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10 dage i det vilde vesten
Tag med på en rejse, hvor naturen serverer seværdighederne, én for én, som vi rejser gennem Arizona, 
Utah og Nevada på bare 10 dage. Vi har samlet flere af de største nationalparker i en intens rejse, hvor 
vi kommer i nærkontakt med naturen, overvældes over de underfundigheder Moder Jord har fundet 
på og føler os ganske små blandt gigantiske monumenter og dybe kløfter.  

Rejsen starter i Phoenix, hvorfra vi tager den maleriske rute gennem ørkenlandskaberne til Grand 
Canyon. Her står vi ansigt til ansigt med verdens måske mest dramatiske naturvidunder, der er blevet 
til gennem millioner af år. Vi rejser videre gennem ørkenlandet, tager et tilbageblik til dengang hvor 
indianere og nybyggere levede i området og lever os ind i en western, når vi besøger Monument Valley, 
der er kendt fra et utal af film.

Gang på gang overraskes vi over naturens storhed. Vi går rundt blandt Antelope Canyons kurvede sandstensklipper i et væld af 
nuancer, kigger ned i dybe kløfter og nyder solnedgangen over Bryce Canyons spydige ”hoodoos”. Men trods natur i overflod, 
bliver det aldrig kedeligt. Efter en række dage i den amerikanske ørken, oplever vi en helt anderledes, frodig natur i Zion National 
Park, før vi slutter af med et brag i verdens største spilleby, Las Vegas. Den diametrale modsætning til den fortryllende natur, vi 
har udforsket gennem en uge. 

Vi rejser i små grupper på kun 15-25 personer i selskab med en dygtig dansk rejseleder. Vi bor på gode turistklassehoteller og 
kommer helt ind under huden på denne spektakulære del af USA, der på en og samme tid virker uendelig stor og dragende intens.  

Denne rejse er til dig, der gerne vil have det hele på den halve tid. Dig, der tryllebindes af naturens storhed, og dig, der vil have 
hele historien bag alt det, du ser. Det er en rejse til USA's udkant men også en rejse til en vild og uendelig natur, der har lagt 
land til vigtige dele af USA's spændende historie, som har præget det USA, vi oplever i dag. 

Rejsen varer måske kun 10 dage, men vi kan godt garantere, at I får nok oplevelser til en hel livstid. 

Med venlig hilsen

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser

FLERE OPLEVELSER OG MINDRE KØRSEL
Vi har på denne rundrejse fokus på oplevelserne i nationalparker
og har derfor minimeret kørslen, og vi kører under 1500 km 
ved at flyve ud til Phoenix og hjem fra Las Vegas.

Fra/til          Mil / km             Køretid

Phoenix - Sedona - Tusayan Grand Canyon   202 mil / 327 km  3 timer

Tusayan - Monument Valley - Kayenta 205 mil / 333 km  3,5 timer                      

Kayenta - Antelope Canyon - Page 101 mil / 164 km  2 timer

Page - Bryce National Park 149 mil / 242 km  2,5 timer

Bryce National Park - 
Zion National Park - Springdale 90 mil / 146 km    2 timer

Springdale - Zion National Park - Las Vegas 168 mil / 272 km  3 timer
 

Alle angivne mil/kilometer er cirka angivelser, 
og den nævnte køretid er køretid uden stops.

USA - På eventyr i storslåede nationalparker
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark - Phoenix 
 Vi flyver fra Danmark, har et skift i en europæisk lufthavn og ankom- 
 mer til Phoenix sidst på eftermiddagen. Vi er sikkert godt trætte og  
 prioriterer en god nats søvn.

Dag 2.  Phoenix - Sedona - Tusayan ved Grand Canyon 
 Dagen byder på en billedskøn køretur gennem Arizonas rødgule  
 ørkenlandskaber. I Sedona kommer vi tæt på New Age-kulturen,  
 og i Flagstaff kan vi næsten ane, hvordan cowboys og nybyggere  
 huserede i gaderne for mere end 100 år siden. Dagens køretur slut 
 ter i Tuyasan, et ganske kort stykke fra Grand Canyon.

