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Ad de smukkeste vejen gennem storbyer og nationalparker
Denne eventyrlige rundrejse fører os gennem det vestlige USA i en perfekt blanding af storslået natur og spændende storbyer. Vi 
begynder i Phoenix, Arizona, og bevæger os i et behageligt tempo gennem nogle af USA’s mest bjergtagende og spektakulære 
nationalparker. Videre til plastic-fantastic i Las Vegas og mangfoldige og unikke San Francisco og til sidst langs med Stillehavets 
smukke kyst ad den legendariske Highway 1, hvor vi har god tid til at besøge de idylliske byer - dér, hvor det gode liv leves. 
Rejsen slutter i Los Angeles - filmbyen over dem alle.

Vi har gjort os meget umage med at få en virkelig god rytme på turen, den er ikke et kapløb med tiden men en rejse, hvor vi 
får alle de store oplevelser med og har god tid de vigtigste steder. F.eks. i den vidunderlige Yosemite Nationalpark, hvor vi som 
noget helt særligt kører ind ad den smukkeste rute, nemlig Tioga Pass Road på østsiden af Sierra Nevada-bjergkæden.

Ved at begynde rundrejsen i Phoenix og slutte i Los Angeles har vi valgt den mest optimale rute med den korteste køreafstand, 
og herved sparer vi den lange strækning tilbage til udgangspunktet.

Rejserne gennemføres med kun 15 - 25 deltagere. Det betyder, at rejselederen har god tid til den enkelte, og at der ikke er kø 
ved bussen. En lille gruppe betyder også, at vi kan køre på den mest berømte 180 km lange strækning på Highway 1, hvor kun 
de små busser som vores må køre. 

Velkommen på eventyr i det vestlige USA!

Med venlig hilsen

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

USA - På eventyr i det vestlige USA
Rundrejse med dansk rejseleder - 15 dage

Det svære 
valg mellem 

kvalitet og pris 

Vores rejse koster en 
smule mere end de fleste, 
men vi tør godt sige, at 

den er alle pengene 
værd!
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark - Phoenix. Afrejse fra Danmark med British Airways og fly- 
 skift i London Heathrow. Vi ankommer i Phoenix sidst på eftermid- 
 dagen, og her venter rejselederen.

Dag 2. Phoenix - Grand Canyon. Vi oplever enorme kaktusser i ørkenland- 
 skabet og kæmpestore røde monolitter i Red Rock Country. Dernæst  
 følger sightseeing i storslåede Grand Canyon i skæret af dagens sidste  
 solstråler.

Dag 3. Grand Canyon - Page. På vej mod Page stopper vi ved Cameron Tra- 
 ding Post bygget ved Little Colerado River i 1911, hvor Navajo- og Hopi- 
 folket traditionelt har solgt deres varer. Frokost i Page og derefter på  
 eventyr i Antelope Canyon. Vi kører med lokalguide i 4-hjulstrækker ind  
 til den usædvanligt smukke kløft, der nærmest ligner forstenet, lyserødt  
 flødeskum.

Dag 4. Page - Bryce Canyon. Besøg ved det smukke Horseshoe Bend og den  
 imponerende Glen Canyon-dæmning inden vi fortsætter ind i staten  
 Utah med kurs mod Bryce Canyon med de imponerende røde søjle- 
 lignende klippeformationer, kendt som ”hoodoos””.

Dag 5. Bryce Canyon - Las Vegas. Videre til Zion National Park, hvor vi kører  
 i bunden af den lange kløft på en af USA’s smukkeste ruter. Ankomst og  
 aftensightseeing i Las Vegas med neonskilte, springvand, shopping og  
 plastik for alle pengene.

Dag 6. Las Vegas. En hel dag i Las Vegas på egen hånd, omend rejselederen  
 er til rådighed.

Dag 7. Las Vegas - Death Valley. Nationalparken Death Valley med de  
 enorme sandklitter og saltørkener venter forude. Her oplever vi USA’s  
 laveste punkt, 85,5 m under havets overflade, og bliver indkvarteret  
 midt i Death Valley på Oasis at Death Valley, der har en swimmingpool  
 og udendørs museum.

Dag 8. Death Valley - Mammoth Lakes. Smuk køretur ud af Death Valley  
 og videre op langs østsiden af Sierra Nevada-bjergkæden, hvor vi nyder  
 udsigten til Mt. Whitney, USA’s højeste bjerg i de 48 sammenhængende  
 stater. I løbet af eftermiddagen er vi fremme ved skisportsstedet Mam- 
 moth Lakes, hvor frisk luft, bjerge og de smukkeste søer venter.

Dag 9. Mammoth Lakes – Yosemite - Mariposa Grove- Salida/Modesto.  
 Vi oplever endnu en af de smukkeste køreture i USA, når vi via det  
 3.031 meter høje Tioga-pas kører gennem Yosemite National Park. Her  
 tilbringer vi dagen og nyder dramatiske natur med granitbjerge, søer og  
 grønne dale. Vi besøger Mariposa Grove med de gigantiske sequoia- 
 træer, inden vi fortsætter til Salida/Modesta.

Dag 10. Salida/Modesto - San Francisco. Om formiddagen ankommer vi til  
 San Francisco, kendt for sine bakkede gader og tolerante befolkning.  
 Vi begiver os straks ud på sightseeing og skal bl.a. opleve Union Square,  
 Fisherman's Wharf, Market Street, Civic Center, Golden Gate-broen og  
 Golden Gate Park.

