, eller se 
hvordan film bliver til i Universal Studios. Der er mulighe-
der nok for en oplevelsesrig dag.

dag 15: los angeles – 
los angeles International airport
Turen er ved at være forbi, og I kører til lufthavnen, hvor 
bilen afleveres. 

” der er lys, glimmer og glamour i hollywood 
og eksklusiv shopping på rodeo drive”

Alcatraz - San Francisco Rodeo drive - Los Angeles

Hoover dam

Lombard Street - San Francisco
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