Dag 3.  Grand Canyon, en hel dag i nationalparken 
 Vi krydser et vigtigt punkt af livets ”to-do” liste, når vi besøger  
 Grand Canyons South Rim og kigger ned i dybderne og ser Colorado- 
 floden, der snørkler sig gennem det røde landskab. Dagens tur går  
 forbi flere af de bedste udsigtspunkter, bl.a. Mather Point og Yavapai  
 Point, hvorfra vi både kan se bredt og dybt ind i naturens værk, alt  
 imens solen flytter sig og kaster dramatiske skygger. 

Dag 4.  Tusayan - Watchtower - Camaron Trading Post - Monument  
 Valley - Kayenta. Der er mere Grand Canyon på programmet. Vi  
 supplerer de smukke udsigter med lidt indianerhistorie, når vi  
 besøger en gammel handelsstation, hvor hopi- og navajoindianerne  
 i sin tid afsatte sine varer. Efter frokost sætter vi kursen mod Kay- 
 enta, hvor vi kører på opdagelse blandt finurlige ørkenstøbninger i  
 Monument Valley.  

Dag 5.  Kayenta - Horseshoe Bend - Glen Canyon Dam - Antelope  
 Canyon - Page. Dagen er spækket med højdepunkter, og som det  
 første tager vi et kig på Colorado River, der snegler sig i en kløft,  
 formet som en hestesko. Herfra går turen videre til den 220 meter  
 høje dæmning, Glen Canyon Dam, efterfulgt af et besøg ved Ante- 
 lope Canyon, hvor vi bliver suget ind i en fortryllende verden af kur- 
 vede sandstensklipper i pink, brune, lilla og røde nuancer.

Dag 6.  Page - Bryce National Park 
 I Bryce Canyon i Utah venter et spydigt landskab af de såkaldte  
 ”hoodoos”, der med lidt fantasi både tager form af de 3 vise mænd  
 og Thors hammer. Vi besøger nationalparken sidst på eftermiddagen,  
 hvor vi får fuld valuta for pengene, som solen sænker sig og skaber  
 dramatiske skyggeeffekter i et flot farvespil. 

Dag 7.  Bryce National Park - Zion NP - Springdale ved Zion NP 
 Vi nyder solopgangen over Bryce, inden vi tager til et helt andet  
 landskab. Vi kører ind i Zion National Park ad ”south entrance” og  
 ser, hvordan naturen har slået sine folder i et væld af nuancer og  
 formationer og hvordan floden har slebet sig gennem landskabet.  
 Vi kører ad en af USA's smukkeste ruter, nyder en panoramafrokost  
 og går på opdagelse blandt parkens aparte støbninger og gude 
 skønne natur. 

Dag 8.  Springdale - Zion NP - Las Vegas 
 Dagen starter med en malerisk køretur gennem dele af Zion National 
  Park, som vi ikke så i går. Efter frokost sætter vi kursen mod syndens  
 by, Las Vegas, som byder os velkommen med blinkende lygter og  
 plastic fantastic i overflod. Vi tager på byrundtur i det gamle Las  
 Vegas, ser Elvis op til flere gange og afslutter aftenens tur på Caesar’s 
 Palace - spillebyens fortolkning af det gamle Rom. 

Dag 9.  Las Vegas - Danmark 
 Det står os frit for, hvordan vi vil bruge dagen, inden vi skal til luft- 
 havnen. For dem, som har lyst, er der mulighed for at tage på shop- 
 pingtur til byens bedste outlet, North Outlet. Alternativt kan man  
 opleve alle verdenshjørner på en gåtur ad The Strip, inden vi sidst på  
 dagen kører til lufthavnen, hvorfra vi flyver mod Danmark om aftenen. 