Dag 11. San Francisco. I dag kører vi over den legendariske Golden Gate-bro  
 for at komme til Muir Woods, der med sine kæmpestore redwoodtræer  
 betager alle. Der er byvandring med rejselederen i hyggelige Sausalito,  
 inden vi tager færgen tilbage til Fisherman’s Wharf i San Francisco. Her 
 efter har vi fri til at opleve byen på egen hånd.

Dag 12. San Francisco - Santa Maria. Vi kører syd på til Santa Maria med  
 en afstikker til den berømte 17-Mile Drive, der byder på udsigt til livet  
 på første klasse, smukke klitlandskaber og den berømte Pebble Beach  
 golfbane. Herefter kører vi ud på den del af Highway 1, hvor kun per- 
 sonbiler og små busser som vores må køre – en legendarisk rute med  
 udsigt til forvredne klipper og Stillehavet.

Dag 13. Santa Maria - Solvang - Santa Barbara - Los Angeles. Vi fortsætter  
 gennem Californiens vinland via Solvang (Little Denmark) og besøger  
 en vingård. Herefter til den dejlige by Santa Barbara, hvor vi har langt  
 frokoststop og kigger på byens seværdigheder fra spaniernes tid. Vi  
 fortsætter ned langs Stillehavet og slutter dagen på hotellet i Los Angeles.

Dag 14. Los Angeles - Danmark. Vi bruger dagen på sightseeing i Los Ange- 
 les. Sidst på eftermiddagen kører vi til lufthavnen og flyver hjem til  
 Danmark.

Dag 15.  Ankomst til Danmark 

Phoenix - Grand Canyon - Page - Antelope Canyon 

- Bryce Canyon - Las Vegas - Death Valley - 

Mammoth Lakes - Tioga Pass - Yosemite - Modesto 

- San Francisco - Highway 1 - Santa Maria - 

Solvang - Santa Barbara - Los Angeles

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•   Små grupper, 15-25 deltagere
•  Særdeles velplanlagt rute og minimeret kørsel
•  Stort udflugtsprogram 
•  God tid i bjergtagende nationalparker og  
 skønne storbyer
•  Velvalgte hoteller med den rigtige beliggenhed
•  Gigantiske sequoiatræer og kæmpestore  
 redwoodtræer
•  Smuk køretur gennem Yosemite ad Tioga   
 Pass Road
•  Kørsel på den rigtige del af Highway 1, hvor  
 kun mindre busser må køre

!
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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 forsvin-
der, kommer farverne frem". Her i Grand 
Canyon vil man selv kunne opleve, hvad han 
mente. 

Hvis man ankommer midt på dagen, vil klip-
perne virke livløse, men kommer man tilbage, 
når det er blevet køligere, vil det virke som 
om, klipperne gløder i det lavere lys. 



5

Til ventstre: Colorado River snor sig i denne smukke hesteskoform ved Horseshoe Bend. Til højre: Antelope Canyon har vidunderlige flødeskumsagtige 
former i smukke brune, lilla og lyserøde farver - et naturfænomen skabt gennem tusindvis af år.

Dag 1. København - Phoenix 
Afrejse fra Danmark med flyskift undervejs i 

London Heathrow. Ankomst til Phoenix, Ari-

zona sidst på eftermiddagen. Efter indrejse-

formaliteterne i lufthavnen møder vi vores 

danske rejseleder, og sammen fortsætter vi til 

hotellet og får en god nats søvn, inden alle 

de store oplevelser begynder næste morgen.

Dag 2. Phoenix - Red Rock Country -
Grand Canyon
Vi spiser tidlig morgenmad og er klar til at 

tjekke ud fra hotellet kl. 8. Allerede i dag kan vi 

se frem til store naturoplevelser, når vi sætter 

kursen mod Red Rock Country og Sedona.

Efter et par timers kørsel i vores komfortable 

bus er vi fremme i Sedona, der ligger malerisk 

mellem kæmpestore monolitter med navne 

som Bell Rock, Coffee Pot, Cathedral og Thun-

der Mountain, og det er de stærke røde far-

ver, der dominerer landskabet. Sedona dyrkes 

intenst af de såkaldte New Age-spirituelle, som 

finder særlige energier i naturen omkring byen. 

Denne interesse fra det spirituelle publikum 

afspejles i byens mange klinikker for alterna-

tive behandlinger. Vi nøjes dog med at kigge 

os lidt omkring og spise en tidlig frokost, 

inden vi kører videre mod Grand Canyon.

Denne tur går gennem den skovklædte Oak 

Creek Canyon, og for enden af kløften "klatrer" 

bussen op mod et smukt højdedrag, hvorfra vi 

nyder den flotte udsigt.

Vi når frem til Grand Canyon midt på eftermid-

dagen og kører straks til indgangen ved syd-

siden, The South Rim. 

Herfra har vi på grund 

af solens stilling den 

flotteste udsigt mod 

nord over selve Grand 

Canyon. 

Der bliver lidt tid til at 

gå langs med kløften og 

nyde de spektakulære 

vyer. Er vi heldige, ople-

ver vi måske en eller flere af de store kondor-

fugle, der lever her i området.

