
Forslag til individuelle rejser
USA & Hawaii

verden er vidunderlig



Velkommen til et land fuld af muligheder
USA er kæmpe stort og har så meget at byde på, at der skal mange rejser til, før man har set blot de største og vigtigste seværdig-
heder. Der er stor forskel på kultur og levevis fra område til område, men ens for alle områder er en utrolig gæstfrihed – og det gør 
USA til et fantastisk rejseland.

Lad det være sagt med det samme – vi kan arrangere en rejse til USA, som passer præcis til jeres ønsker. Når I ser rejserne i dette kata-
log, så betragt dem som vores turforslag, som I kan ændre på, uanset om det er antal dage, hoteller eller ruten, I ønsker at ændre.

Vores USA-eksperter har rejst over hele USA og har sammensat hundredevis af vellykkede rejser. Ring til os på 4526 0000 og lad os 
give jer et tilbud på en rejse, der er helt tilpasset jeres ønsker. Vores eksperkter brænder for USA og vil gøre alt for at sikre, at I får 
en oplevelse for livet.

Hvis vi skal give ét enkelt råd, så vil det være, at I skal være grundige i forbindelse med sammensætningen af rejsen og tage højde for 
de ofte lange køreture. Det kan være nødvendig med en ekstra overnatning nogle steder, for at der er tid til at nyde turen og få fuld 
glæde af de store oplevelser – det er jo ferie, hvor sjælen skal kunne følge med. Rigtig god rejse!

Med venlig hilsen

Asger Domino, Adm. Direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser

Få rådgivning og tilbud 
fra vores USA-eksperter 
Når I har fundet inspiration i dette katalog og på vores 
hjemmeside, så ring til vores USA-eksperter og få 
rådgivning. Så sammensætter vi en rejse, præcis som I 
kunne tænke jer og laver et tilbud til jer. 

Ring til os på 4526 0000.
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USA rundrejser 
med rejseleder
Dette katalog indeholder inspiration til individuelle kør-selv-
rejser i USA. Vi har et specielt katalog for krydstogter samt 
rundrejser med dansk rejseleder i USA. 

Bestil dem på www.stjernegaard.dk

USA
På eventyr i det nordøstlige USA

Rundrejse med dansk rejselederUSA
På eventyr i det vestlige USA

Rundrejse med dansk rejseleder

USA
På eventyr i det sydlige USA

Rundrejse med dansk rejseleder

    Der kan ændres   
    i turforslagene
Betragt rejserne i dette katalog som vores rejse-
forslag, der kan ændres efter jeres ønsker:

•  I kan ændre i ruten

•  I kan ændre hoteller, hvis I har specifikke steder,  
 I gerne vil bo (gælder ikke visse familiepakker) 

•  I kan opgradere hoteller et eller flere steder på ruten

•  I kan ændre antallet af dage et eller flere steder på ruten

•  I kan ændre bilkategori

!

verden er vidunderlig

USA
Rundrejse med dansk rejseleder

På eventyr fra kyst til kyst
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YOSEMITE NATIONAL PARK

Yosemite ligger i Californien ca. 320 km øst for San Francisco. Den 

blev udnævnt til nationalpark i 1864 og er en af USA’s allersmuk-

keste parker. Den er ca. 3000 km2 stor (på størrelse med Fyn) og 

især kendt for sine granitklipper, som rejser sig nærmest lodret 

op i luften, de mange klare vandløb og stejle, brusende vandfald, 

som fodres af smeltevand fra Sierra Nevada-bjergene. Parken gen-

nemskæres af to floder, Merced og Toulumne, som bidrager til den 

friskhed, der kendetegner parken. Her er luften altid klar og ren.  

Parken har et rigt dyreliv, og det er på ingen måde usædvanligt 

at støde ind i en bjørn, hvis man fx står tidligt op en morgen 

og bevæger sig ind i skoven. Hvis man tjekker ind på et hotel i 

selve parken, bliver man bedt om at være ”bear-aware”, hvilket 

bl.a. indebærer, at man skal tømme bilen for alle madvarer og 

emballage, som kunne tiltrække en lækkersulten bjørn. I som-

merhalvåret fra maj til og med oktober (afhængig af snefald) kan 

man køre ind i parken via det spektakulære Tioga Pass, som ligger 

i ca. 3000 meters højde og regnes for at være en af USA’s mest 

seværdige vejstrækninger. 

På denne rute ser man hele parkens dramatiske og smukke 

natur med stejle klippevægge, grønne søer og blomsterenge på 

vejen til Yosemite Valley, som er parkens centrum. I udkanten af 

parken ligger Mariposa Grove med de gigantiske sequoia-træer. 

Nogle  er over 1000 år gamle og op til 100 meter høje – de sæt-

ter andre ting i perspektiv. Parken har et fint system af busser, 

som kører i pendulfart mellem de forskellige seværdigheder. Der 

findes mange kilometer afmærkede vandrestier, og det kan især 

anbefales at bevæge sig op til nogle af de smukke vandfald. Der 

findes nogle få hoteller og campingpladser inde i selve parken, 

som er meget efterspurgte, og et stort antal hoteller lige uden 

for indgangen på begge sider af parken. 

DEATH VALLEY NATIONAL PARK

Death Valley nationalparken i Californien er et enestående sted i verden. Her 

finder vi ekstremerne. Det er den største nationalpark i USA syd for Alaska og det 

varmeste og tørreste sted på kontinentet. Om sommeren sniger temperaturen sig 

op på 47 grader i gennemsnit, og den højeste temperatur (ca. 57 grader), der 

nogensinde er målt i verden, er målt her. Der falder under 5 cm regn om året. 

Disse ekstremer betyder, at man opholder sig mest inde i sin airconditionerede 

bil, hvis man besøger parken om sommeren, men det er selvfølgelig muligt at 

gøre nogle korte stop undervejs. Vand skal medbringes i rigelige mængder. Hele 

nationalparken er en såkaldt gravsænkning, der har fundet sted gennem millioner 

af år som følge af, at jordskorpen i forbindelse med varmepåvirkninger strækker 

sig ud og kommer i spænd. 

Inde i parken finder vi også USA’s laveste punkt, Badwater, som ligger 86 meter 

under havets overflade. Blandt parkens andre interessante steder finder vi 

Zabriskie Point, som byder på en storslået udsigt, og de to små bysamfund 

Furnace Creek og Stovepipe Wells Village.

NATIONALPARKER I DET VESTLIGE USA

Grand Canyon

Lake Powell

Yosemite Bryce Canyon
Zion National Park

Las Vegas

Death Valley

Utah

Arizona

Californien

Nevada

Los Angeles

San Francisco
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BRYCE CANYON NATIONAL PARK

Bryce Canyon er en mindre nationalpark på ca. 150 

km2 i det syd-centrale Utah, ca. 60 km nordøst for 

Zion National Park. 

Faktisk er parken ikke en canyon (kløft) men består af 

en række sylespidse klippesøjler kaldet ”hoodooer”. 

De oprindelige indianerne så dem som ”røde klip-

per, der står som mennesker”, og de giver faktisk 

mindelser om forstenede grupper af mennesker 

og fantasibyer med bymure og tårne. Et meget 

usædvanligt syn, som i høj grad er en køretur værd. 

GRAND CANYON NATIONAL PARK

Grand Canyon er ikonisk blandt USA's nationalparker og står på mange men-

neskers “to-do” liste. Parken ligger i det nordvestlige Arizona, og selve kløften, 

som udgør Grand Canyon, er 446 km lang, 29 km bred på det bredeste sted og 

1,6 km dyb. I bunden af kløften løber Colorado-floden, og det er erosionen fra 

denne flod, som gennem millioner af år har skabt hele dette fantastiske sceneri.

Grand Canyon blev udnævnt til nationalpark i 1919 og besøges af op mod 5 mio. 

turister hvert år. Parken dækker begge sider af kløften, South Rim og North Rim, 

men de fleste gæster opholder sig på den meget tilgængelige South Rim. Her 

får I også det flotteste syn, fordi solen lyser over på North Rim og fremhæver 

alle de fantastiske formationer og farver. Langs South Rim løber Hermit Road, 

som er lukket for trafik, bortset fra parkens egne busser, som til gengæld kører 

i pendulfart fra udsigtspunkt til udsigtspunkt. Der er en del hoteller og lodges 

inde i parken og desuden mange overnatningsmuligheder lige uden for parken.

De store tilløbsstykker i Grand Canyon er solopgang og solnedgang, hvor lyset 

fra solen skaber scenerier, som får selv de mest garvede globetrottere til at 

snappe efter vejret. Kløften forandrer sig meget efter lyset, og midt på dagen, 

hvor temperaturerne i sommermåneders kravler op over de 30 grader, kan den 

se næsten livløs ud. Når lyset så forsvinder sidst på eftermiddagen, kommer de 

røde farver frem, og kløften begynder nærmest at gløde. Et guddommeligt syn, 

hvor man kan føle sig ganske lille som menneske i den store natur! 

ZION NATIONAL PARK

I det sydvestlige hjørne af Utah ligger den prægtige Zion National Park, en bid af himlen på 

jorden med Yosemites farver og Grand Canyons dramatiske kløfter.  Zion har sin egen 800 

meter dybe kløft, skabt af Virgin-flodens erosion i de omkringliggende sandstensbjerge 

gennem millioner af år. Den 10 km lange køretur gennem kløften, Zion Canyon Scenic 

Drive, hører til blandt de mest seværdige i hele USA – her passerer man fantastiske klip-

peformationer i smukt farvede sandsten, høje bjerge og imponerende kupler. Køreturen 

ender ved det andægtige Temple of Sinawava, opkaldt efter paiute-indianernes ulvegud. 

Parken fik sit navn af mormonerne, som slog sig ned i Utah i 1850’erne. De fandt natu-

ren så overdådig, at de navngav området Zion, den gammeltestamentlige betegnelse for 

Jerusalem. Inde i parken finder vi også 750 meter høje monolitter, som er navngivet efter 

de tre patriarker Abraham, Isak og Jakob.
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VESTKYSTEN

Hele USA’s vestkyst fra Seattle i nord til San Diego i syd er en 

legendarisk strækning på ca. 1900 km, som skærer sig gennem 

staterne Washington, Oregon og Californien. Strækningen løber 

gennem fantastiske landskaber, pulserende storbyer, små flækker 

og en deraf følgende mangfoldig kultur. Af de 1900 km udgør 

legendariske Highway 1 i Californien ca. 1000 km. 

Strækningen fra Seattle til San Francisco er en naturoplevelse ud 

over det sædvanlige. I Oregon og hele vejen ned til San Francisco 

møder I de store velduftende redwoodskove med træer, som er 

mange hundrede år gamle og ofte over 100 meter høje. Oregons 

natur er mangfoldig – her finder I en uberørt kystlinje, brusende 

floder og vandfald, sandmiler og marsklandskab. Hvis I har mod 

på at tage en afstikker ind i landet, så ligger både Lake Tahoe og 

Yosemite-nationalparken inden for rækkevidde. Herudover går ru-

ten gennem de berømte vinområder Sonoma og Napa Valley med 

de snorlige vinmarker og det gode liv, hvor kvaliteten er i højsædet. 

Den legendariske, californiske hovedvej  Highway 1 strækker sig 

fra Leggett i nord tæt ved grænsen til Oregon og helt ned til Dana 

Point midt mellem Los Angeles og San Diego. Ruten snor sig langs 

med Stillehavets kyst og er både dramatisk og storslået og kendt 

for at være en af USA’s smukkeste køreture.