Dag 10.  Ankomst til Danmark

Phoenix - Grand Canyon - Monument Valley- 

Antelope Canyon - Bryce Canyon National Park

- Zion National Park - Las Vegas

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•   Små grupper af 15-25 deltagere
•  God tid de rigtige steder
•  Minimeret kørsel - kun 1500 km
•  Vi bor ved USA's bedste nationalparker
•  Ikoniske westernlandskaber og wild 
 west-stemning
•  Underholdende afslutning i Las Vegas

!

KUN 1.500 KM MOD NORMALT 3.000 KM 

På vores rundrejse får du de mest fantastiske natio-
nalparker med kun 1.500 km kørsel. På de fleste 
andre rundrejser på markedet i det vestlige USA 
køres der ca. 3.000 km. Og så har vi ovenikøbet 
mere tid de rigtige steder.
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GRAND CANYON

Grand Canyon ligger i det nordlige Arizona 
og har status som UNESCO Verdensarv. Den 
massive flodudskårne dal indeholder flere 
forskellige områder, hvoraf det mest berømte 
område udgøres af Grand Canyon National 
Park. Grand Canyon-kløften er skabt af den 
2.334 kilometer lange Colorado River, der 
igennem millioner af år har skåret sig gen-
nem landskabet. Kløften er cirka 450 km 
lang, spænder fra 15 til 30 km i bredden og 
er cirka 1,5 km på det dybeste sted.  

Nationalparken er inddelt i to hovedområ-
der: South Rim, som er det let tilgængelige 
og meget populære område og den fjernere 
North Rim. Begge dele af nationalparken til-
byder faciliteter for besøgende, men South 
Rim har dog de bedste faciliteter, når det 
gælder håndtering af flere millioner besø-
gende om året.

En tidlig amerikansk opdagelsesrejsende 
og geolog, Clarence Dutton, kommenterede 
engang, at "efterhånden som lyset forsvinder, 
kommer farverne frem". Her i Grand Canyon vil 
man selv kunne opleve, hvad han mente. 

Som noget særligt har vi to overnatninger 
ved Grand Canyon, hvilket giver os mulighed 
for at opleve kløften om morgenen og om 
aftenen, hvor de smukke farver kommer helt 
til sin ret og klipperne gløder i det lave lys. 
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Hippiebyen Sedona er omgivet af smuk ørkennatur. Bl.a. monolitterne Bell Rock, Coffee Pot, Cathedral og Thunder Mountain, der tårner op i landskabet.

Dag 1. Danmark - Phoenix
Vi rejser fra Danmark via London Heathrow og 

ankommer til Phoenix sidst på eftermiddagen. 

Efter indrejseformaliteterne kører vi til vores 

hotel, og undervejs fortæller rejselederen lidt 

om den rejse, der venter forude. 

Efter tjek-ind på hotellet bruger vi aftenen på 

at lade op til morgendagens oplevelser med 

en god nats søvn.

Dag 2. Phoenix - Sedona - 
Tusayan ved Grand Canyon
De store vidder og den betagende natur fol-

der sig øjeblikkeligt ud for øjnene af os, når 

vi efter morgenmaden sætter kursen mod 

Sedona ad Red Rock Scenic Byway. Undervejs 

ser vi spydige kæmpekaktusser, der stritter op 

hist og pist, alt imens vi nyder synet af de 

tørre rødgule ørkenbjerge, der er som taget 

ud af en gammel western. 

Efter et par timers kørsel ankommer vi til 

Sedona, der er omgivet af malerisk natur i 

form af gigantiske monolitter med navne som 

Bell Rock, Coffee Pot, Cathedral og Thunder 

Mountain. Foruden det rustikke, rødglødende 

landskab er byen kendt for den spirituelle 

New Age-kultur, hvilket bl.a. kommer til udtryk 

i et væld af klinikker for alternativ behandling. 