Vi kører herefter til vores hotel, som ligger 

bekvemt kun få kilometer syd for South Rim-

indgangen. 

Dag 3. Grand Canyon - Page, 
besøg ved Antelope Canyon
Vi spiser tidlig morgenmad, tjekker ud fra 

vores hotel og kører atter til kanten af Grand 

Canyon, men i et andet område. Vi stopper et 

par steder for at nyde den formidable udsigt 

over den dybe kløft, og når vi forlader Grand 

Canyon, har vi set dette naturens fantastiske 

"maleri" fra så mange vinkler, at vi er klar til 

næste destination.

Vi sætter nu kursen mod byen Page, men vi har 

et interessant stop undervejs. 

Ved en hængebro over Little 

Colorado River bygget i 1911 

besøger vi Cameron Trading 

Post, en gammel handelssta-

tion, der især blev brugt af 

navajo- og hopi-folket. 

Her kunne de afsætte deres 

varer i form af uld, tæpper og 

levende kvæg til gengæld for 

forskellige manufakturvarer. Dengang rejste 

indianerne i dagevis for at nå frem og over-

nattede på stedet – i dag sælges deres kunst-

håndværk i Trading Post’ens butik, mens det er 

turister, der fylder hotellets senge.

Vi fortsætter ind til Page for at spise frokost, 

hvorefter vi tjekker ind hos en af byens udby-

dere af udflugter til det fantastiske Antelope 

Canyon. Denne kløft ligger på et område, der 

tilhører navajo-indianerne, og det er også 

denne befolkningsgrupper, der har eneret 

På eventyr i det vestlige USA
15 dage 

Herfra har vi på grund af 
solens stilling den flotte-
ste udsigt mod nord over 
selve Grand Canyon
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Herefter kører vi mod den imponerende Glen 

Canyon-dæmning, som blev bygget i 1957 

trods massive miljøprotester. Hele området 

omkring Page er i dag et yndet feriemål på 

grund af byens beliggenhed ved den smukke 

Lake Powell og det naturskønne område Glen 

Canyon Recreation Area med kløfter, slugter 

og vandreruter.

Vi fortsætter i vores kom-

fortable bus, krydser stats-

grænsen til Utah og ankom-

mer til Bryce Canyon, hvor 

vi skal opleve nationalpar-

kens herligheder - nemlig 

de imponerende røde søj-

lelignende klipper, som de 

oprindelige amerikanere 

kalder "hoodoos".

Disse røde klipper kan både minde om for-

stenede grupper af mennesker og fantasibyer 

med bymure og tårne. De første hvide, der 

kom hertil i slutningen af 1800-tallet, var 

mormoner, som døbte de forskellige partier 

med bibelske navne. Mormonerne så disse 

vidunderlige klipper som et eksempel på Guds 

enestående skaberværk.

Om efteråret er der ganske køligt om aftenen 

og om morgenen her i Bryce Canyon, så husk 

også at have varmt tøj med.

Dag 5. Bryce Canyon - Zion National Park
- Las Vegas 
I dag kører vi videre til Zion National Park, 

der ligeledes byder på et storslået landskab. 

Hvor vi nu i tre dage har været højt oppe i 

landskabet og har haft udsigterne dybt nede i 

kløfterne, skal vi i dag ned i bunden og kigge 

op ad. Vejen ind til Zion National Park og ned 

igennem dalen hører også til blandt de smuk-

keste i USA.

Floden Virgin gennemskærer den ca. ti kilo-

meter lange kløft, der byder på et enestående 

landskab med betagende bjerge, som rejser 

sig mere end 600 meter over kløftens bund. 

Langs floden vokser mange spændende træer 

og planter, alt fra kaktus til Ponderosa-fyr og 

høje aspetræer. Der bliver tid til en kortere 

gåtur i parken, og frokosten indtager vi enten 

som picnic eller ved Zion Lodge, der både har 

restaurant og cafeteria.

Midt på eftermiddagen sætter vi kursen mod 

nationalparkernes absolutte modstykke, 

nemlig Las Vegas, USA's spille- og under-

holdningsby nr. 1. Vores hotel ligger på byens 

hovedgade The Strip, eller Las Vegas Boule-

vard som den rettelig hedder. 15 ud af ver-

dens 20 største hoteller findes inden for en 

radius på 3 km fra dette sted. Her er neon-

skilte, imponerende springvand, plastik og 

underholdning for alle pengene.

Den imponerende Glen Canyon-dæmning på Coloradofloden i Arizona blev opført 1956-64.

på at vise dette spektakulære naturfænomen 

frem. Vi tager plads i en truck med 4-hjulstræk 

for at drøne ud over stepperne til Upper Ante-

lope Canyon, hvor der er direkte adgang ind i 

kløften og dermed ingen klatreture.

Indenfor i Antelope Canyon venter os et vir-

keligt betagende syn af 

bløde sandstensklipper, der 

nærmest ligner flødeskum, 

i smukke brune, lilla og pink 

farver. Formerne er skabt af 

kraftige vandstrømme gennem 

tusindvis af år. På bestemte 

tidspunkter af dagen kan man 

opleve nogle fantastiske lys-

søjler i kløften, der tiltrækker 

fotografer fra hele verden.

Sidst på eftermiddagen kører vi tilbage til Page 

for at indlogere os på vores hotel.