Highway 1 byder da også på en perlerække af oplevelser: den 

maleriske by Monterey og ”Margueritruten”, the 17-mile drive, 

som, udover imponerende villaer, lægger jord til en af verdens 

fornemste golfbaner. Den hyggelige by Carmel, boheme-enklaven 

Big Sur og den skønne spansk-prægede by Santa Barbara er de 

næste perler på snoren. Herefter Solvang-området, som udover 

at være et levende museum for danske indvandrere også er et af 

Californiens absolut bedste vinområder. Man kan fortsætte hele 

vejen til San Diego, en lidt overset, men ikke desto mindre skøn 

storby med en dejlig maritim stemning. 



9 Det vestlige USA  Inspiration

VINOMRÅDER - SONOMA OG NAPA VALLEY

Disse to vinområder, som ligger lidt nord for San Francisco, er verdenskendte for 

deres fremragende vine – især Pinot Noir-, Cabernet Sauvignon- og Chardonnay-

vine. Vinmarkerne nyder godt af de mange solskinstimer og den lange tørre 

periode fra maj til september, som danner de optimale betingelser for druerne. 

I Napa Valley ligger der mere end 200 vingårde, og i Sonoma mere end 300 

vingårde spredt mellem vinmarkerne i det bakkede terræn. Når I nu befinder 

jer midt i dette herlige vinland, bør I besøge et par vingårde og smage på 

de ædle druer. I Napa-området ligger der mange vingårde omkring Highway 

29 mellem de hyggelige byer St. Helena og Napa Village. I Sonoma kan I fx 

køre ad Highway 12 mellem Sonoma by og Santa Rosa. Mange af vingårdene 

har guidede ture og selvfølgelig vinsmagning, dog mod betaling. Hvis man 

er i et ekstravagant humør, kan man booke en tur med det berømte Napa 

Valley Wine Train og få sig en helt særlig, næsten royal oplevelse. Toget er 

et Pullman-tog fra 1920’erne, og undervejs serveres en forrygende 3-retters 

menu, mens man nyder udsigten over de snorlige vinmarker. 

SOLVANG

Den dansk-klingende Solvang ligger i Santa 

Ynez-dalen i Santa Barbara Wine Country, 

godt 200 km nord for Los Angeles, og 

byen er et naturligt stop, når man følger 

Highway 1 eller 101 mellem San Francisco 

og Los Angeles. Ud over danske småkager 

og æbleskiver er Solvang kendt for sine 

meget fine vine. 

De første vinstokke blev plantet i begyndel-

sen af det 19. århundrede af missionærer, 

og i dag er området især kendt for Char-

donnay-, Pinot Noir- og Syrah-vine af høj 

kvalitet.  Det er de mange solskinstimer 

og den kølige havgus, der giver druerne 

optimale vækstbetingelser.  

Flere af de bedste vingårde ligger lige 

omkring Solvang, og deres tasting rooms 

er typisk åbne fra kl. 11 om formiddagen 

til kl. 17.  
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Dette er den store klassiske tur gennem det vestlige USA med en fantastisk 

kombination af storbyliv og naturoplevelser i de store nationalparker, som 

er så smukke, at man må knibe sig i armen. For at minimere køretiden 

starter I turen i Phoenix og kører gennem Red Rock Country til Grand 

Canyon, som er et af verdens naturlige vidundere. 

Herfra kører I til Bryce og Zion-nationalparkerne, inden I slapper lidt af fra 

naturen i hæsblæsende Las Vegas. Videre går det gennem Death Valley 

til Yosemite nationalparken, en af kronjuvelerne blandt USA’s parker, og 

til San Francisco, der betegnes som USA’s hyggeligste storby. I kører ad 

Highway 1 langs Stillehavskysten forbi en perlerække af skønne kystbyer, 

inden I rammer Los Angeles. Kort sagt en klassiker fuld af kontraster og 

kæmpestore oplevelser! 

Vestens højdepunkter
20 dage - ca. 3.110 km

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 

Dag 1. Danmark - Phoenix, Arizona. Ankomst om eftermiddagen.

Dag 2-3. Grand Canyon, Arizona. Fra Phoenix gennem Red Rock  

 Country til vidunderet Grand Canyon med god tid til at udfor- 

 ske kløften, som kan tage pusten fra selv garvede rejsende.

Dag 4. Lake Powel, Arizona. Køretur gennem Navaho-indianer- 

 reservat. Mulighed for rafting på Colorado River eller besøg i 

 Monument Valleys western-landskab, der er brugt som  

 kulisse i adskillige film.

Dag 5.  Bryce National Park, Utah. Enestående, sylespidse sand- 

 stenssøjler, der ligner grupper af forstenede mennesker.  

 Smukke røde farver og en dybsort himmel med funklende  

 stjerner så langt øjet rækker.

Dag 6. Zion National Park, Utah. En af USA’s allersmukkeste  

 køreture, den 10 km lange Zion Canyon Scenic Drive med  

 fantastiske klippeformationer, en brusende flod og duftende  

 fyrtræer. Helt anderledes end de forrige nationalparker.

Dag 7-8. Las Vegas, Nevada. Fra naturen direkte til menneskeskabt  

 plastic-fantastic. Selv naturligt skeptiske danskere bliver impo- 

 neret over Las Vegas og alle de muligheder, byen giver. Kig på  

 mennesker og inviter jer selv til et af byens forrygende shows.

Dag 9. Death Valley, Californien. Dødens Dal blev navngivet af  

 1800-tallets immigranter, som søgte lykken i Californien, men  

 som måtte overvinde de ekstreme temperaturer i området for  

 at komme dertil. Et sted, som simpelt hen ikke findes magen  

 til andre steder i verden.

Dag 10-11. Yosemite National Park, Californien. Et absolut højde- 

 punkt på turen. Yosemiteparken er så ren og klar, grøn og blå,  

 at man næsten ikke tror sine egen øjne. Blandt højdepunkter- 

 ne er de blomstrende enge, stejle klippevægge og brusende  

 vandfald. Find en vandrerute, der passer til jeres tempera- 

 ment, og hold udkik efter bjørne, som dog helst spiser bær. 

Dag 12-14. San Francisco, Californien. USA’s smukkeste storby  

 befolket af usædvanligt tolerante mennesker. Legendariske  

 Golden Gate-broen og de maleriske kvarterer med victorian- 

 ske huse og stejle gader med sporvogne. Et godt sted at  

 puste ud efter mange oplevelser i naturen. 

Dag 15. Salinas, Californien, evt. Monterey, Californien. I Monte- 

 rey finder I et af verdens bedste akvarier og en hyggelig  

 Skagen-agtig stemning langs de røde pakhuse på havne- 

 fronten. Her spiser man god fisk og skaldyr. Natursmukke 

 17-mile-drive uden for byen med udsigt til liebhaveri.  

 På standardturen overnattes i Salinas.

Dag 16-18. Santa Monica (Los Angeles), Californien. Legendariske  

 Highway 1 forbi idylliske Carmel og Big Sur og storslået udsigt  

 over den rå Stillehavskyst. Oplev spændende spansk historie  

 i Santa Barbara og Los Angeles med Hollywood og Walk of  

 Fame og en køretur i Beverly Hills. Målstregen er ved hyggelige  

 Santa Monica, fyldt med brede smil og solbrændte kroppe.

Dag 19.  Santa Monica - Danmark. I rejser hjem fra LAX om aftenen.

Dag 20.  Hjemkomst til Danmark
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Klassisk tur gennem det vestlige USA med et tvist! På denne tur kombinerer 

I storbyliv og naturoplevelser i de store nationalparker med Lake Tahoe 

– det fantastiske amerikanske ferieparadis for de aktive. For at minimere 

køretiden går starten i Phoenix gennem Red Rock Country til Grand Canyon, 

som er et af verdens naturlige vidundere. 

Herfra til hæsblæsende Las Vegas som kontrast til naturen og videre 

gennem Death Valley til den enestående Yosemite National Park. Ved 

Lake Tahoe er det vandsportsaktiviteter, der er i højsædet, og herfra går 

turen til San Francisco, USA’s hyggeligste storby, og videre ad legendariske 

Highway 1 langs Stillehavet til målstregen i Los Angeles, USA’s filmmekka. 

På denne tur får I simpelt hen det hele med.

Vesten og Lake Tahoe
16 dage - ca. 2.800 km

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 

Dag 1. Danmark - Phoenix, Arizona. Ankomst om eftermiddagen.

Dag 2-3. Grand Canyon, Arizona. Fra Phoenix gennem Red Rock  

 Country til vidunderet Grand Canyon og god tid til at udforske  

 kløften, som kan tage pusten fra selv garvede rejsende.

Dag 4-5. Las Vegas, Nevada. Fra naturen direkte til menneskeskabt  

 plastic-fantastic. Selv naturligt skeptiske danskere bliver impo- 

 neret over Las Vegas og alle de muligheder, byen giver. Kig på  

 mennesker og inviter jer selv til et af byens forrygende shows.

Dag 6. Death Valley, Californien. Dødens Dal blev navngivet  

 af 1800-tallets immigranter, som søgte lykken i Californien,  

 men som måtte overvinde de ekstreme temperaturer i områ- 

 det for at komme dertil. Et sted, som simpelt hen ikke findes  

 magen til andre steder i verden. 

Dag 7.  Yosemite National Park, Californien. Et absolut højde- 

 punkt på turen. Yosemiteparken er så ren og klar, grøn og  

 blå, at man næsten ikke tror sine egne øjne. Blandt højde- 

 punkterne er de blomstrende enge, stejle klippevægge og  

 brusende vandfald.  

Dag 8.  Lake Tahoe, Californien. Lake Tahoe er et rigtigt ferie- 

 paradis, men der er stort set ingen ikke-amerikanere, der  

 finder vej dertil. Fantastisk smuk sø i 1900 meters højde med  

 klar luft og krystalklart vand.

Dag 9-11. San Francisco, Californien. USA’s smukkeste storby  

 befolket af usædvanligt tolerante mennesker. Her finder I den  

 legendariske Golden Gate-bro og de maleriske kvarterer med  

 victorianske huse og stejle gader med sporvogne. Et godt sted  

 at puste ud efter mange oplevelser i naturen.  

Dag 12. Santa Maria, Californien. En skøn køretur ad Highway  

 1 langs den rå Stillehavskyst. Den bedste udsigt fås, når man  

 som jer kører fra nord mod syd. Inden Santa Maria, stop fx i 

 stemningsfulde Monterey med super akvarium og hyggelige,  

 velhavende Carmel.

Dag 13-14. Los Angeles, Californien. Et par godbidder på stæk- 

 ningen mod LA: historiske Santa Barbara med den spanske  

 mission, danske Solvang med æbleskiver og småkager midt  

 i et af Californiens allerbedste vindistrikter. Fremme i LA:  

 glamour i Hollywood og Beverly Hills, shopping og strandliv  

 ved Santa Monica.  

Dag 15.  Los Angeles - Danmark. I rejser hjem fra LAX om aftenen.

Dag 16.  Hjemkomst til Danmark
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 

Dag 1-2. Danmark - Seattle, Washington. Velkommen til den smukt  

 beliggende storby ved sundet og søen med udsigt til bjerge,  

 så langt øjet rækker. Se det hele fra toppen af The Space  

 Needle og nyd livet langs havnefronten med en kop kaffe i  

 hånden. Blandt byens bidrag til resten af verden er Starbucks  

 Coffee, Microsoft og Boeing, så det er jo meget godt gået! 