Vi ser os lidt omkring, møder måske nogle af 

byens spirituelle mennesker og spiser frokost, 

inden vi kører videre mod Flagstaff. 

Vi kører et kort stykke videre gennem Arizo-

nas landskaber og ankommer til Flagstaff. 

Her skal vi se nærmere på byens historiske 

bymidte, hvor det sta-

dig – med lidt fantasi – 

kan anes, at cowboys, 

saloon-ejere, nybyggere 

og andet godtfolk huse-

rede i gaderne for mere 

end 100 år siden. 

Fra Flagstaff kører vi 

videre til Tuyasan, hvor 

vi indlogeres på et hotel 

blot en ganske kort køre-

tur fra Grand Canyon. 

Dag 3. Grand Canyon, 
en hel dag i nationalparken
Allerede i dag når vi et af rejsens absolutte 

højdepunkter, som for mange står højt på 

livets ”to-do” liste. Grand Canyon er et af 

verdens mest populære naturfænomener og 

med god grund. Den kæmpemæssige kløft 

strækker sig over 446 kilometer med en max-

bredde på 29 kilometer og et dyb på op til 

1600 meter. I bunden af kløften løber colo-

radofloden, og det er erosionen fra denne 

flod, der har skabt dette fantastiske naturvid-

under gennem millioner af år. Selv om parken 

er velbesøgt med omtrent 5 millioner besø-

gende hvert år, er Grand Canyons storhed sta-

dig altoverskyggende, og vi kommer med stor 

sandsynlighed til at føle os 

ganske små her midt i natu-

rens mægtige værk. 

Fra vores hotel kører vi til 

Grand Canyons visitor cen-

ter, hvorfra der kører bus-

ser i pendulfart mellem de 

mange forskellige udsigts-

punkter ved kløftens South 

Rim. Vi besøger bl.a. Yavapai 

Point, hvorfra vi kan se dybt 

ind i kløften samt Mather 

Point, hvorfra vi kan se store dele af parken, 

herunder Vishnu Temple og Temple of Zoroa-

ster, som i virkeligheden slet ikke har noget 

med templer at gøre. 

Vi har en hel dag til at opleve det storslåede 

syn af kløftens kringlede dybder, som snørkler 

sig gennem det røde landskab så langt øjet 

rækker, så vi tager os god tid. Som dagen går, 

oplever vi, hvordan sollyset kaster skygger, 

På eventyr i storslåede nationalparker
10 dage 

Vi har en hel dag til at 
opleve det storslåede 
syn af kløftens kringlede 
dybder, som snørkler sig 
gennem det røde land-
skab så langt øjet rækker
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Tilbage i tiden rejste indianerne i dagevis for 

at nå frem og overnattede på stedet, inden 

de drog den lange vej tilbage på hesteryg. I 

dag kommer indianerne ikke længere for at 

handle, men som besøgende får man til gen-

gæld fornøjelsen af at se nogle af de traditio-

nelle varer, manufakturhandlerne i sin tid tog 

i bytte, ligesom kunst og diverse traditionelle 

smykker, tøj og artefakter også udstilles her.  

Vi forlader Grand Canyon-området, som vi har 

udforsket godt og grundigt, og kører til Kay-

enta. Her spiser vi frokost, inden vi skal videre 

til Monument Valley.

Tankerne ledes hen 

på John Wayne, Clint 

Eastwood og alverdens 

andre westernhelte, når 

vi nærmer os Monument 

Valley, hvis klippestatuer 

tårner op som rustne 

søjler og aparte kæm-

peklumper i det tørre og 

ellers flade landskab.

  

Dagens særsyn er nu meget andet end en film-

kulisse. Oprindeligt var området helt fladt, og 

jordoverfladen lå for millioner af år siden på 

niveau med toppen af de højeste klippemo-

numenter. Som tiden gik blev monumenterne 

langsomt skabt, da jord, ler og andet blødt 

materiale eroderede og kun efterlod de hårde-

ste rester, som den dag i dag udgør klipperne. Vi 

kører rundt blandt landskabets kæmper i et par 

timer, hvorefter vi vender tilbage til Kayenta. 