Dag 4. Page – Bryce Canyon, 
besøg ved Horseshoe Bend
Vi forlader Page efter morgenmaden og kører 

til et fotostop af de helt store: det berømte 

Horseshoe Bend, hvor Colorado River slynger 

sig i hesteskoform rundt i det røde landskab. 

Fra parkeringspladsen er der en god gåtur ud 

til kanten, hvor panoramaet over Horseshoe 

Bend åbner sig – her vil de fleste nok forsøge 

at få et godt billede i kameraet.

På eventyr i det vestlige USA
15 dage 

Vi tager plads i en 
truck med 4-hjulstræk 
for at drøne ud over 
stepperne til Upper 
Antelope Canyon

GOD RYTME OG 
MINIMERET KØRSEL

Rundrejsen er særdeles veltilrettelagt. Vi 
starter rejsen i Phoenix og slutter i Los 
Angeles, hvilket betyder, at vi har mini-
meret kørslen med mindst 400-600 km 
i forhold til tilsvarende rundrejser, eller 
svarende til en hel dags kørsel - endda 
en lang en af slagsen. Den køretid vi spa-
rer, bruger vi så til gengæld på fantastisk 
sightseeing og mere tid til fordybelse.

Vi har prioriteret den gode rytme på rej-
sen, og indlagt overnatningerne i de mest 
spektakulære naturområder og storbyer, 
og sikret at den minimerede kørsel til gen-
gæld erstattes af  fantastisk sightseeing.
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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. 

Bryce Canyon er nok smukkest om morge-
nen, når solen sender sine første stråler 
ned i parkens østvendte kløfter, og der 
udspiller sig 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. 

Parkens største seværdighed, Zion Canyon, 
er en 10 km lang strækning ad Zion 
Canyon Scenic Drive, der går forbi nogle  
af de mest fantastiske 900 meter høje  
klippeformationer af farvede sandsten.
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LAS VEGAS

Las Vegas er blandt de hurtigst voksende byom-
råder i USA, og byen har et enormt elektricitets-
forbrug. Byen fik allerede en jernbanestation i 
1905 men blev først i 1911 officielt 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. Fla-
mingo, som åbnede nytårsaften 1946. Mere end 
30 millioner turister besøger årligt Las Vegas.
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Las Vegas har ændret sig ganske betydeligt 

siden 1950'erne, da en gruppe ambitiøse 

mafiabosser besluttede sig for at bygge en 

spilleby langt væk fra alle eksisterende byer. 

Byen blev grundlagt med det formål at til-

trække spillefugle, men i dag er den blevet 

et mål for masser af familier og turister i det 

hele taget, der har lyst til at afprøve deres 

held, betragte andre spille deres formue op, 

spise på berømte gourmetrestauranter, se 

spektakulære shows, shoppe eller blot nyde 

det spøjse men fascinerende sceneri, der 

udspiller sig her.

Efter et par timers hvil tager vi på en aftentur 

for at se på alle herlighederne og danne os 

et overblik over byen. Udover en tur ned ad 

The Strip skal vi kigge nærmere på Downtown 

Las Vegas, hvor hele eventyret begyndte i star-

ten af 1900-tallet. Her finder vi blandt andet 

Freemont Street med et over 400 meter langt 

lysshow. Las Vegas' underholdningsmæs-

sige centrum har dog i dag flyttet sig til den 

berømte The Strip, hvor de enorme tema-kasi-

noer og hoteller ligger som perler på en snor.

Det er også her vi er indkvarteret. Således 

går vi langs med Venedigs kanaler, kører forbi 

Paris' kendte landemærker - Eiffeltårnet og 

Triumfbuen - og ikke mindst oplever ame-

rikanerne i fri dressur. I Las Vegas må man 

simpelthen meget mere, end hvad der er 

politisk korrekt i resten af landet – som man 

siger i USA: ”What happens in Vegas, stays 

in Vegas”.

Vi er tilbage på hotellet omkring kl. 22 efter 

en lang og indholdsrig dag.

Dag 6. Las Vegas, en dag på egen hånd
I dag er I på egen hånd i Las Vegas, og der er 

mange ting at foretage sig. Vi anbefaler dog, 

at I holder jer i god afstand 

fra spillebordene, hvis I har 

tendens til at blive grebet 

af stemningen - I kan nem-

lig være sikker på, at det er 

kasinoejerne, der altid er de 

endelige vindere! 

Det siges, at hver besø-

gende taber 85 dollars i 

gennemsnit ved bordene. 

Når det er sagt, så er det 

sjovt at spille for et mindre 

beløb og at bese nogle af 

de kasinoer/hoteller, vi ikke så i går. Tema-

erne er mangfoldige og spænder over Egyp-

ten, New York, Monte Carlo, Rom med videre.

Begynd eventuelt dagen med at undersøge, 

hvilke store shows, der spiller om aftenen. 

Det er som regel muligt at få billetter, også på 

selve dagen for showet, fordi udbuddet er så 

enormt. Cirque du Solei (med mange forskel-

lige shows), David Copperfield, Santana, Elton 

John og Celine Dion er nogle af Las Vegas-

klassikerne, og der er selvfølgelig også adskil-

lige Tribute shows, som hylder fx The Rat Pack 

og Elvis Presley - det hører jo stilen til.