Dag 3. Lake Quinault, Washington. Spektakulær køretur ud over  

 sundet, langs den barske kyst, forbi USA’s eneste tempere- 

 rede regnskov og forbi den 200 meter dybe Lake Crescent til  

 bredden af Lake Quinault i skovens dybe stille ro.

Dag 4. Portland, Oregon. Øst for Portland skal I besøge den be- 

 tagende Columbia River Gorge og se Oregons højeste vand- 

 fald. Stå på Benson Bridge, Oregons mest fotograferede sted. 

Dag 5. Newport, Oregon. I dag rammer I Stillehavskysten ved den  

 fine by Newport med det maleriske fyrtårn Yaquina Head  

 Lighthouse, det højeste på Oregons kyst. Byens havn ligger  

 smukt ved den ikoniske buebro Yaquina Bay Bridge. 

Dag 6. Coos Bay, Oregon. I kører langs kysten på Highway 101.  

 Tag et stop ved Oregon Dunes – et kæmpe naturområde  

 med sandmiler, strand og marsklandskab. Hvis I er lege- 

 syge, er der rig mulighed for at brænde krudt af på 4-hju- 

 lede køretøjer i klitterne.

Dag 7. Crater Lake, Medford, Oregon. En naturoplevelse af de helt  

 store venter jer i dag: et besøg ved Crater Lake National Park.  

 Søen ligger i 1900 meters højde oven på resterne af en vul- 

 kan, som sank i jorden for omkring 7.000 år siden. Det er USA’s  

 dybeste sø og den er kendt for sin forunderlige blå farve.

Dag 8. Eureka, Californien. Gå tur blandt de kæmpehøje nåletræer i  

 Oregons og Californiens redwood-skove. Følg en markeret rute  

 ind i skoven og mærk duften af de ældgamle træer.  

Dag 9. Napa, Californien. Igennem Californiens overdådige vin- 

 land. Napa by er rigtig hyggelig med dejlige butikker med  

 fødevarer af en helt anden kvalitet, end man normalt møder,  

 og naturligvis vinsmagning.

Dag 10-11. San Francisco. En af USA’s allerskønneste byer. De stejle  

 gader med sporvogne er set i mange film sammen med den  

 ikoniske Golden Gate Bridge. God shoppingby og rigtig god  

 by at opleve til fods. 

Dag 12.  San Francisco - Salinas. På ruten til Salinas kommer I  

 forbi skønne kystbyer som Monterey med Skagen-stem- 

 ning og Carmel-by-the-Sea. 

Dag 13-14. Santa Barbara. En rigtig velhaverenklave med en skøn  

 spansk stemning og spændende historie. I har en ekstra  

 nat i denne perle.

Dag 15-17. Los Angeles. Kør en tur rundt i Beverly Hills og oplev  

 den mondæne Rodeo Drive, hvor filmstjernerne shopper.  

 Solnedgang ved Santa Monica er et stort tilløbstykke.  

Dag 18.  Hjemrejse. Afgang mod København i løbet af dagen.

Dag 19.  Hjemkomst til Danmark 

Denne køretur går fra Seattle i nord til Los Angeles i syd langs den 

barske Stillehavskyst med afstikkere ind i landet til noget af den mest 

spektakulære natur, som Nordamerika kan byde på. Oplev vibrerende 

Seattle, USA's iværksætterby nr. 1, og fortsæt ud til Washingtons dybe 

søer og grønne skove.

Herefter ind til Oregons brusende floder, den uberørte kystlinje og den 

usædvanligt smukke og blå kratersø. Som om det ikke var nok, kører I 

herefter gennem majestætiske nåletræsskove til I når Californiens idylliske 

vinmarker. I San Francisco oplever I byen med de stejle gader og maleriske 

træhuse, inden I bevæger jer ned af den legendariske Highway 1. Nyd 

de skønne kystbyer som fx Monterey, Carmel by the Sea og ikke mindst 

Santa Barbara med herlig spansk stemning, inden I slutter af i Los Angeles.

Seattle - Los Angeles
19 dage - ca. 2.600 km
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KØR-SELV-REJSER 
I DET VESTLIGE USA 

Det vestlige USA byder på en uendelig række af 
seværdigheder, så man er nødt til at prioritere i 
oplevelserne – man kan jo altid vende tilbage og 
få resten med. Blandt de absolutte højdepunkter 
i det vestlige USA er Yosemite-nationalparken, 
dens diametrale modsætning i spillebyen Las 
Vegas, maleriske San Francisco og den legendari-
ske Highway 1, der snor sig langs med kysten fra 
San Francisco til Los Angeles. 
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KØR-SELV-TURE FOR 
DEN STORE FAMILIE
Det kan være en stor mundfuld at pakke hele familien sammen og 

tage på kør-selv-ferie i USA. Turene i bilen kan være lange, og det kan 

være dyrt at booke ekstra hotelværelser til børnene. 

Stjernegaard Rejser tilbyder derfor en kør-selv-ferier specielt tilret-

telagt for familier på helt op til seks personer. Turen er planlagt i en 

rolig rytme med flere overnatninger på samme sted, men også med 

korte køreture, hvor det kan lade sig gøre, for at undgå overophedning 

på bagsædet. 

Vi har sammensat en kør-selv-tur rundt i det vestlige USA med særlig 

fokus på den store familie. Det er en 18 dages tur rundt til højdepunk-

terne i Californien, Arizona og Nevada med start og slut i Los Angeles

Prisen på familieturen er baseret på to, tre eller fire voksne plus to 

børn under 16 år, som bor gratis på værelset. Der må maksimalt bo 

seks personer på værelset.

STORE HOTELVÆRELSER 
MED PLADS TIL BØRN

Familieturene er delvis bygget op omkring Hilton-kædens 

Embassy Suites-hoteller. Disse hoteller tilbyder 2- og 

3-værelses suiter med plads til mellem 3 og 6 personer. 

Der vil være separat sove- og dagligstueområde, og ofte 

er der et lille køkken-område, så man kan lave mad 

selv, hvis man har lyst. Nogle værelser vil også have to 

badeværelser.

MORGENMAD OG AFTENSNACK 
ER INKLUDERET

På Embassy Suites er amerikansk morgenmad in-

kluderet i prisen, hvilket er en sjældenhed i USA og 

bestemt ikke uvæsentligt, når man er en stor familie. 

På de steder, hvor der ikke overnattes på Embassy 

Suites, gælder der særlige regler for den inkluderede 

morgenmad. Se prislisten for flere oplysninger. 

Ud over morgenmaden holdes der hver aften på alle 

Embassy Suites-hoteller en såkaldt Evening Reception 

i lobbyen med gratis kolde og varme snacks og drik-

kevarer, inkl. alkoholiske drikke til de voksne. Her kan I 

koble af, når I kommer tilbage efter dagens oplevelser, 

og vinde lidt ekstra tid, inden I skal spise aftensmad. 

BESTIL 
I GOD TID 
- der er rift om 
familieværel-

serne
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 

Dag 1. Danmark - Los Angeles, Californien - I ankommer til Los  

 Angeles sidst på eftermiddagen, samler lejebilen op og indlo- 

 geres på hotellet.  

Dag 2-4. Flagstaff, Arizona, og Grand Canyon, Arizona. I starter  

 med turens absolut længste køretur på ca. 8 timer. Byen lig- 

 ger på motorvej I-40 og den berømte Route 66 og er et glim- 

 rende udgangspunkt for at udforske Grand Canyon. Den  

 spektakulære kløft, som gennem millioner af år er gennem- 

 skåret af Colorado River, er 446 km lang, mellem 15 og 30  

 km bred og 1,6 km dyb. 

Dag 5-6. Las Vegas, Nevada. Efter store naturoplevelser kommer  

 I til den diametrale modsætning i spille- og underholdnings- 

 byen Las Vegas. Her er intet ægte, ud over begejstringen, og  

 det er jo også værd at tage med. Oplev imponerende shows  

 og hoteller i forskellige temaer, og kig på sjove mennesker.

Dag 7.  Death Valley og Mammoth Lakes, Californien. På vej  

 til Mammoth Lakes kører I gennem Death Valley, det enorme  

 ørkenområde, hvor den højeste temperatur i verden er målt  

 for nylig. Dagens mål, Mammoth Lakes, ligger uendeligt smukt  

 i Sierra Nevada-bjergene på den anden side af Death Valley  

 tæt på Yosemite National Park, og her er luften tindrende frisk. 

Dag 8-9. Bass Lake, Californien, og Yosemite National Park. 

 På den idylliske Bass Lake har I muligheden for at leje speed- 

 både, ”patio boats” med grill på bagperronen og alle mulige  

 andre sjove ting. Mulighed for at køre ad den vanvittigt  

 smukke Tioga Pass Road gennem Yosemite National Park.  

 Tag på en dagstur i parken med 1000 år gamle og 100 meter  

 høje sequoia-træer, blomstrende enge og brusende vandfald.

Dag 10-11. San Francisco, Californien. I bor lige i smørhullet ved  

 Union Square. Her finder I stejle gader, sporvogne, og en  

 hyggelig havnefront, hvor søløverne dovner i solen. Også  

 god shopping og mulighed for et besøg i Alcatraz-fængslet,  

 hvor mafiaens kendisser sad i mange år. Husk at booke på  

 nettet hjemmefra.

Dag 12-13. Monterey Beach, Californien. I det Skagen-agtige  

 Monterey med gamle, røde pakhuse finder I et af verdens  

 bedste akvarier. Friske fisk og skaldyr serveres i byens  

 mange, gode restauranter. 

Dag 14. Cambria, Californien. I fortsætter syd på langs Stille 

 havskysten ad legendariske Highway 1 og 101 til idylliske  

 Cambria. Kig forbi velhaver-enklaven Carmel på vejen og  

 ”hils” på Clint Eastwood. Fremme ved Cambria kan I blive  

 blæst igennem på en gåtur på Moonstone Beach.

Dag 15-16. Mandalay Beach, Oxnard, Californien. På vej til Oxnard  

 kan I besøge smukke Santa Barbara, som stammer fra den- 

 gang, da Californien var spansk. Gå en tur i byens hyggelige  

 centrum, bygget i spansk kolonistil, og på byens travle mole,  

 som strækker sig langt ud i Stillehavet. Nyd som det sidste en  

 ”fridag” ved Mandalay Beach, inden det går hjemad igen.

Dag 17. Los Angeles - Danmark. Afrejse fra LAX mod Danmark.

Dag 18.  Hjemkosmt til Danmark

Denne tur for familien med fokus på store oplevelser i byen, og ikke 

mindst i naturen, går hele vejen rundt i det vestlige USA. I lander i Los 

Angeles og kører til Flagstaff, Arizona, for at opleve noget af det største 

USA kan byde på: den bjergtagende Grand Canyon med den dybe kløft, 

som Colorado-floden har skabt gennem millioner af år. Herfra til sjov 

og ballade i Las Vegas og videre gennem den skoldhede Death Valley 

til den friske bjergluft ved Mammoth Lakes, og afslapning ved Bass 

Lake, for at opleve ægte amerikansk feriestemning. 