Dag 5. Kayenta - Horseshoe Bend - Glen 
Canyon Dam - Antelope Canyon - Page 
Vi kører mod byen Page, men inden vi når helt 

frem, besøger vi Horseshoe Bend, hvor Colo-

rado River folder sig ud som en hestesko i det 

røde landskab. Vi går en lille tur, nyder pano-

ramaudsigten og tager et par billeder, inden vi 

kører videre til Glen Canyon Dam.

Glen Canyon Dam, der er en 

stor dæmning på Coloradof-

loden med en højde på 220 

meter, har formet en af USA's 

største menneskeskabte reser-

voirer, Lake Powell. 

Da dæmningen blev bygget mel-

lem 1956-1966 skabte den en 

del røre blandt miljøaktivister, 

men i dag har den vist sit værd 

i forbindelse med både tørke og vedvarende 

energi, om end nogle miljøaktivister stadig har 

en anden holdning. Selv om man næppe kan 

kalde dæmningen og dens værk naturskabt, er 

synet af vand, der møder ultratør natur, noget 

ganske særligt. Vi spiser frokost ved Lake Powell 

og får en rundvisning ved dæmningen.

der forandrer kløftens dybder, formationer og 

farver, og vi går også lidt på opdagelse, hvor 

der er mulighed for det. Undervejs forklarer 

rejselederen om naturens arbejde, der star-

tede for 5-6 millioner år siden og vi møder 

måske endda nogle af de dyr, der lever i dette 

ellers ret bizarre habitat, bl.a. kondorer. 

Vil man gerne se det hele lidt fra oven, er der 

mulighed for at tilkøbe en helikoptertur over 

parken.

Dag 4. Tusayan - Watchtower - Camaron
Trading Post - Monument Valley - Kayenta
Vi er ikke helt færdige med Grand Canyon, 

så vi starter dagen med et besøg ved Desert 

View Watchtower. Herfra nyder vi synet af 

morgensolen, der rammer parkens North Rim 

og går en tur op i tårnet fra 1932. Foruden en 

flot panoramaudsigt fra toppen gemmer tår-

net på masser af indianerkunst, som vi pas-

serer på vej op. 

Fra vagttårnet skal vi videre til Camaron Tra-

ding Post, en gammel handelsstation fra 

1911, der ligger ved en hængebro over Little 

Colorado River. Broen var den første smutvej 

over kløften, og den dengang moderne udvik-

ling af infrastrukturen medførte, at navajo- og 

hopi-folket kom hertil for at afsætte deres 

varer i form af uld, tæpper og levende kvæg i 

bytte for diverse manufakturvarer. 

På eventyr i storslåede nationalparker
10 dage 

Vil man gerne se det 
hele lidt fra oven, er 
der mulighed for at 
tilkøbe en helikopter-
tur over parken

Lake Powell blev til, da Glen Canyon Dam blev bygget i 1960’erne. Det tog 11 år 
for søen at blive fyldt op. 

Monument Valley er kendt fra film som Forrest Gump, Tilbage til fremtiden, 
Once upon a time in the west og et hav af andre westerns med bl.a. Clint 
Eastwood og John Wayne. 
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Den imponerende Glen Canyon dæmning på Colo-
radofloden i Arizona blev opført 1956-64.

Colorado River snor sig i denne smukke hesteskoform ved Horseshoe Bend. 

