
13 dage / 12 nætter
2 nætter Seattle - 1 nat Olympic National Park - 
2 nætter Portland - 1 nat Newport - 1 nat Coos Bay - 
1 nat medford - 1 nat Eureka - 1 nat Napa Valley - 
2 nætter San Francisco

Denne flotte tur tager udgangspunkt i det nordvestlige USA’s betagende natur. I stifter 
først bekendtskab med storbyen Seattle, herfra turen går til den fascinerende olym-
pic National Park, der omfatter 3 forskellige økosystemer, nemlig sneklædte gletsjer-
bjerge, 100 km forreven Stillehavs-kystlinie og storslået regnskov. kør ad ”Avenue of 
the giants” og se nogle af verdens højeste træer i Redwood National Park. Før I når 
SanFrancisco har I et stop i Napa valley, hvor der produceres fantasktisk vin. 
vælg mellem:
kategori 1:  Bedre turistklassehoteller ofte med mere central beliggenhed
kategori 2: Turistklassehoteller

fra seattle tIl 
san franCIsCo

dag 1: ankomst til seattle, wa
Ved ankomsten til Seattle afhenter I jeres bil og kører til 
hotellet, hvor I har to overnatninger. 

dag 2: seattle, wa
Seattle er kendt for at være iværksætternes hovedstad. 
Tænk bare på Bill Gates og microsoft, William Boeing 
og hans flyfabrik og ikke mindst de amerikanske bands 

Nirvana og Pearl Jam. TV-serien Greys Hvide Verden har 
Seattle som udgangspunkt. Kaffegiganten Starbucks åb-
nede sin første butik her i 1971, men ud over Starbucks, 
findes også kæderne SBC (Seattle’s Best Coffee) og Tully’s, 
foruden mængder af uafhængige caféer, kafferisterier, 
og kaffebutikker. man får fornemmelsen af, at Seattle 
er den storby i verden med flest caféer pr. indbygger. 

dag 3: seattle - olympic national park, wa 
(Kørsel ca. 245 km)
Der er flere måder at se Olympic National Park på. Hvis I 

ønsker den store tur, bør I sejle over Puget Sound og køre 
nord om nationalparken med besøg ved Hurricane Ridge 
ved Port Angeles, Sol Duc Hot Springs, Hoh Rainforest og 
byen Forks fra Twilight-trilogien. Denne tur er dog noget 
længere med sine ca. 350 km plus diverse afstikkere. 
Den mere direkte – og meget kortere – rute bringer jer via 
staten Washingtons hovedstad, Olympia, gennem Olympic 
National Forest til Lake Quinault, hvor I har en nat. Kun få 
veje fører mere end et par km ind i parken, men er I vandre-
lystne, bliver I belønnet med eventyrlige naturscenerier.

dag 4: olympic national park – mt. rainier national 
park – portland, or (Kørsel ca. 495 km)
Dagens tur er lang, men utrolig smuk. Undervejs kan I nyde 
vulkanen mt. Rainier, der fortsat er aktiv og dækket af sne 
og gletsjere. Vulkanen er omgivet af frodige skove, enge 
og dale med vandfald. Der er et bredt udbud af vandrestier 
på alle niveauer. Kør videre til en anden vulkan, mt. St. He-
lens, hvor et udbrud i 1980 overdækkede byer i hundredvis 
af miles omkreds i vulkansk aske og permanent ændrede 
bjergets udseende. Efter besøget ved mt. St. Helen fort-
sætter I mod Portland, hvor I har to overnatninger.

dag 5: portland / Columbia river gorge, or
Portland, der er Oregons største by, er en livlig, åben og 
sofistikeret by med mange, smukke parker. I bør se nogle 
af Portlands og omegnens seværdigheder. Kør evt. en tur 
ud til den 1.300 meter dybe og 130 km lange naturskønne 
Columbia River Gorge.

dag 6: portland – newport, or (Kørsel ca. 315 km)
Dagens bestemmelsessted er kystbyen, Newport. Der 
er næsten frit valg, hvor I vil ramme kysten, men hvis I 
starter med en tur nordvestpå, kommer I til Seaside nær 
Columbia-flodens udmunding. Langs den 2,5 km lange pro-
menade findes der masser af butikker og restauranter. Et 
par kilometer sydligere støder I på Cannon Beach, hvis var-
tegn, Haystack Rock, er en vulkansk sten med en højde på 
72m beliggende direkte på stranden. Herefter fortsættes 
til Newport hvor det maleriske Yaquina Head Lighthouse 
byder jer velkommen. På den fint restaurerede havnefront 
finder I gode fiskerestauranter og – markeder. I har én 
overnatning i Newport.

dag 7: newport – oregon dunes - Coos Bay, or
(Kørsel ca. 160 km)
I fortsætter sydpå, hvor der på dagens korte kørsel er god 
grund til at gøre stop flere steder. På denne del af kysten 
er der hele året mulighed for at se gråhvaler, og også sølø-
verne har kastet deres kærlighed på dette område. Undlad 
ikke at få et kig på USA’s mest fotograferede fyrtårn ved 
Heceta Head. Resten af turen til Coos Bay følger I kysten, 
hvor I møder USA’s største vandreklit, Oregon Dunes. Coos 
Bays restauranter byder på et bredt udvalg af fiskeretter, 
og dagen kan afsluttes med en aftentur langs vandet. I har 
en overnatning ved Coos Bay.