I besøger Yosemite National Park – kronjuvelen blandt USA’s national-

parker - inden I kører til Stillehavskysten og nyder det gode liv i San 

Francisco  - USA's hyggeligste storby og ikke mindst i Monterey. Herfra 

fortsætter I ad legendariske Highway 1 til idylliske Cambria og videre 

til sand og strand ved Mandalay Beach tæt på Santa Barbara. Kort 

sagt det vestlige USA’s højdepunkter med oplevelser for hele familien.

Nationalparker og 
Californiens kyst
18 dage - ca. 3.110
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YELLOWSTONE NATIONAL PARK

Nationalparken Yellowstone blev etableret i 1872 for at 

beskytte de mange gejsere, som parken er kendt for, og 

blev dermed verdens første nationalpark – en ide som 

efterfølgende spredte sig til resten af verden. 

Ved Upper Geyser Basin i Old Faithfull-området ligger der 

således inden for 2,5 km2 150 gejsere, som med jævne 

mellemrum springer helt op til 30-40 meter op i luften. 

Gejserne ligger på parkens gennemgående kraterbæk-

ken i 2.000-2.500 meters højde, som er resultatet af et 

vulkanudbrud for millioner af år siden. Krateret er stadig 

aktivt, og det er denne aktivitet, der er årsagen til de 

mange varme kilder og gejsere. 

Yellowstone er et af de sidste, næsten intakte, økosy-

stemer i den tempererede zone, og parken har alt, hvad 

man kan ønske sig: bjerge, vandfald, blomsterenge, 

søer og floder, foruden et rigt dyreliv med bjørne, ulve, 

bisonokser og elge. Der bliver gjort et stort stykke arbejde 

for at bevare de forskellige dyrearter. Efter at den op-

rindelige ulvebestand var uddød i 1994, blev der i 1995 

og 96 udsat nye ulve i området, og der er i dag over 

300 efterkommere af disse ulve. Parkens gæster bliver i 

øvrigt bedt om at være ”Bear Aware” og holde sig væk 

fra bjørnene, som ved første øjekast kan synes at være 

tamme, men som bestemt ikke er det. Det er dog yderst 

sjældent, at de bløde bamser kommer i nærkontakt med 

mennesker – de foretrækker bær og anden vegetation.  

Den 9.000 km2 store park anses for at være enestående 

blandt USA’s nationalparker, og naturen er da også fuld-

stændig bjergtagende. Ud over gejserne findes der også 

mange farvestrålende søer i parken. Farvespillet i røde 

og gule nuancer opstår, fordi kilderne bringer mineraler 

med op til overfladen. Parken besøges årligt af mere end 

3 mio. mennesker.
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ROCKY MOUNTAINS NATIONAL PARK

Denne ca. 1000 km2 store nationalpark er ganske ene-

stående med den gennemgående Trail Ridge Road, som 

er USA’s højst beliggende asfalterede hovedvej. Vejen 

når langt over trægrænsen og ved Fall River Pass helt op i 

4.000 meters højde, så der er basis for en sneboldkamp, 

selvom man kører der om sommeren. På vejen ser I den 

ene panoramaudsigt efter den anden – sceneriet er 

ganske enkelt spektakulært. Hold øje med bjørne, elsdyr, 

hjorte, prærieulve og andre dyr, når I kører gennem parken. 

Det særlige ved Rocky Mountains National Park er de 

forskellige økosystemer, der findes her. Højdeforskellene 

i parken betyder, at I kører igennem både subalpine og 

alpine områder med vilde blomsterenge og høje nåletræer, 

og op over trægrænsen i golde tundraområder. Midt i par-

ken, ved Fall River Pass, finder I Alpine Visitor Center, som 

har interessante udstillinger om parkens flora og fauna.   
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Se hele programmet på www.stjernegaard.dk/21428

COWBOYS OG INDIANERE 
I DET VILDE VESTEN

En rejse i Rocky Mountains er også en rejse 

gennem Det Vilde Vesten og et stykke USA-

historie om 1800-tallets nybyggere, og ikke 

mindst deres forhold til de oprindelige india-

nere i området. Myterne om denne tid stort-

rives i litteraturen og kunstens verden, især i 

western-genren, som opstod i 1880’erne med 

omrejsende Wild West Shows. Senere var det 

film- og musicalgenren, som kastede sig over 

western-temaet. 

Det sjove er, at de figurer, man kender fra 

westernfilm og musicals er baseret på virke-

lige personer. På en køretur gennem Rocky 

Mountains stifter man således bekendtskab 

med virkelighedens Buffalo Bill, Annie (fra An-

nie get your gun), Sitting Bull og Crazy Horse. 

Det kan være svært at kende forskel på virke-

lighed og fiktion om denne tid, og derfor er en 

køretur i Rocky Mountains særlig interessant. 

Fortællinger om fx Wounded Knee og Little Big-

horn, som var skueplads for de mest dramatiske 

slag mellem repræsentanter for nybyggerne 

(de føderale styrker) og indianerne, bliver sat 

i perspektiv, når man selv står på slagmarken. 

Og man får også en bedre fornemmelse af, 

hvordan livet som cowboy eller nybygger var, 

når man passerer gennem de små byer på 

prærien. Indianernes liv i pagt med naturen 

fornemmer man, når man oplever de storslåede 

nationalparker i Rocky Mountains.
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Lyder Yellowstone National Park som sød musik i jeres ører? Og holder I 

af det vilde vesten og cowboys og indianere, så er denne køretur i Rocky 

Mountains noget for jer. I kører gennem Colorado, Wyoming, South Da-

kota, Montana og Utah, og på vejen ser I noget af den smukkeste natur, 

som findes på denne klode: bjerge, søer, skove, vandfald og ikke mindst 

gejsere, som sender vand op i luften, alt imens I gisper efter vejret. I ser 

de fire store præsidenters ansigter skåret ind i klippevæggen ved Mount 

Rushmore og kører gennem det vilde vesten forbi Buffalo Bills egen by og 

de historiske slagmarker ved Wounded Knee og Little Bighorn. Et stykke 

USA-historie for øjnene af jer!

I slipper naturen et par dage og kører til mormonernes by Salt Lake City, 

hvorefter I besøger de fantastiske, røde sandstensbuer i Arches National 

Park og Canyonlands National Park, inden I er tilbage i Denver.

Det vilde vesten
19 dage - ca. 3.100 km
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Ruten og nogle af højdepunkterne: 
 

Dag 1-2. Danmark - Denver, Colorado. Charme, hyggelige gader,  

 god shopping og en usædvanlig seværdighed: U.S. Mint, som  

 producerer alle USA’s mønter (50 mio. mønter om dagen)

Dag 3. Rocky Mountains National Park - Cheyenne, Wyoming 

 Gennem Rocky Mountains National Park ad USA’s højest  

 beliggende asfalterede hovedvej. Første kig til Rocky Moun- 

 tains’ storslåede natur med bjerge og blomsterenge på vej til  

 Cheyenne, hovedstaden i Wyoming.

Dag 4. Hot Springs, South Dakota. Cheyenne- og Siouxindianerne  

 kæmpede om Hot Springs-området gennem mange år. Begge  

 stammer ville have kontrol over de helbredende kilder, og  

 man forstår hvorfor. Besøg en enestående mammutkirkegård,  

 som stadig er under udgravning.

Dag 5-6. Mount Rushmore - Badlands National Park, Rapid City,  

 South Dakota. I dag ser I Washingtons, Jeffersons, Lincolns  

 og Roosevelts ansigter skåret ind i klippevæggen af dansk- 

 amerikaneren Borglum. Herefter Crazy Horse-monumentet til  

 ære for den store indianerhøvding og hans bedrifter. Besøg  

 Badlands National Parks dybe kløfter og sandstensforma- 

 tioner og bliv klogere på Wounded Knee-museet.  

Dag 7.  Little Bighorn - Billings, Montana. På vej til Billings passerer  

 I klippen Devil’s Tower, et helligt sted for mange indianerstam- 

 mer, og Little Bighorn Battlefield, hvor General Custer fik tæv  

 af Crazy Horse og Sitting Bull.  

Dag 8.  Cody, Wyoming. Buffalo Bills egen by. Her opstod western- 

 genren baseret på hans gøren og laden. Byen kalder sig  

 ”Rodeo Capital of the world” – YeeHaa!

Dag 9-10. Yellowstone National Park, Wyoming. Kronjuvelen  

 blandt USA’s nationalparker. Her springer de varme kilder og  

 farver jorden i gule og røde nuancer, og gejserne sender  

 kaskader af vand op i luften, så vi må snappe efter vejret.  

 Nyd to nætter helt inde i parken – en uforglemmelig oplevelse.   

Dag 11-12. Grand Teton, Jackson, Wyoming. Udsigt til fire smukke,  

 sneklædte tinder og blå skovsøer, inden I tager plads i en af  

 Jacksons saloons. Måske et Wild West Show om aftenen for at  

 få det sidste med, inden I kommer til storbyen igen.

Dag 13-14. Salt Lake City, Utah. Mormonernes og Utahs hoved- 

 stad med det enorme Temple Square. Byen var vært for de  

 Olympiske Vinterlege i 2002.

Dag 15-16. Moab, Utah, Arches NP og Canyonlands NP. Besøg i  

 de to spektakulære nationalparker, Arches og Canyonlands.  

 Arches er helt usædvanlig med sine fritstående sandstens- 

 buer, og Canyonlands lokker med dybe kløfter og bjergta- 

 gende udsigt over et meget varieret terræn. 

Dag 17. Denver, Colorado. Tilbage i Mile High City, hvor I kan puste  

 ud efter en hæsblæsende tur rundt i Rocky Mountains - og  

 måske vende en shopping-mall.

Dag 18. Denver, Colorado - Danmark. Hjemrejsen begynder.

Dag 19.  Hjemkomst til Danmark
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NEW YORK CITY

New York er en vaskeægte metropol og af mange anset for at være verdens bedste storby. 

Det skyldes især dens mangfoldighed: Her er hele verden repræsenteret på forholdsvis få 

kvadratkilometer. Alverdens lande er repræsenteret i byen, hvis ikke i befolkningen, så i hvert 

fald med et kontor i FN-bygningen. Byen har et væld af verdensklasse-seværdigheder. På 

museumsfronten kan nævnes Museum of Modern Art (MoMA), det naturhistoriske museum 

ved Central Park (det med dinosaurskeletterne), Guggenheim og Metropolitan. Af andre se-

værdigheder nævner vi i flæng Frihedsgudinden og Ellis Island, Ground Zero og et vue ud over 

byen fra toppen af en skyskraber. Det kunne være fra Empire State Building eller Rockefeller 

Center. Grand Central Station er også en smuk, klassisk bygning, som er et besøg værd.

Derudover er en stor del af fornøjelsen at spadsere rundt i de forskellige kvarterer, fx SoHo, 

Greenwich Village, Chinatown og de fashionable gader omkring 5th Avenue og Park Avenue. 

Shopping hører naturligvis også med til en tur i New York, og mange har fået øjnene op for 

Brooklyn-bydelen på den anden side af den ikoniske Brooklyn Bridge. Der er nok at tage sig 

til – byen sover som bekendt aldrig.
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WASHINGTON DC

USA’s hovedstad og verdens magtcentrum får knap så 

ofte besøg af danske turister, som den kulturelle og 

økonomiske hovedstad New York. Ikke desto mindre 

har byen en lang række seværdigheder, som frem-

kalder historiens vingesus, når man besøger dem. 