ANTELOPE CANYON 
OG MONUMENT VALLEY

Trods meget forskellige udtryk har Antelope Can-
yon og Monument Valley det til fælles, at begge 
naturvidundere er formet af vind og vejr gennem 
utallige år. De bløde, kurvede sandstensvægge i 
Antelope Canyon, der veksler mellem brune, røde, 
pink og lilla nuancer, er gennem årene blevet for-
met af kraftige flashfloods, der har skåret sig ind 
i klipperne og slebet kløften. De aparte klippemo-
numenter i Monument Valley er derimod resultatet 
af et landskab, der er eroderet væk og kun har 
efterladt sig de hårdeste rester, som vi i dag ser i 
form af dette ”wild west”-landskab. 
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BRYCE CANYON & 
ZION NAITIONAL PARK

Bryce Canyon National Park er et helt 
unikt landskab af røde sylespidse sand-
stenssøjler, der tårner sig op mod himlen. 
Nationalparken ligger 2.500 meter over 
havet og er ca. 145 km2, og vejen gennem 
parken er en spektakulær køretur blandt 
de imponerende klippeformationer. 

Vi ser Bryce Canyon i morgengryet og lige 
før solnedgang, når solen sender sine før-
ste og sidste stråler ned i parkens kløfter 
og skaber et fantastisk farvespil i dalen.

Zion National Park byder på imponerende 
klippeformationer, der tårner sig højere 
og højere op, jo længere ind i parken 
man bevæger sig. Parkens laveste punkt 
er 1.128 meter over havet og ligger ved 
Coalpits Wash, og det højeste punkt, 
Horse Ranch Mountain, ligger 2.660 meter 
over havet. 

Vi oplever parkens absolutte højdepunkt, 
Zion Canyon, og kører ad den 10 kilometer 
lange Scenic Drive, forbi nogle af de mest 
fantastiske 900 meter høje klippeformatio-
ner af farvede sandsten. 
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Vi fortsætter med at følge naturens røde tråd, 

når vi om eftermiddagen besøger Antelope 

Canyon, hvis bløde, kurvede sandsten, visu-

elt suger os ind i et funklende flammehav, 

der veksler mellem røde, brune, pink og lilla 

nuancer. Kløften ligger i et område, der tilhø-

rer navajo-indianerne, og det er derfor også 

dem, der har eneret på at arrangere ture i 

området. 

Vi bliver kørt til Upper Antelope Canyon, hvor 

vi oplever et levende farvespil, der er helt 

aldeles storartet. Men udover at være et gan-

ske spektakulært syn, er Antelope Canyon 

også en visuel historie om naturens kræfter. 

Kløften ligger i et udtørret flodleje, men det 

hænder, at kraftige regnskyl skaber det, der 

kendes som flashfloods, hvor vandet skyller 

gennem området med et så kraftigt tryk, at 

vandet skærer sig ind i klipperne og derigen-

nem former sandstensvæggene. 

Selv om kløften har eksisteret gennem tusin-

der af år, er den altså løbende i forandring, 

som den et par gange årligt rammes af disse 

flashfloods, hvis kraftige tryk ændrer kløftens 

form. 

Efter en oplevelsesrig dag står det os frit for, 

hvordan vi tilbringer aftenen i Page. 

Dag 6. Page - Bryce Canyon City ved Bryce 
Canyon National Park
Efter morgenmaden sætter vi kursen mod det 

næste naturvidunder, som vi finder tre timer 

længere nordpå ved Bryce Canyon i Utah. Ved 

ankomst til hotellet tjek-

ker vi ind og spiser frokost, 

hvorefter vi om eftermid-

dagen skal ud at udforske 

kløften.

Bryce Canyon har mere end 

65 millioner år på bagen, 

og i den tid har naturen 

lagt alle kreative kræfter i at 

skabe det, som indianerne 

kalder ”hoodoos” – rød-

gule søjler, som på bidsk 

vis stritter op i landskabet. 

Ligesom ved Monument Valley er det mest 

porøse materiale gennem tiden eroderet væk, 

og derfor er det kun det mest hårdføre mate-

riale, der står tilbage i form af disse såkaldte 

”hoodoos”.  