” portland, oregons største by, er en livlig og 
sofistikeret by med mange smukke parker”
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dag 8: Coos Bay – Crater lake national park -  
medford, or (Kørsel ca. 405 km)
Turen går øst på ind i landet til den eventyrligt smukke Cra-
ter Lake National Park. Parkens hovedattraktion er selve 
Crater Lake, der er en af USA’s dybeste søer, og egentlig er 
et udslukt vulkankrater, der er blevet fyldt med smelte- og 
regnvand. Senere på dagen kommer I til medford, som er 
en af Oregons større byer, og her har I en overnatning.

dag 9: medford – redwood national park – eureka, Ca 
(Kørsel ca. 315 km)
Fra medford sættes kursen sydpå gennem bl.a. Rogue Val-
ley. Her gør mikroklimaet, at der kan dyrkes en bred vifte af 
druesorter. Kør evt. forbi en vingård og smag på de lokale 
dråber. I passerer den californiske grænse og vender til-
bage til stillehavskysten ved Crescent City. Langs kysten 
får I et godt indtryk af den fantastiske natur, for her vokser 
nogle af verdens højeste træer. De ses bl.a. i Redwood Na-
tional Park – her er en tur ad Avenue of the Giants et must. 
I Eureka, der var de spanske kolonisters nordligste mission, 
overnatter I en nat.

dag 10: eureka – napa Valley, Ca (Kørsel ca. 415 km)
Omgivet af en rigdom af de kolossale redwoodtræer var 

Eureka tidligere en vigtig by for tømmerhandel, og træba-
ronerne byggede imponerende palæer, som I kan se, hvis I 
giver jer tid til en tur rundt i byen. Turen mellem bjergene 
og Stillehavet er smuk hele vejen frem til Bodega Bay, hvor 
I kører via Santa Rosa til Napa Valley, der er jeres hjem 
for en enkelt nat. Undervejs passerer I et af verdens mest 
eksklusive vinområder, Sonoma. Generelt er Napa Valley 
USA’s måske mest berømte vinområde, og udgør i dag no-
get af verdens dyreste landbrugsjord. 

dag 11: napa Valley – san francisco, Ca 
(Kørsel ca. 110 km)
Denne dags etape er ganske kort, så der er tid til at gøre 
stop i Sausalito, der er en charmerende kunstnerby med 
den skønne beliggenhed ved San Francisco Bay. Har I lyst 
til en vandretur kan turen over Golden Gate Bridge anbe-

fales. Den 1.280 meter lange bro forbinder det provinsielle 
marin County med San Francisco. I har to overnatninger i 
San Francisco.

dag 12: san francisco
Lad bilen stå og bevæg jer ud i en af USA’s mest popu-
lære storbyer på gåben eller med de berømte sporvogne. 
Se verdens mest snørklede gade, Lombard Street og nyd 
udsigten til Golden Gate Bridge fra Fishermans Wharf. Be-

stil en tur til The Rock hjemmefra på www.alcatrazcruises.
com og se et af verdens mest berygtede fængsler.  Byens 
etniske kvarterer, f.eks. den italienske North Beach eller 
Chinatown, bør også opleves. Shopping gøres bedst ved 
market Street og Union Square lige midt i byen.

dag 13: afrejse san francisco 
(Kørsel ca. 25 km)
I kører den korte tur til lufthavnen, hvor bilen afleveres.

” den 1.280 m lange golden gate forbinder det 
provinsielle marin County med san francisco”

golden gate San Francisco

yosemite

olympic National Park

aKtIVItetspaKKe:
dag 2: savor seattle tour 
En to timers guidet tur gennem det pulserende liv i Pike 
Place Market – prøvesmag over 10 forskellige delika-
tesser. Oplev de steder, der har gjort området verdens-
berømt. Se fisk flyve, ost der fremstilles i hånden, og 
den oprindelige Starbucks-butik!

dag 7: oregon dunes Buggy ride 
Prøv den fantastisk ”Buggy Ride” gennem sandklit-
terne. En oplevelsesrig og spændende tur gennem et 
unikt naturområde.

dag 10: napa Valley winery tour 
Besøg en århundrede gammel vingård og prøve-smag 
de fantastiske vine. Lær om områdets rige vinhistorie 
og slap af i det smukke landskab. 
* Det er ikke tilladt for personer under 21 år at indtage 
alkohol i USA. De vil blive tilbudt en alternativ drik.

dag 12: Cable Car City tour 
San Franciscos cable cars er en oplevelse i sig selv 
– med 1 dags hop-af-og-på pas har I mulighed for at 
opleve alle byens populære områder og attraktioner. 
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