Tænk bare på Det Hvide Hus, mindesmærkerne for 

de tidlige præsidenter, heriblandt Abraham Lincoln, 

som sidder i sit græske tempel, den høje obelisk 

til minde om George Washington, samt US Capitol 

med Senatet og Repræsentanternes Hus. 

En lang række museer i verdensklasse er samlet 

ved The Mall tæt på Det Hvide Hus, blandt andet 

National Gallery of Art, som huser en helt impo-

nerende samling af vestlig kunst fra middelalderen 

og frem til i dag.

BOSTON

Boston blev grundlagt i 1630 og er dermed en af USA’s ældste 

byer, og den har voldsom stor betydning i USA’s historie, idet det 

var her, at tankerne om uafhængighed fra England opstod. Måske 

klinger navnet Boston Tea Party bekendt. 

Denne begivenhed fandt sted i Bostons havn i 1773 og var en 

protest mod englændernes forsøg på at pålægge importafgift på te. 

Samuel Adams, en af den amerikanske revolutions fædre, sendte 

en flok patrioter, datidens aktivister, forklædt som indianere, om 

bord på engelske skibe i havnen. Aktivisterne hældte te ud i hav-

nebassinet og latterliggjorde dermed englænderne, så aktionen 

blev symbolet på amerikanernes frihedskamp. Det er også denne 

begivenhed, som har inspireret vor tids "aktivister" i skikkelse af 

Tea Party bevægelsen.

Englænderne fik dog sat deres præg på byen, hvor især Downtown er 

kendetegnet ved små krogede gader med historiske huse i umisken-

delig kolonistil. Byens største seværdighed er den såkaldte Freedom 

Trail, som er en 4 km lang rute markeret med røde sten i fortovet. 

Den fører forbi alle byens historiske steder, som fx Boston Common 

og Quincy Market, hvor de vigtige politiske møder blev holdt. Det 

berømte Harvard-universitet i udkanten af Boston har udklækket 

nogle af USA's og resten af verdens ledere.
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NIAGARA FALLS

Nordligst i staten New York på grænsen til Canada finder vi et 

af USA’s store naturvidundere. De store Niagara-vandfald, hvor 

svimlende 2,8 millioner liter vand fosser ud over kanten hvert 

sekund! Der er to vandfald på USA-siden, American Falls og 

Bridal Veil Falls, og et på den canadiske side, nemlig Horseshoe 

Falls. American Falls og Horseshoe Falls er de største. Begge 

fald er omkring 55 meter høje og American Falls er 330 meter 

bred, mens Horseshoe er 750 meter bred.

 

Udsigten regnes for at være smukkest fra den canadiske side, 

men det er normalt ikke noget problem at krydse grænsen, så 

længe man husker at have sit pas med. Det er også en ople-

velse at se vandfaldene fra bunden af søen, hvilket er muligt, 

hvis man sejler ud med Maid of the Mist, som sejler så tæt 

på vandfaldene, som overhovedet muligt – her undgår man 

ikke at blive våd! Adrenalinhungrende vovehalse har gennem 

tiden forsøgt at kaste sig ud over kanten af vandfaldet. Kun 

lidt over halvdelen overlever, og dem, der gør, bliver mødt 

med en bøde og et erstatningskrav for redningsaktionen, så 

vi anbefaler klart, at man holder sig i skindet! 

Spørg vores rejsekonsulenter, hvis du vil inkludere Niagara 

Falls i din rejse.

NEW ENGLANDS NATUR
- LØVSKOVE OG GRØNNE OMGIVELSER

New England er den samlede betegnelse for de seks stater: Connecticut, Rhode 

Island, Massachusetts, Vermont, New Hampshire og Maine, som ligger i det nord-

østlige hjørne af USA. Området er generelt velhavende, og mange af USA’s gamle, 

fine familier kommer oprindeligt herfra. 

De fleste forbinder navnet New England med smukke skove i røde og orange ef-

terårsfarver, landlig idyl og Atlanterhavskystens ikoniske fyrtårne. Hvis man således 

besøger New England i efteråret, vil man opdage helt nye nuancer af rød og orange 

i områdets store skove. Og hvis man kommer om sommeren, vil man få fuld udbytte 

af livet ved kysten, fx ved Rhode Island, Cape Cod og de små øer Martha’s Vineyard 

og Nantucket. Her kan man mænge sig med Bush- og Kennedy-familierne, mens man 

spiser friske hummere fra Maine. Også bjerge findes i New England: White Mountains 

i New Hampshire med lyse granitbjerge og sneklædte tinder, samt Green Mountains 

i Vermont med de store rekreative områder og dybe skove.
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 

Dag 1-2. Boston, Massachusetts - Boston var stedet, hvor de før- 

 ste tanker om uafhængighed fra England blev formuleret i  

 1770’erne, og byen emmer af historie. Følg byens Freedom  

 Trail forbi alle de historiske steder og snup en New England  

 Clam Chowder, når I bliver sultne. 

Dag 3. Kennebunkport, Maine - Den eksklusive kyst nord for  

 Boston er kendt som velhavernes paradis og fx Bush-fami- 

 lien og andre kendisser har deres sommerboliger her. Gå  

 ikke glip af de verdensberømte Maine-hummere.

Dag 4-5. Bar Harbor og Acadia National Park, Maine 

 I fortsætter op langs den maleriske kyst med de ikoniske  

 fyrtårne. Læg vejen forbi Portland Head Light, som er et af  

 de mest fotograferede motiver i USA – man forstår hvorfor.  

 Tag også et hurtigt stop ved Portland Observatory og nyd  

 udsigten over de 365 Calendar Islands. Acadia National Park  

 er fantastisk smuk, men nærmest ukendt i Danmark. Besøg  

 parkens dale formet af tidligere tiders gletchere, krystalklare  

 søer og barske atlantiske kystlinje. 

Dag 6.  North Conway, White Mountains, New Hampshire 

 Smuk køretur gennem White Mountains, som kaldes sådan,  

 fordi tinderne er sneklædte, og fordi de består af en særlig  

 type granit, som lyser hvidt i sollyset. I passerer små hygge 

 lige landsbyer på vej mod jeres overnatningssted.

Dag 7. Stowe, Green Mountains, Vermont - Kør fra White  

 Mountains til Green Mountains gennem nogle af New Eng- 

 lands smukkeste landskaber og oplev farveskiftet fra hvidt  

 til grønt, eller hvis I kører om efteråret til rødt, orange og  

 gult i en fantastisk symfoni. Husk at købe ahornsirup, som  

 er souvenir nr. 1 fra dette område, der også er et mekka  

 for udendørs aktiviteter.

Dag 8. Williamstown, Massachusetts - Køreturen fortsætter  

 gennem de grønne bjerge og dybe skove med de karakteris- 

 tiske overdækkede broer ind i Berkshire County, Massachu- 

 setts’ spisekammer med landlig charme og idyl.

Dag 9. Newport, Rhode Island - Besøg Hancock Shaker Village  

 og se de arkitektoniske perler i form af smukke træmøbler  

 på vej til historiske Newport i staten Rhode Island. Her  

 gælder det sejlsport med Americas Cup-traditioner og  

 store, fine palæer bygget af nogle af USA allerrigeste familier. 

Dag 10-11. Cape Cod, Massachusetts - I fortsætter ad kysten til  

 halvøen Cape Cod. Hertil ankom for 300 år siden en bølge af  

 nybyggere med skibet Mayflower på jagt efter et bedre liv  

 end det, de kunne få i Europa. I dag er det velhavere, der  

 valfarter til de brede strande, de ikoniske fyrtårne og de hyg- 

 gelige små byer med gode restauranter. Intet sted får man  

 bedre fisk og skaldyr end her. Nyd en ekstra dag på Cape  

 Cod, tag evt. på cykeltur på Martha’s Vineyard inden turen  

 går hjemad. 

Dag 12. Boston, Massachusetts - Kør ca. 130 km til Boston for  

 at fange flyet hjem.

Dag 13.  Hjemkomst til Danmark

En smuk, smuk køretur gennem det nordøstlige USA med start i hi-

storiske Boston, hvor tanken om løsrivelsen og friheden fra England 

tog form, og videre til velhaverkysten nord for byen med de maleriske 

fyrtårne og sprællende hummere. Herfra over de hvide og grønne bjerge 

gennem Vermonts storslåede natur og karakteristiske overdækkede 

broer til landlig idyl i Massachusetts. 

Kig forbi en shakerlandsby og se de fornemme møbelsnedkerier på 

vej til kystens perler ved Rhode Island og Cape Cod. Her holder USA’s 

allerrigeste familier til om sommeren, og nogle af dem har åbnet deres 

hjem for offentligheden. Afslutning på Cape Cods brede, hvide strande 

og fantastiske restauranter. Her får I alt det bedste af New England. 

Evt. forlængelse på Martha's Vineyard.

New Englands 
højdepunkter
13 dage - ca. 1.795 km
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USA’s historie set fra landevejen
USA’s mest klassiske hovedvej, den næsten 4.000 km lange Route 66, 

skærer sig gennem landet fra Chicago i øst til Los Angeles i vest og 

krydser otte stater på sin vej: Illinois, Missouri, Oklahoma, Texas, New 

Mexico, Arizona, Nevada og Californien. Ruten var i mange år hoved-

færdselsåren gennem landet, og derfor er en køretur ad denne rute 

også en tur gennem nyere amerikansk historie. 

I 1930’erne var det fattige immigranter, som fulgte ruten i jag-

ten på lykken i solskinsstaterne i vest. Under 2. Verdenskrig blev 

den brugt flittigt af militæret, som fragtede materiel ud til Stil-

lehavskysten og derfra videre til flådebaser rundt om i verden. 

Senere blev Route 66 befolket af den voksende amerikanske mid-

delklasse, som havde fået råd til en bil og til at køre ud i det blå.  

Herefter gik det lidt ned ad bakke for Route 66. Nye, bredere motorveje 

blev anlagt for at klare trafikpresset, og i 1985 blev ruten officielt ned-

lagt og skiltene taget ned. Heldigvis er den genopstået, efterhånden 

som turisterne igen har fået øjnene op for det klenodie, som den er. 

Skiltene er sat op igen, nu med tilføjelsen Historic Route 66. 

Get your kicks on Route 66!
Byerne langs Route 66 er blomstret, op og overalt er små museer, der 

især hylder 50’er nostalgien, skudt op. De gamle neonreklamer og 

tankstationer er blevet restaureret, og der er masser af løjer, man kan 

deltage i, når man følger ruten. 

Ud over de historiske aspekter og den sjove nostalgi er der også mange 

naturoplevelser på vejen mellem Chicago og Los Angeles. Ikke mindst, 

når I passerer Grand Canyon National Park, som ganske enkelt er et af 

verdens naturvidundere. Fremme i Los Angeles, nærmere betegnet ved 

Santa Monica Pier, kan I køre paradekørsel med alle de andre, som i bil, 

autocamper, på motorcykel eller på anden vis har gennemført ruten. 
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Den legendariske Route 66, også kendt som The Mother Road, går tværs 

gennem USA med start i Chicago og slut i Los Angeles. Den var i en 

periode fra 1930’erne og et par årtier frem hovedfærdselsåren mellem 

øst og vest, men I dag køres den mest for sjov, og der er da også meget 

at opleve, når I kører 16 dage gennem 8 stater med umiskendelig 50’er-

stemning og nostalgi. 