Det kan bedre betale sig at købe billetterne 

på gaden (hos autoriserede forhandlere) eller 

på hotellet, end at købe 

hjemmefra på nettet, 

men hvis man vil være 

sikker på at få billetter til 

et bestemt show, så kan 

det naturligvis anbefales, 

at man er i god tid med 

bestillingen. 

Udbuddet af under-

holdning i Las Vegas er 

enormt. Her findes alt fra 

temaparker med de vilde-

ste rutsjebaner til udstil-

linger med moderne kunst.

Måske har I også lyst til at slappe af i solen 

ved hotellets pool, hvor I kan iagttage den liv-

lige feststemning, der oftest er her. Vores rej-

seledere kender byen ud og ind - spørg ham/

På eventyr i det vestlige USA
15 dage 

I Las Vegas må man sim-
pelthen meget mere, 
end hvad der er politisk 
korrekt i resten af landet 
- som man siger i USA: 
”What happens in Vegas, 
stays in Vegas”

VI HAR INKLUDERET MOR-
GENMAD PÅ ALLE HOTELLER

Morgenmad kan være en dyr affære i 
USA, og vi ved, hvor vigtig morgenma-
den er på en aktiv grupperejse. Derfor 
har vi naturligvis inkluderet en stor 
og god morgenmad i rejsens pris, så 
vi kan begynde en ny og spændende 
dag på ordentlig vis. 

Der vil være amerikansk morgenmads-
buffet på alle hoteller. Bemærk: På 
Red Feather Lodge spiser vi morgen-
mad på enten Canyon Plaza Resort, 
der ligger lige bagved hotellet, eller på 
Plaza Bonita, der ligger lige ved siden 
af hotellet.
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hende til råds, hvis I bliver forvirret over de 

mange tilbud, I har at vælge mellem.

Efter de foregående dages mange store ople-

velser, vil de fleste nyde at have denne dag 

på egen hånd til at gå på opdagelse i eget 

tempo og slappe lidt af. Men rejselederen vil 

naturligvis lodde stemningen og laver gerne 

lidt sightseeing for dem, som har lyst og ikke 

ønsker en dag på egen hånd.

Dag 7. Las Vegas - Death Valley
Vi tager lidt senere afsted i dag, så dem, der 

var sent ude i går, også har 

en chance for at møde udhvi-

let op. Da det lokale skatte-

niveau er lavt og turisterne 

kommer i hobetal, er Las 

Vegas blevet et yndlings-ind-

købssted for mange amerika-

nere. Og for os er der sær-

deles gode varer og priser at 

finde, især i de store outlets i 

udkanten af byen. 

Amerikanske mærkevarer 

sælges her til priser mellem en tredjedel og to 

tredjedele af, hvad man finder i Danmark. Så 

inden vi forlader byen, besøger vi et af de bed-

ste outlets - og som regel kommer de fleste 

tilbage i bussen med adskillige indkøbsposer.

Efter vores shoppingstop fortsætter vi videre 

vest på til Death Valley. Dalen lå for 200 mil-

lioner år siden under vand og har efterføl-

gende været fyldt med søer og vulkansk akti-

vitet, som efterlod de glitrende saltsletter og 

bjergkamme, som vi kan beundre i dag.

For 1800-tallets emigranter, der navngav 

området Dødens Dal, var det næsten en 

uovervindelig rute til Californien. Det enorme 

ørkenområde huser 

kun ganske få ind-

byggere, og borax-

minerne er næsten alle 

lukkede. 

Der er mange fine 

steder at se i parken, 

og bl.a. skal vi opleve 

USA's laveste sted, 

Badwater Basin, 85,5 

meter under havets 

overflade. Vi stopper 

også ved det berømte Zabriskie Point, hvorfra 

der er et flot kig ud over det imponerende 

landskab.

Sidst på eftermiddagen kommer vi frem til 

vores velbeliggende hotel, der ligger som en 

dejlig oase i ørkenen og har swimmingpool, 

et par gode spisesteder, en golfbane og et 

udendørs museum, der fortæller om borax-

minerne.

Dag 8. Death Valley - Mammoth Lakes
Endnu en spektakulær køretur venter os 

i dag. Vi forlader hotellet tidligt og kører 

videre op igennem Death Valley, hvor flere 

imponerende udsigter venter. Midt på dagen 

har vi et kort stop i den lille by Lone Pine, 

inden vi fortsætter op langs med Sierra 

Nevada-bjergkæden, hvor vi kan nyde USA's 

højeste bjergtop (i de 48 sammenhængende 

stater), Mt. Whitney.

Efter endnu nogle timers kørsel når vi ud på 

eftermiddagen frem til Mammoth Lakes. Et af 

USA's kendte skiresorts, der dog er værd at 

besøge året rundt og ikke kun, når sneen lig-

ger tungt på bjergsiderne. 

Luften er frisk, og der er et utal af vandreruter 

og flotte udsigtspunkter. Rejselederen sørger 

for sightseeing i området, inden vi sidst på 

dagen tjekker ind på vores dejlige hotel, der 

bl.a. byder på en opvarmet udendørs pool.