Klipperne ligner en hidsig blanding af kera-

mik og syle, drysset med ørkensand, og det 

var da også et særpræget syn, der mødte de 

mormoner, der kom hertil for år tilbage. Med 

lidt fantasi kan nogle af søjlerne og formatio-

nerne ligne tårne fra fantasibyer eller men-

nesker, og således valgte 1800-tallets mor-

moner at døbe nogle af klipperne forskellige 

bibelske navne som fx ’De 3 vise mænd’. 

Det mest kendte monu-

ment i parken går dog 

under navnet ’Thors 

Hammer’, så den nor-

diske mytologi har dog 

også fået en fin plads i 

dette finurlige landskab. 

Vi besøger nationalpar-

ken sidst på eftermid-

dagen, hvor vi virkelig får 

fuld valuta for pengene, 

når solen langsomt sæn-

ker sig og skaber billedskønne skyggekontra-

ster og et flot farvespil. 

Dag 7. Bryce Canyon City - 
Zion NP - Springdale
Vi starter dagen med en vidunderlig solop-

gang over Bryce Canyon og ser, hvordan par-

kens ikoniske søjler skifter karakter, jo læn-

gere solen kommer op på himlen. Efter mor-

genmaden sætter vi kursen mod den næste 

store naturoplevelse.

På eventyr i storslåede nationalparker
10 dage 

Vi starter dagen med en 
vidunderlig solopgang 
over Bryce Canyon og ser, 
hvordan parkens ikoniske 
søjler skifter karakter, jo 
længere solen kommer op 
på himlen

Det var mormonerne, der tilbage i 1850’erne opdagede og navngav parken Zion. Her døbte de også nogle af parkens monumenter Abraham, Isak og Jakob. 
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Den næste nationalpark venter halvanden 

times kørsel væk, og vi ankommer til Zion 

National Park i løbet af formiddagen. Den 593 

kvadratkilometer store park er kendt for sine 

klippeformationer og kløfter med et dyb på op 

til 800 meter. 

Kløften er skabt af Virginflodens erosion i de 

omkringliggende sandstensbjerge gennem 

millioner af år, hvor vandet har slebet sig gen-

nem landskabet og skabt de imponerende 

klippesider, vi ser i dag. En park der skiller sig 

markant ud fra de mere tørre landskaber, vi 

ellers har oplevet på turen.

Mormonerne opdagede parken i 1850’erne, 

og de fandt naturen så fantastisk, at de valgte 

at navngive området Zion, som er den gam-

meltestamentlige betegnelse for Jerusalem. 

Men dåbsritualerne stoppede ikke her. Inde i 

parken finder vi nemlig også 750 meter høje 

monolitter kendt som Abraham, Isak og Jakob.  

Vi kører ind i parken ad den østlige indgang, 

gennem skarpe sving i bjergene og videre ad 

Scenic Drive, der er kendt for at være en af 

USA’s smukkeste strækninger. 

Vi skal selvfølgelig også opleve området til 

fods, hvor vi går på opdagelse blandt parkens 

mange vidundere, fx Temple of Sinawava, der 

er en smal slugt opkaldt efter paiute-india-

nernes ulvegud. 

Dagen forløber med store oplevelser i den 

skønne natur, kun afbrudt af en god frokost 

med en formidabel udsigt. Først om aftenen 

kører vi til hotellet i Springdale, lige ved par-

kens sydlige indgang. 

Dag 8. Zion National 
Park - Las Vegas
Selv om vi brugte det 

meste af en dag i par-

ken i går, tager vi allige-

vel en malerisk morgen-

tur gennem dele af par-

ken, som vi ikke så i går. 

Vi kører gennem kløfter, 

kigger langt ned i dale 

og ser, hvordan naturen 

har været på spil gen-

nem en uendelighed.

Efter nogle timer med gode udsigter og spæn-

dende stop undervejs, spiser vi tidlig frokost 

i Springdale, inden vi kører til verdens største 

spilleby, Las Vegas. 