På vejen kommer I forbi typiske amerikanske diners, museer og autentiske 

tankstationer, som har formået at bibeholde charmen. Nostalgien krydres 

med naturoplevelser i verdensklasse, når I passerer Grand Canyon National 

Park. I slutter af med en ekstra dag i idylliske Santa Monica – Los Angeles’ 

forlængelse ud mod Stillehavet.  

Route 66 - Tværs over USA
17 dage - ca. 3.600 km

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 

Dag 1-2. Danmark - Chicago, Illinois. Afrejse fra Danmark og  

 ankomst til Chicago sidst på eftermiddagen. 

Dag 3. Springfield, Illinois. Første nostalgi-trip får I, når I kører  

 gennem Bloomington og Historic Route 66 Memory Lane  

 med restaurerede reklameskilte og andre ikoner. 

Dag 4. St. Louis, Missouri. St. Louis er ”porten til Vesten”. Se den  

 flotte Gateway Arch ved Mississippi-flodens bred - et symbol  

 på USA’s udvidelse mod vest, og tag evt. en sejltur på floden.

Dag 5. Springfield, Missouri. Klassisk Route 66 - det var her  

 ideen om en hovedvej mellem Chicago og Los Angeles opstod.

Dag 6. Tulsa, Oklahoma. En af USA’s første oliebyer og derfor  

 velhavene, hvilket ses på byens smukke art-deco-bygninger.  

 Også rigtig spændende indianer-cherokee-historie.

Dag 7.  Oklahoma City, Oklahoma. En rigtig cowboy-by. Besøg  

 National Cowboy Hall of Fame og Western Heritage for at  

 komme i den rette stemning.  

Dag 8.  Amarillo, Texas. Kig forbi Shamrock på vejen til Amarillo og  

 U-Drop-Inn-Restaurant and Service Station fra 1936. Her får I  

 en klar fornemmelse af livet, dengang hvor Route 66 virkelige  

 var hovedfærdselsåren mellem øst og vest. 

Dag 9-10. Albuquerque, New Mexico. Mere Route 66-nostalgi  

 bøjet i neon i Tucumcari og i Santa Rosa, inden I når frem til  

 Albuquerque. Prøv byens spektakulære svævebane med fan- 

 tastisk udsigt. På 2. dagen i byen, tag en smut til Santa Fe,  

 USA’s ældste hovedstad grundlagt helt tilbage i 1610. 

Dag 11.  Holbrook, Arizona. På dagens rute passerer I den enestå- 

 ende Petrified Forest National Park med farverige forstenede  

 træstammer, som er 225 mio. år gamle, og store Hopi- og  

 Navajo-indianerreservater. 

Dag 12.  Flagstaff, Arizona, med Grand Canyon National Park.  

 I dag besøger I et af verdens naturlige vidundere, den fantas- 

 tiske Grand Canyon med den 450 km lange, 1,5 km dybe og  

 15 til 30 km brede kløft. Man mister næsten pusten, når man  

 står på kanten og betragter den. Flagstaff er en hyggelig by  

 præget på den gode måde af turiststrømmen på Route 66.

Dag 13.  Las Vegas, Nevada. Fra naturens vidunder til dens diame- 

 trale modsætning i Las Vegas, spille- og underholdningsby nr.  

 1 i USA. Se amerikanerne slå sig løs og besøg et par af de  

 imponerende hoteller på The Strip. 

Dag 14-15. Santa Monica, Californien. Følg Sunset Boulevard  

 gennem Hollywood frem til den symbolske målstreg for  

 Route 66 ved Santa Monica Pier. Her er liv og glade dage,  

 solbrændte kroppe og brede californiske smil. I har fortjent en  

 fridag inden hjemturen. Besøg f.eks. Hollywood, mondæne  

 Beverly Hills og Venice Beach med alle muskelbundterne.

Dag 16.  Los Angeles - Danmark. Jeres hjemrejse begynder først på  

 aftenen, så I har tid til at suge den sidste californiske stem- 

 ning til jer, inden I begiver jer til lufthavnen.

Dag 17. Hjemkomst til Danmark
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MUSIKBYERNE NASHVILLE, 
TENNESSEE OG NEW ORLEANS

Sydstaterne er heldigvis uendeligt meget 

mere end borgerkrig og konfrontation. Det 

er også på mange måder USA’s musikalske 

hjerte, repræsenteret ved countrybyen 

Nashville i Tennessee, hvor man bl.a. kan 

besøge Country Music Hall of Fame, og 

blues- og rock ’n roll-byen Memphis i Mis-

sissippi, Elvis Presleys hjemby. 

Et besøg i hans hjem Graceland er næsten et 

must, når man kører gennem sydstaterne. 

Også New Orleans i Louisiana har bidraget 

musikalsk med generationers jazz-, cajun- 

og zydeco-traditioner. I det centrale "French 

Quarter" i New Orleans er der et væld af 

skønne jazz-spillesteder, der summer af liv.

SYDSTATSMAGI

USA’s sydstater har en særlig historisk magi over sig. Borte med Blæsten-

fans tænker straks på bomuldsplantager, store kjoler og yndige hatte, 

men også på Borgerkrigen (1861-65) og afroamerikaneres kamp mod 

slaveri og raceadskillelse – en kamp, som først kulminerede 100 år 

senere i 1960’erne. 

En kør-selv-ferie gennem sydstaterne er først og fremmest en rejse gen-

nem historien med førborgerkrigs-idyl og smukke mansions på landet og 

i yndige byer, som fx Savannah, og 50’er-60’er-nostalgi i musikbyerne 

Nashville og Memphis. I dag er sydstaterne et af USA’s store vækstområ-

der. Fortidens landbrugstraditioner med de store bomulds- og tobaksplan-

tager danner grundlaget for nutidens stærke landbrugsøkonomi, selvom 

afgrøderne i dag er skiftet ud, og driften heldigvis er blevet mekaniseret. 

Også industrien står stærkt i sydstaterne: Coca Cola hører hjemme i At-

lanta, Georgia, og inden for medieverdenen er det verdensomspændende 

CNN forankret i Atlanta. Derudover bidrager de såkaldte ”winter birds” 

til den lokale økonomi – velhavende ældre amerikanere fra andre dele af 

USA, som om vinteren opholder sig i sydstaternes, især Floridas, behage-

lige klima, hvor de nyder livet under parasollerne på de smukke strande.
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SUMPE OG SIVGRÆS

I Sydstaterne kan I få en ganske særlig naturoplevelse i Loui-

sianas og Floridas flodsumpe. Lidt vest for New Orleans finder 

I Nordamerikas længste flodsump, Atchafalaya Swamp, som 

kan opleves på ture, hvor man sejler ud i fladbundede alumi-

niumsbåde og møder områdets mange dyrearter, herunder 

bævere, oddere og også alligatorer. 

Hvis I lægger vejen forbi Miami, når I kører i Sydstaterne, har I 

også mulighed for at besøge Everglades, også kendt som River 

of Grass – et kæmpe område, som er hjemsted for tusinder 

af alligatorer. Også her kan man sejle ud i fladbundede både 

og hilse på dem.

OLD MAN RIVER

Man kan ikke beskæftige sig med sydstaterne uden at tænke på Mississippi-

floden, store hjuldampere og måske endda vemodige sange. Floden har en vigtig 

plads i amerikansk kultur og selvforståelse. Den er besunget i sangen Old Man 

River fra musicalen Showboat og har en central rolle i Mark Twains romaner, 

Huckleberry Finn og Tom Sawyer, som er blandt de mest læste i USA.

 I slutningen af 1800-tallet sejlede de store showboats på floden som datidens 

underholdning, og den tradition er taget op igen, fx i Memphis og New Orleans, 

hvor man kan nyde en middag og lade sig underholde, mens man glider stille 

ned ad floden.
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På denne tur oplever I god, gammeldags sydstatslig charme og gæstfrihed. 

Turen går fra Atlanta, Georgia gennem staterne Tennessee, Mississippi, 

Louisiana og Florida. Sydstatsstemningen blandes med lydsporet fra 

Nashville, Memphis og New Orleans – centrum for henholdsvis country-, 

blues- og jazzmusikken i USA. 

Mærk den franske og spanske indflydelse, når I rammer kysten ud til 

Den Mexicanske Golf og nyd et par dage med skønne fiskerestauranter i 

vandkanten, inden I bevæger jer tværs over Florida til Atlanterhavet og den 

store finale i Savannah – sydstatscharme for fuld udblæsning. 

Sydstatsrytmer
15 dage - ca. 3.220 km

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 

Dag 1-2. Atlanta, Georgia. I ankommer til Atlantas internationale  

 lufthavn og finder selv vej til hotellet. På 2. dagen kan I ind- 

 snuse god amerikansk storbystemning, komme på en guidet  

 rundtur i CNN’s hovedkvarter, besøge Coca Cola-museet og  

 komme i sydstatsstemning med Margaret Mitchell, som skrev  

 Borte med Blæsten. 

Dag 3-4. Nashville, Tennessee.  Også kaldet Music City. Her indspil- 

 lede Elvis Presley mange af sine største hits i det legendariske  

 RCA Studio B. Besøg også Parthenon med Athene-skulpturen  

 – begge i original størrelse som det eneste sted uden for  

 græske Akropolis. Tag ud og hør livemusik om aftenen!

Dag 5. Memphis, Tennessee.  Fra country til blues og rock ’n roll.  

 Besøg Elvis Presleys hjem, Graceland, og de legendariske Sun  

 Studios, hvor alle, der er noget ved musikken, har været forbi  

 og lave indspilninger. Oplev Beale Street og bluesmusik, som  

 den skal lyde!

Dag 6. Natchez, Mississippi. Området er kendt for sine smukke  

 mansions fra før den amerikanske borgerkrig. Oplev den ægte  

 sydstatsstemning i den smukke Stanton Hall med originalt  

 møblement, og smut evt. omkring bydelen Natchez Under  

 the Hill, før i tiden et lettere underlødigt kvarter, men i dag et  

 mere stuerent område med restauranter og barer.

Dag 7-8. New Orleans, Louisiana. Oplev New Orleans-jazzen i 

 Bourbon Streets mange spillesteder. Spis en af de fantasti- 

 ske donuts og drik en god kop kaffe i det franske kvarter 

 og besøg det store fødevaremarked med dejlige råvarer. Spis  

 godt krydret cajun-creolermad fra byens mange restauranter.  

 Mærk evt. karnevalsstemningen på en guidet tur bag Mardi  

 Gras-kulisserne, eller besøg det store sumpområde Atchafa- 

 laya. Også mulighed for en tur med hjuldamper på floden.

Dag 9.  Pensacola Beach, Florida. Efter mange dages kørsel inde  

 i landet rammer I endelig den smaragdgrønne Emerald Coast  

 med sine endeløse, hvide sandstrande og alt, hvad dertil hører  

 af aktiviteter. Nyd et dejligt måltid mad med alt godt fra havet. 

Dag 10. Tallahassee, Florida. Tallahassee er Floridas forholdsvis  

 ukendte hovedstad. Her holder statsadministrationen og de  

 store uddannelsesinstitutioner til. Benyt evt. lejligheden til lidt  

 shopping af gode amerikanske mærker. 

Dag 11. St. Augustine, Florida. Den ældste europæiske bosæt- 

 telse i Nordamerika med masser af spansk kulturarv. Hoved- 

 stad i Spansk Florida frem til 1824. Nyd den hyggelige stem- 

 ning i det historiske distrikt og besøg byens imponerende  

 fæstningsværk ud mod Atlanterhavet.