På eventyr i det vestlige USA
15 dage 

Vi fortsætter op langs med 
Sierra Nevada-bjergkæden, 
hvor vi kan nyde USA's 
højeste bjergtop (i de 48 
sammenhængende stater), 
Mt. Whitney

Death Valley er en dal i Mojaveørkenen i det sydlige Californien. Den blev fredet i 1933 og byder på særdeles 
særpræget og afvekslende ørkenlandskab med både sandklitter, stejle klipper, vulkanske kratere og udtørrede  
 saltsøer. Det laveste punkt ligger 85,5 m under havet overflade. 

VORES KOMPETENTE 
REJSELEDERE

En dygtig og vidende rejseleder gør 
hele forskellen. Når I vælger at rejse 
med Stjernegaard Rejser, er I sikret 
en kompetent og vidende rejseleder, 
der med stor erfaring, indsigt, viden 
og kærlighed til USA på fineste vis vil 
præsentere jer for den spektakulære 
natur, de fascinerende storbyer, de 
politiske forhold, amerikanerne og 
deres levevis, landets store kontraster, 
og ikke mindst den meget spændende 
amerikanske historie.

Vores rejseleder har ofte en finger 
med i spillet, når vi planlægger rejsen, 
og vi udvikler den løbende, når rejse-
ledere og gæster kommer hjem med 
nye input og ideer.
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MAMMOTH LAKES
Mammoth Lakes var tidligere en af USA´s frem-
trædende guldgraverbyer. Området ligger i 
2.400 meters højde, og i vinterhalvåret er det 
et populært skiområde. I sommerhalvåret kan 
man nyde det imponerende smukke bjerg-
landskab på vandreture, cykelture, fisketure 
og endda i kajak på de mange søer. Mammoth 
Lakes er et oplagt stop mellem Death Valley og 
Yosemite National Park.
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YOSEMITE NATIONAL PARK

Denne kronjuvel blandt USA’s nationalpar-
ker er godt 3.000 km2 stor og blev erklæret 
nationalpark i 1890. Den kendes bl.a. for 
sine brusende vandfald,  dybe dale, stejle 
klippevægge, blomstrende enge og æld-
gamle kæmpetræer. Vi kører ind ad Tioga 
Pass Road, der ligger i ca. 3.000 meters 
højde, og har dermed første parket til den 
vidunderlige natur og måske til et interes-
sant dyreliv. 

Her i parken lever der mere end 400 arter 
af fisk, fugle, krybdyr og pattedyr, hvoraf 
mange tilhører truede arter. På vores køre-
tur gennem parken ser vi bl.a. kæmpeklip-
pen Half Dome, der knejser ca. 1.800 over 
dalbunden og den 1.100 meter høje El Capi-
tan, der lokker nogle af verdens modigste 
bjergklatrere på udfordrende eventyr.

Vi går tur i Mariposa Grove for at se de kæmpestore sequoiatræer, som er op til 1800 år gamle.
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Der kan være ganske køligt heroppe i høj-

derne om efteråret, så husk at have lidt varmt 

tøj med.

Dag 9. Mammoth Lakes - Tioga Pass Road - 
Yosemite - Mariposa Grove - Salida/Modesto 

Vi har meget tidlig afgang fra vores hotel, så 

vi får så meget tid som mulig i Yosemite Nati-

onal Park, der er en af USA's mest populære 

og spektakulære nationalparker, som hvert år 

tiltrækker fire-fem millioner turister.

Parken spreder sig over et gigantisk område, 

men den smukke og grønne Yosemite Valley er 

uden tvivl et af de mest populære steder, og 

det område, hvor de fleste turister holder til. 

Her i dalen ligger nemlig også et af de vand-

fald, som Yosemite nationalpark er så berømt 

for. Det er smeltevandet fra Sierra Nevada-

bjergene, der om foråret beriger Yosemite Val-

ley med enorme mængder vand, men i sen-

sommeren og om efteråret er vandmængderne 

dog temmelig minimale. Ja faktisk kan vand-

faldene være helt udtørrede - det er ikke til at 

sige på forhånd. Alligevel er udsigten flot op 

ad de stejle klippevægge nedenfor vandfaldet. 

Vi kører ind i parken via Tioga Pass Road, 

som ligger i ca. 3.000 meters højde og er 

den højst beliggende highway i Californien. 

De fleste rundrejser inkluderer ikke denne 

strækning, da de kommer ind i parken vest 

fra, så det er noget af en bonus, at vi har den 

med på denne rejse. Strækningen er nemlig 

en utrolig smuk køretur i dramatisk natur med 

stejle klippevægge, smukke blomsterenge og 

spejlblanke søer.

Vel fremme i selve natio-

nalparken nyder vi de beta-

gende scenarier som Halv-

kuplen, parkens klippevar-

tegn, hvis top er ca. 1450 

m over dalbunden, og den 

900 meter høje El Capitan 

monolit, hvor vi måske kan 

se bjergbestigere klatre på 

den lodrette klippevæg. Flo-

den Merced snor sig gen-

nem det smukke dallandskab med græsstep-

per og kæmpe nåletræer og er totalt omgivet 

af de knejsende granittinder.

Sidst på formiddagen er vi fremme i par-

kens mest populære område, den smukke og 

grønne Yosemite Valley, hvor vi får tid til at 

strække benene og selvfølgelig få en god fro-

kost. Herefter kører vi videre mod Mariposa 

Grove, hvor vi skal hilse på skovens kæmper, 

de imponerende og oldgamle sequoia-træer.