Det er endnu ikke blevet mørkt, når vi ankom-

mer til Las Vegas hen på eftermiddagen, men 

det afholder ikke syndens by fra at byde os 

velkommen med en fin, blinkende belysning 

og overdimensionerede billboards, som vi 

kører ned ad The Strip, hvor 15 af verdens 20 

største hoteller ligger. 

Det er ”plastic fantastic” i storformat, vi bliver 

bombarderet med. En på sin vis charmerende 

kontrast til den vilde natur, vi 

har udforsket i løbet af den 

sidste uge. Måske vi spiser 

en tidlig aftensmad. Alter-

nativt gemmer vi appetitten 

til senere. Klokken 18 skal vi 

nemlig ud på en køretur til 

Downtown Las Vegas, som 

de fleste af os vil genkende 

fra et utal af film. 

Her er fuldt blus på belysnin-

gen, og vi ser bl.a. Freemont 

Street med et 400 meter 

langt lysshow og det ikoniske casino 4 Queens, 

der emmer af 70’er-stemning. 

Herefter kører vi forbi små ”wedding cha-

pels”, tilbage til The Strip til Caesar’s Palace. 

Et gigantisk resort med stærke referencer til 

Romerriget. Her er der mulighed for at udfor-

ske det kæmpemæssige hotelområde med 

alle dets butikker, barer, casinoer og spring-

vand, hvorefter vi går tilbage til hotellet ad 

På eventyr i storslåede nationalparker
10 dage 

Det er ”plastic fantastic” i 
storformat, vi bliver bom-
barderet med. En på sin 
vis charmerende kontrast 
til den vilde natur, vi har 
udforsket i løbet af den 
sidste uge

Fra køreturen ad Scenic Drive til frokosten nydes ved Zion Lodge, har vi god udsigt til parkens smukke og rå natur. 
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The Strip i selskab med rejselederen. Alterna-

tivt kan man vælge at blive på Caesar’s Palace 

og prøve lykken med et spil Black Jack, eller man 

kan se et af byens utallige shows, som oftest 

starter omkring kl. 21.30. Dog vil det være en 

god idé at booke billetter på forhånd. 

Dag 9. Las Vegas - Danmark 
Efter en god uge i USA's ørken er det tid til at 

vende næsen mod Danmark. Vores fly afgår 

først hen på aftenen, så der er god tid til at 

suge det sidste af byen til sig. For dem som 

har lyst, kører vi ved 11-tiden til North Outlet, 

hvor vi kan købe alt hvad hjertet begærer – og 

mere til. Her er alt fra sportstøj til smykker og 

teknologiske gadgets, og der er rigtig gode 

penge at spare på et væld af mærkevarer. 

Er det ikke shoppelysten, der trækker, kan man 

nyde formiddagen på hotellet eller gå på opda-

gelse ad The Strip, hvor hele verden åbenbarer 

sig. Lige fra New York og Paris til det gamle 

Rom og Egypten er repræsenteret her på den 

farverige gade, så der skulle være rig mulighed 

for at blive underholdt på egen hånd. 

Med kufferten tæt pakket kører vi mod luft-

havnen sidst på eftermiddagen, hvorfra vi fly-

ver til Danmark om aftenen. 

Dag 10. Ankomst til Danmark

Freemont District – også kendt som det gamle Las Vegas eller downtown – er ren 70’er-nostalgi pakket 
ind i et kæmpemæssigt lysshow.

LAS VEGAS

Las Vegas er blandt de hurtigst voksende 
byområder i USA, og byen har et enormt 
elektricitetsforbrug. Byen fik allerede en jern-
banestation i 1905 men blev først i 1911 offi-
cielt en by. På det tidspunkt havde der været 
indbyggere i området i godt og vel 50 år. 

Spil blev lovligt i 1931, men den moderne 
spilleindustri som vi kender i dag, begyndte 
først efter 2. verdenskrig med bl.a. Flamingo, 
som åbnede nytårsaften 1946. Mere end 30 
millioner turister besøger årligt Las Vegas.
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