Dag 12-13. Savannah, Georgia (Atlanta, Georgia). Savannah  

 hyldes på mange top 10-lister over de smukkeste steder i  

 USA. Den gamle bydel med sine små pladser og brostens- 

 belagte gader er en sand fornøjelse at vandre rundt i – både  

 om dagen og om aftenen. En værdig afslutning på en tur  

 rundt i sydstaternes uforlignelige charme og gæstfrihed.

Dag 14.  Atlanta - Danmark. I kører til Atlanta og flyver hjem.

Dag 15.  Hjemkomst til Danmark

Atlanta
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Tallahassee St. Augustine

Savannah
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Arkansas
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Florida

Pensacola 
BeachNew Orleans
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Dette turforslag er "Sydstatsrytmer" på 
side 28 med ændret program dag 11-16

En skøn køretur i de klassiske sydstater Georgia, Tennessee, Mississippi, 

Louisiana og Florida. Her møder I countrymusikken i Nashville, blues og 

rock ’n roll i Memphis og jazzmusik i New Orleans, og I krydrer det med 

besøg i det traditionelle og meget charmerede plantagemiljø, som vi 

kender fra Borte med Blæsten og andre klassikere. 

I slutter ved Floridas vestkyst i det smukt beliggende Sarasota og ved 

Miamis legendariske South Beach, centrum for 20’ernes tjekkede art deco-

stil og smeltedigel for latinamerikanere i USA. En klar vinderkombination! 

Sydstater & Florida
16 dage - ca. 3.110 km
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 

Dag 1-10. Som "Sydstatsrytmer" på side 28

Dag 11-12. Sarasota, Florida. I dag rammer I Floridas vestkyst ved  

 det smukt beliggende Sarasota. Byen er kendt som et til- 

 holdssted for kunstnere og ikke mindst for velhavende ameri- 

 kanere. Besøg det fantastiske Ringling Estate and Museum of  

 Art og se, hvad en af byens rigeste familier brugte deres  

 penge på, og nyd nogle timer med fødderne i vand på byens  

 fantastiske strand. 

Dag 13-14. Miami, Florida. Legendariske South Beach i Miami med  

 det farverige art deco-område og de brede strande ud mod  

 Atlanterhavet. Her er de latinamerikanske rødder tydelige på  

 hvert et gadehjørne og her leves livet forlæns med store smil  

 og en drink i hånden. En værdig afslutning på jeres eventyr. 

Dag 15. Miami - Danmark. I flyver hjem fra Miami om aftenen.

Dag 16.   Hjemkomst til Danmark
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ART DECO I MIAMI

Nostalgien når nye højder, når man besøger 

Floridas og især Miamis smukke og farverige 

art deco-distrikt. Art deco-stilen var fremher-

skende fra ca. 1910 til 1940 og lagde vægt på 

dekoration frem for funktion, og den passer 

perfekt ind i Miamis solbeskinnede gader. 

Alverdens kunst- og arkitekturinteresserede 

valfarter til byen for at beskue de smukke 

bygninger, som ligger forholdsvis koncentre-

ret i Miamis historiske distrikt på South Beach. 

Her er byen og stranden fuld af liv.
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Orlando

Clearwater Beach

Naples
Miami
(start)

Fort Lauderdale

Alabama Georgia

Florida

Denne kør-selv-rejse går rundt til de fleste af Floridas højdepunkter med 

fokus på afslappet byliv og måske lidt shopping i Miami og Fort Lauderdale, 

familieunderholdning i Orlandos mange temaparker og ikke mindst daseliv 

på strandene i Clearwater Beach og Naples i det vestlige Florida. Her kan 

I også dyrke vandsportsaktiviteter og få fine oplevelser i naturen. F.eks. 

bør en tur i airboat gennem Everglades National Park stå på programmet, 

inden I vender hjem igen.

Hele vejen rundt har vi udvalgt hoteller i en konkurrencedygtig priskategori 

uden at gå på kompromis med beliggenheden, og I får en lejebil med i 

købet. På den berømte Miami Beach bor I helt centralt og har mange 

seværdigheder inden for gåafstand, og i Orlando kan I inden for 15 til 20 

minutters kørsel komme til nogle af de mange forlystelsesparker.

Her er kort sagt noget for både store og små i Floridas skønne ferieland.

Storbyer, strand 
og forlystelser
18 dage - ca. 1.000 km

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 

Dag 1. Danmark - Miami. Fly via en europæisk lufthavn til Miami.

Dag 2-3. Miami. I skal bo midt i det berømte art-deco-område og i 

 kort gåafstand fra South Beach-stranden, og dagene går  

 hurtigt med at indsnuse stemningen. Vi anbefaler at gå  

 eller cykle langs boardwalk’en, hvor der er masser at kigge  

 på. Tag på en sejltur i Biscayne Bay, hvor man sejler forbi  

 imponerende villaer, der tilhører den allermest velstillede del  

 af befolkningen. Der er god shopping på Lincoln Road og i de  

 store malls længere nord på.

Dag 4. Miami - Orlando. I kører ad Florida Turnpike nord på og kan  

 fx holde et frokoststop i en af de hyggelige kystbyer eller be- 

 søge Kennedy Space Center. Fremme i Orlando kan I sikkert nå  

 en forlystelsespark, hvis I ikke trænger til at ligge ved poolen.

Dag 5-7. Orlando. Det er tid til oplevelser i de store forlystelsespar- 

 ker. I finder alt for børn og barnlige sjæle i kort afstand fra 

 hotellet. Det tager ca. et kvarter at køre til Disneys fortryl- 

 lende verden og Universal Studios med bl.a. den fantastiske  

 Harry Potter park. Læg en plan hjemmefra over, hvad I skal nå,  

 og book evt. billetter på forhånd, så I undgår de værste køer.

Dag 8. Orlando - Clearwater Beach. Der er ca. 2½ times kørsel 

 tværs over Florida på vej til Den Mexicanske Golf. Hvis I ikke  

 har fået underholdning nok i Orlando, kan I evt. besøge  

 Busch Garden uden for Tampa, som bl.a. byder på rutsjeba- 

 ner, der absolut ikke er for tøsedrenge.

Dag 9-10. Clearwater Beach. Nyd dagene på den skønne strand  

 med hvidt sand og turkisfarvet hav. Der er mange mulig- 

 heder for udflugter langs kysten. I kan f.eks. tage på en sejl- 

 tur blandt delfiner eller prøve kræfter med forskellige vand- 

 sportsaktiviteter. 

Dag 11.  Clearwater Beach - Naples. I kører syd på mod Naples. I  

 kan evt. besøge Edison & Ford Winter Estates i Fort Myers på  

 vejen. Her kan I stifte bekendtskab med to amerikanske  

 ikoner, videnskabsmanden Thomas Edison og industrimagna- 

 ten Henry Ford.

Dag 12-13. Naples. Oplev den eksklusive atmosfære med historiske  

 Naples Pier og charmerende Tin City. Tag en slentretur på  

 fashionable Third Street South og Fifth Avenue South og nyd  

 livet ved stranden eller poolen.

Dag 14.  Naples - Fort Lauderdale. På vej til Fort Lauderdale er det  

 oplagt at stoppe ved Everglades National Park og tage en tur  

 med airboat ud på vandvejene. Her kan I opleve alligatorer,  

 skildpadder og fugle i alle regnbuens farver.

Dag 15-16. Fort Lauderdale. Fort Lauderdale byder f.eks. på en sejltur  

 i gondol, Flamingo Gardens og Jungle Queen Riverboat. Besøg  

 det historiske Old Fort Lauderdale Village og Las Olas Boule- 

 vard og tag evt. på outlet-shopping i Sawgrass Mills.

Dag 17. Fort Lauderdale - Miami. Hjemrejse via en europæisk lufthavn.

Dag 18. Hjemkomst til Danmark
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Denne kør-selv-rejse kommer hele vejen rundt i skønne Florida. I begynder 

i pulserende Miami, hvor I indlogerer jer midt i smørhullet på South Beach 

med alt inden for rækkevidde. I Orlando har I hele paletten af forlystelses-

parker at vælge mellem, inden I rammer Den Mexicanske Golfs lune vande 

til lidt velfortjent afslapning.

Er I til vandsportsaktiviteter, så er mulighederne nærmest uendelige i 

Sarasota. Det hele kan krydres med god amerikansk shopping og na-

turligvis masser af frisk fisk og skaldyr, afløst af et par velstegte burgere 

med det hele. På Key Largo kan I nyde en ganske enestående natur med 

hvide strande, palmer og krystalklart vand, og på Key West kan I følge i 

Ernest Hemingways fodspor og indsnuse den fordomsfri og afslappede 

atmosfære, der hersker her. 

Florida rundt 
med The Keys
18 dage - ca. 1.400 km

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 

Dag 1. Danmark - Miami. Fly via en europæisk lufthavn til Miami.

Dag 2-3. Miami. I skal bo midt i det berømte art-deco-område og i 

 kort gåafstand fra South Beach-stranden, og dagene går  

 hurtigt med at indsnuse stemningen. Vi anbefaler at gå  

 eller cykle langs boardwalk’en, hvor der er masser at kigge  

 på. Tag på en sejltur i Biscayne Bay, hvor man sejler forbi  

 imponerende villaer, der tilhører den allermest velstillede del  

 af befolkningen. Der er god shopping på Lincoln Road og i de  

 store malls længere nord på.

Dag 4. Miami - Orlando. I kører ad Florida Turnpike nord på og kan  

 fx holde et frokoststop i en af de hyggelige kystbyer eller be- 

 søge Kennedy Space Center. Fremme i Orlando kan I sikkert nå  

 en forlystelsespark, hvis I ikke trænger til at ligge ved poolen.

Dag 5-7. Orlando. Det er tid til oplevelser i de store forlystelsespar- 

 ker. I finder alt for børn og barnlige sjæle i kort afstand fra 

 hotellet. Det tager ca. et kvarter at køre til Disneys fortryl- 

 lende verden og Universal Studios med bl.a. den fantastiske  

 Harry Potter park. Læg en plan hjemmefra over, hvad I skal nå,  

 og book evt. billetter på forhånd, så I undgår de værste køer.

Dag 8. Orlando - Sarasota. I kører tværs over Florida til Den Mexi- 

 canske Golf. Hvis I ikke har fået underholdning nok i Orlando,  

 kan I evt. besøge Busch Garden uden for Tampa, som bl.a.  

 byder på rutsjebaner, der absolut ikke er for tøsedrenge.

Dag 9-12. Sarasota. Nyd dagene på stranden og i den hyggelige by.  

 Ud for kysten ligger en række øer, eller keys, som de hedder  

 her, som perler på en snor. Besøg dem på en sejltur eller  

 tag fx på dybhavsfiskeri, kajakture eller delfinsafari. Nyd også  

 byens mange gode restauranter.  

Dag 13. Sarasota - Key Largo. Hvis I har lyst til at opleve noget på  

 vej til Key Largo, er det oplagt at stoppe i Everglades National  

 Park og tage en tur med airboat ud i det store vådområde,  

 hvor I møder både alligatorer, skildpadder og smukke fugle.   

Dag 14. Key Largo. Der er mange muligheder her. I kan dykke,  

 snorkle og tage på tur i båd med glasbund eller tage på  

 fisketur. I kan naturligvis også bare slappe af ved poolen.

Dag 15.  Key Largo - Key West. I kører videre ud over de mange  

 broer – der er 42 i alt – til I kommer til Key West. 