Vi følger to stier, Big Trees Loop og Grizzly 

Giant Loop (godt 3 kilometer i alt) og beun-

drer bl.a. The Fallen Monarch og The Grizzly 

Giant - sidstnævnte har en omkreds på hele 

27 meter - en sand kæmpe, der har stået her 

i Mariposa Grove i omkring 1.800 år. Også det 

berømte tunneltræ er på vores rute - her har 

man skåret en vej tværs 

gennem træet, en opera-

tion, som det fine træ hel-

digvis har overlevet.

Efter store oplevelser i 

Californiens natur kører 

vi videre til byen Salida, 

der ligger lige udenfor 

Modesto, og her overnat-

ter vi. Aftenen er til fri dis-

position.

Dag 10. Salida/Modesto - San Francisco,
sightseeing i byen
Vi forlader hotellet tidligt og sætter kursen 

mod San Francisco, en af USA's mest efter-

tragtede storbyer. Og også en af de dyreste at 

bo i. Vel fremme midt på formiddagen er det 

tid til sightseeing, så vi kan få et overblik over 

byen. Vi skal opleve nogle af San Franciscos 

kendte gader, pladser, områder og bygninger. 

Market Street, hvor et utal af forretninger og 

kontorbygninger ligger, Union Square - byens 

mest centrale og kendte torv, og selvfølgelig 

Chinatown, hvor det myldrer med kinesere og 

turister. Her er man hensat til en anden ver-

den og kultur.

Strækningen er nemlig 
en utrolig smuk køre-
tur i dramatisk natur 
med stejle klippevægge, 
smukke blomsterenge 
og spejlblanke søer

På eventyr i det vestlige USA
15 dage 

TIOGA PASS ROAD – EN AF USA'S
SMUKKESTE VEJSTRÆKNINGER

Tioga Pass Road er ca. 105 km lang og 
går tværs over Yosemite National Park 
og Sierra Nevada-bjergene. I roligt tempo 
og med indlagte stops tager turen cirka 
3 timer og fører os gennem det ene stor-
slåede natursceneri efter det andet med 
rig mulighed for at se dyreliv og sne på 
bjergtoppene. Ruten er en af de smuk-
keste vejstrækninger i USA. 

De færreste rundrejser har denne 
smukke strækning med, da passet er 
lukket cirka halvdelen af året på grund 
af sne. Vi har dog planlagt vores rejser 
efter passets åbningstider, som typisk 
er fra slutningen af maj til begyndelsen 
af november. Vi tager naturligvis forbe-
hold for vejrsituationen.
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Vi kommer også til det legendariske område 

Fisherman's Wharf, som de lokale elsker at 

hade, fordi de anser området for at være for 

turistet. Men man har ikke rigtigt været i San 

Francisco, før man har set det. Og vi ser det 

både i dag og i morgen.

Videre gennem byen har vi et fotostop ved 

Golden Gate-broen, som vi skal høre mere om 

senere, og herefter når vi ud til Golden Gate-

parken, der er en af verdens største byparker 

med mange seværdigheder. 

Her er museer i verdensklasse, botaniske anlæg 

og selvfølgelig store områder med træer, bassi-

ner, sportsanlæg og plæner, hvor byens befolk-

ning kan boltre sig. Vi stop-

per ved det flotte Conser-

vatory of Flowers, parkens 

ældste bygning, og hvis 

vejret er med os, kører vi 

videre op på Twin Peaks for 

at nyde udsigten over byen.

Vi stopper også ved Civic 

Square, hvor byens rådhus 

og andre officielle bygnin-

ger ligger. Rådhuset blev 

opført efter det store jord-

skælv i 1906, og arkitekten er både inspire-

ret af nogle af Paris' berømte bygninger og 

af kongresbygningen i Washington D.C., The 

Capitol. Sidst på eftermiddagen tjekker vi ind 

på hotellet, der ligger centralt i San Francisco. 

Det er oplagt at opleve mange af byens sevær-

digheder til fods eller stige på en af de histo-

riske sporvogne, som stadig kører i gaderne.

Resten af dagen og aftenen er til fri dispo-

sition. Der er mange muligheder for at spise 

godt i byen, og rejselederen kommer naturlig-

vis gerne med gode anbefalinger.

Dag 11. San Francisco, over Golden 
Gate-broen til Muir Woods og Sausalito 
Efter en god (og tidlig) morgenmad stiger vi 

om bord i bussen og kører over den legen-

dariske Golden Gate Bridge. Broen er San 

Franciscos vartegn og blev bygget 

i 1930'erne til en pris af 35 mil-

lioner dollars. Den er en ingeniør-

mæssig bedrift, som kan svaje 8 

meter for at kunne modstå kraf-

tige vindstyrker. 

Den orange farve blev valgt, fordi 

den passede fint sammen med 

naturomgivelserne, og hvert af de 

to store kabler i broen indeholder 

nok ståltråd (130.000 km) til at nå 

tre gange rundt om jorden. 

På den anden side af broen sætter vi kursen 

mod den berømte Muir Woods for at se de 

smukke, kæmpestore redwoodtræer, der er 

verdens højeste træer. Mange af dem er flere 

hundrede år gamle - og de ældste er mere end 

2000 år gamle. Alle er de helt vidunderlige at 

skue med deres smukke rødlige bark. Træerne 

her er ikke helt så store i omfanget som deres 

artsfæller, sequoiatræerne, i Yosemite, men de 

er højere og kan blive helt op til 120 meter høje.