Dag 16.  Key West. Der hersker en helt særlig og meget charme- 

 rende atmosfære på Key West. Gå i Ernest Hemingways  

 fodspor og besøg hans hus og en af hans yndlingsbarer, 

  Sloppy Joe’s. Solnedgangen fra Mallory Square er et stort  

 tilløbstykke, som I ikke må gå glip af.

Dag 17.  Key West - Miami og hjemrejse. I kører tilbage over  

 alle øerne og tjekker ind på flyet i Miami lufthavn. 

Dag 18.  Hjemkomst til Danmark

Orlando

Sarasota

Key LargoKey West

Miami
(start)

Alabama Georgia

Florida
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Et rigtigt familieeventyr med masser af tid ved stranden på både østkysten 

og vestkysten kombineret med store oplevelser i Orlandos forlystelses-

parker - verdens største legeplads for børn og barnlige sjæle. I begynder 

i multietniske og farverige Miami - en smeltedigel for hele Latinamerika, 

hvor der tales mere spansk i gaderne end engelsk. Herfra kører I til 

Orlando og tager en tur i rutsjebanerne, inden I kaster jer i bølgen ved 

idylliske Fort Myers.

Finalen er et ophold på Key Largo, som ligger på den lange rækker af 

øer, der udgør Florida Keys. Herfra har I alle herlighederne inden for ræk-

kevidde - snorkling, dykning, deep-sea-fishing og naturligvis liggestolen, 

hvor I kan puste ud mellem oplevelserne.

Florida for den 
store familie
18 dage - ca. 1.100 km

Orlando

Fort Myers

Key Largo

Miami
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Alabama Georgia

Florida

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 

Dag 1.  Danmark - Miami. Fly via en europæisk lufthavn til Miami.

Dag 2-3. Miami. I skal bo midt i det berømte art-deco-område og i 

 kort gåafstand fra South Beach-stranden, og dagene går  

 hurtigt med at indsnuse stemningen. Vi anbefaler at gå  

 eller cykle langs boardwalk’en, hvor der er masser at kigge  

 på. Tag på en sejltur i Biscayne Bay, hvor man sejler forbi  

 imponerende villaer, der tilhører den allermest velstillede del  

 af befolkningen. Der er god shopping på Lincoln Road og i de  

 store malls længere nord på.

Dag 4. Miami - Orlando. I kører ad Florida Turnpike nord på og kan  

 fx holde et frokoststop i en af de hyggelige kystbyer eller be- 

 søge Kennedy Space Center. Fremme i Orlando kan I sikkert nå  

 en forlystelsespark, hvis I ikke trænger til at ligge ved poolen.

Dag 5-7. Orlando. Verdens største legeplads med Walt Disney World,  

 Universal Studios, Gatorland og meget mere ligger åbent for  

 jer. Læg evt. en plan hjemmefra og book evt. billetter på net- 

 tet, så I undgår de værste køer. 

Dag 8.  Orlando - Fort Myers. Nu går turen mod Den Mexicanske  

 Golfs dejlige vande og skønne strande. Glæd jer til at få fød- 

 derne i sandet.

Dag 9-12. Fort Myers. Afslapning på stranden og masser af mulighe- 

 der for aktiviteter. Tag f.eks. på sejlture for at spotte delfiner i  

 havet og lej forskellige vandsportsudstyr. Måske kører I en tur  

 til Sanibel Island – en af de skønne øer ud for kysten.

Dag 13. Fort Myers - Key Largo. På vej til Key Largo kan I vælge at  

 besøge den fantastiske Everglades National Park og tage en  

 tur i airboat ud på vandvejene. Her møder I alligatorer, skild- 

 padder og farverige fugle.

Dag 14-16. Key Largo. I har nu nogle dage til at nyde stranden og ha- 

 vet. Både dykning og snorkling er rigtig godt her. Kør også en  

 tur ned til legendariske Key West og gå i Hemingways fodspor.

Dag 17. Key Largo - Miami. Hjemrejse via en europæisk lufthavn til  

 Danmark.

Dag 18. Hjemkomst til Danmark
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137 BOUNTYØER

Øgruppen Hawaii består af ikke mindre end 137 øer fra bitte 

små ubeboede atoller til den 13.000 km2 store Hawaii Big 

Island. På vores rejse til Hawaii-øerne besøger I de fire mest 

populære øer, Hawaii Big Island med aktive vulkaner, Maui med 

frodige bakkeskråninger, ananasplantager og vulkankratret 

Haleakala, Kauai med den betagende Waimea Canyon  og Oahu 

med hovedstaden Honolulu og den berømte Waikiki-strand.

Rejsen giver et fint indblik i øernes forskellighed, øgruppens 

fascinerende historie og befolkningens mangfoldighed.

HAWAII

Midt ude i Stillehavet omkring 4.000 km fra den amerikanske vestkyst ligger Hawaii-

øerne som en lille verden helt for sig selv. Øerne er kendetegnet ved en utrolig 

frodighed, uendelige sandstrande, et unikt økosystem, nogle af verdens mest aktive 

vulkaner og ikke mindst en pragtfuld befolkning, der smilende byder turister velkom-

men til deres paradisiske øer. 

Hawaii ligger langt væk fra Danmark og står for mange som en oplevelse for livet. Vi 

tænker på sorgløst strandliv med surfere og store bølger, irgrønne bjerge og sprud-

lende vulkaner med røde lavastrømme men også på en spændende historie, ikke 

mindst under 2. Verdenskrig, hvor den amerikanske flådestation ved Pearl Harbor 

var mål for japanske kamikazepiloter. Tag den lange rejse ud og oplev noget helt 

særligt, som bare ikke findes andre steder på jorden.  Vejret
I kan rejse til 
Hawaii hele 
året rundt
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Tag på det ultimative øhop rundt i Hawaiis ørige med god tid til masser 

af oplevelser, ikke mindst i Hawaiis enestående smukke natur. I flyver 

hele vejen fra Købehavn via San Francisco til Big Island, hvor I henter jeres 

lejebil og kører til hotellet. På Big Island venter en helt særlig oplevelse: 

snorkling med kæmpestore rokker i ly af mørket samt oplevelser på egen 

hånd. En tur til Volcanoes National Park er oplagt. 

I rejser videre til Maui, hvor I også henter en lejebil. Her kan I bl.a. opleve 

den eventyrlige by Hana og tage på hvalsafari i Stillehavet (okt.-maj). I har 

derudover god tid til svømmeture ved Mauis skønne strande. Næste ø på 

jeres liste er Kauai, hvor I med jeres lejebil kan besøge Waimea Canyon 

(Stillehavets Grand Canyon) og Fern Grotto, der er så smuk, at kun den 

kongelige familie oprindeligt havde adgang til den.

Jeres øhop slutter på Oahu, og her har vi inkluderet en spændende ud-

flugt til Pearl Habour, hvor I hører om, hvordan USA blev involveret i 2. 

Verdenskrig, samt en byrundtur i Honolulu. Resten af tiden er I på egen 

hånd og fri til f.eks. at nyde den skønne Waikiki-strand 

og måske prøve kræfter med et surfboard, inden I 

vender hjem igen.

Øhop i Hawaii
18 dage

Inkl. billeje og udflugter på Big Island og Oahu

Oahu
Honolulu / Waikiki

Kauai

Maui

Hawaii
Big Island

Se det fulde program på www.stjernegaard.dk

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark - Big Island. I flyver med SAS direkte til San Fran- 
 cisco og herfra videre til Big Island med United Airlines. I hen- 
 ter jeres lejebil i lufthavnen ved ankomsten og kører selv til  
 hotellet, som ligger ned til Stillehavets indbydende, lune vand.

Dag 2. Big Island, snorkling med kæmpe rokker. I har hele dagen  
 til at suge nye indtryk til jer, inden I ved solnedgangstid skal på  
 en helt særlig udflugt, som er inkluderet i rejsens pris. I sejler  
 ud på havet for at møde de helt store rokker (mantarays), hvis  
 vingefang kan blive helt op til 4,5 meter. Rokkerne kommer for  
 at spise plankton og er helt ufarlige for mennesker. Der bliver  
 mulighed for at snorkle med dem i mørket. 

Dag 3-4. Big Island på egen hånd, inkl. bil. Vi foreslår, at I kører  
 øen rundt og besøger øens største seværdighed, Volcanoes  
 National Park, med de to aktive vulkaner, som senest var i  
 udbrud i 1984. Dette landskab er indbegrebet af Hawaii.  
 Besøg også den nationalhistoriske park Puuhonua o Honau- 
 nau, der oprindelig var kongelig ejendom, og som giver et  
 godt indtryk af tidlig hawaiiansk historie. Nyd også tiden på  
 stranden og tag en snorkletur i havet.

Dag 5. Big Island - Maui. I kører til lufthavnen, hvor I afleverer bilen  
 og flyver til Maui. I afhenter jeres bil i lufthavnen ved ankom- 
 sten og kører til hotellet, som ligger dejligt helt ned til havet.

Dag 6-8.  Maui på egen hånd, inkl. bil. Besøg f.eks. idylliske Hana,  
 som ligger for enden af 620 hårnålesving og 56 broer. Hvis I  
 besøger øen mellem oktober og maj, kan I også tage på hval- 
 safari ud for kysten. Der er også tid til at tage færgen til nabo- 
 øen Lanai, som har nogle af USA’s allersmukkeste strande.

Dag 9.  Maui - Kauai. I kører i lufthavnen, hvor I afleverer bilen og  
 flyver til Kauai. Her henter I igen en bil i lufthavnen og kører  
 til hotellet, som ligger på den sydlige del af øen.

Dag 10-12. Kauai på egen hånd, inkl. bil. Vi anbefaler, at I bru- 
 ger dagene i naturen og besøger Waimea Canyon, Stille- 
 havets Grand Canyon, og Fern Grotto, bregnegrotten, som  
 er så smuk, at kun den kongelige familie havde adgang til  
 den. Der er også tid til at slappe af på stranden.

Dag 13.  Kauai - Honolulu, Oahu. I kører til lufthavnen, afleverer  
 bilen og flyver til Honolulu på Oahu. Her bliver I hentet og kørt  
 til jeres hotellejelighed i centrum af byen. Resten af dagen  
 har I tid til at orientere jer i byen. Der er ca. 10 minutters gang  
 til byens berømte Waikiki-strand. 

Dag 14.  Oahu, udflugt til Pearl Harbor og rundtur i Honolulu.  
 Dagen byder på en spændende og lærerig udflugt, som er  
 inkluderet i rejsens pris. I bliver hentet på jeres hotel og kører  
 til Pearl Harbor for at høre den spændende historie om,  
 hvordan USA for alvor blev involveret i 2. verdenskrig. I besø- 
 ger flådebasen og det smukke mindesmærke for ofrene for  
 japanernes angreb den 7. december 1941. Herefter kører I  
 tilbage til byen og ser nogle af højdepunkterne bl.a. Iolani  
 Palace, hvor Hawaiis kongefamile boede frem til 1893. 

Dag 15-16. Honolulu, Oahu, på egen hånd. Nyd dagene på  
 stranden. De eventyrlystne kan tage en surftime på Waikiki- 
 strandens forholdsvis rolige vande. 

Dag 17.  Honolulu - Danmark. En lang rejsedag begynder i Honolu- 
 lus lufthavn. I flyver via San Francisco til København.

Dag 18.  Hjemkomst til Danmark.

Mange 
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muligheder 
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