Vi går en dejlig morgentur i skoven, og med duf-

ten af nåletræ i næseborene fortsætter vi til den 

lille kystby Sausalito, der er en lille velhaver- og 

kunstnerenklave med en skøn, maritim stem-

ning og fantastisk udsigt mod San Francisco. 

Vi sejler tilbage til San Francisco og ankom-

mer til Fisherman's Wharf. Så er det tid til 

at spise frokost, og mange vælger at smage 

den lokale delikatesse - krabbekød direkte fra 

skallen og måske med lidt citron på - og det 

sælges fra et hav af gadeboder, men også på 

områdets mange restauranter.

Resten af dagen og aftenen er I på egen hånd, 

og på gårsdagens rundtur har I sikkert spottet 

nogle steder, I gerne vil besøge igen. Det kan 

også være, at I trænger til at shoppe lidt efter 

alle de store naturoplevelser, som turen har 

budt på indtil videre. Rundt om Union Square 

og på Market Street ligger alle de kendte ame-

rikanske mærkevare-butikker og stormagasi-

ner, så der er nok at gå i gang med. 

Efter en god mor-
genmad stiger vi 
om bord i bussen 
og kører over den 
legendariske Golden 
Gate Bridge

På eventyr i det vestlige USA
15 dage 

I Muir Woods nyder vi synet af redwood-
træer, skovens kæmper.

På den anden side af Golden Gate Bridge ligger Sausalito. Her ligger flotte sejlskibe og charmerende husbåde 
i havnen, og byens centrum har smukke huse, gode restauranter og spændende gallerier og hele stemningen 
emmer lidt af moderne luksushippie-stil.
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SAN FRANCISCO

San Francisco ligner ikke noget andet 
sted, og byen rækker da også langt ud 
over sine seværdigheder. San Francisco 
er med rette kendt for at være USA´s 
smukkeste by, med de mest tolerante 
og venlige indbyggere, og så er byen 
et sandt mekka for madelskere, og det 
californiske køkken baseret på de bed-
ste og friskeste råvarer stortrives her.
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HIGHWAY 1

Denne legendariske californiske hovedvej strækker sig 
hele vejen fra Leggett i nord tæt på grænsen til Oregon 
til Dana Point syd for Los Angeles. Ruten snor sig langs 
med Stillehavets kyst og er dramatisk, storslået og kendt 
som en af USA’s smukkeste køreture. 

Highway 1 byder på en perlerække af maleriske byer 
som Monterey og Carmel  og store oplevelser, som f.eks. 
den smukke 17 mile drive med en af verdens smukkeste 
golfbaner ved Pebble Beach. Vi stopper mange steder 
undervejs for at fotografere og indsnuse den særlige 
californiske stemning. Her emmer det af det gode liv.
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På eventyr i det vestlige USA
15 dage 

Måske I også vil have en tur med den legen-

dariske sporvognsrute Powell-Hyde, som bl.a. 

klatrer op og ned ad Powell Street. I vil sikkert 

kunne genkende den fra utallige filmscener, 

men vær forberedt på, at der tit er lang kø, da 

mange andre også vil prøve turen!

Sejlturen fra Sausalito går forbi Alcatraz, 

fængselsøen for bl.a. de kriminelle kendisser 

fra mafiaen. Fangerne har for længst forladt 

øen, der i dag er en af byens største turistat-

traktioner. 

For mange er det nok at se 

fængselsøen fra søsiden, 

men for dem, der vil i land 

og opleve fængslet, anbefa-

ler vi at købe billetter hjem-

mefra via internettet, da 

Alcatraz-billetterne ofte er 

udsolgt mange uger i forve-

jen (køb billetter på www.

alcatrazcruises.com). Bestil 

først tid efter kl. 15:00.

Er man til kunst og kultur, 

rummer San Francisco frem-

ragende kunstmuseer og mange gallerier. Og 

der er meget andet at se og prøve... Hvad med 

en cykeltur over Golden Gate-broen og i Gol-

den Gate-parken? Rejselederen er klar med 

gode råd og tager gerne med dem, som ikke 

har lyst til at tage ud på egen hånd.

Dag 12. San Francisco – Santa Maria,
ad den bedste del af Highway 1
Vi spiser morgenmad på hotellet, tjekker ud og 

forlader San Francisco. Turen går i dag sydpå, 

og første stop er i Monterey på halvøen af 

samme navn, som mange måske kender fra 

John Steinbecks bøger, der ofte udspiller sig i 

eller omkring byen.

Den var tidligere kendt 

for sine mange fiske- og 

konservesfabrikker, men 

i dag er de gamle indu-

stribygninger omdannet 

til lækre restauranter, 

kunstgallerier og butik-

ker, hvilket skaber en 

dejlig men også noget 

turistet stemning i byen.

Efter et pusterum i Mon-

terey kører vi ud på 

halvøens smukke mar-

gueritrute, the 17-mile drive, som byder på 

et helt unikt naturlandskab. Vi kører gennem 

et meget dyrt boligområde med imponerende 

rigmandsvillaer, golfbaner - bl.a. en af verdens 

mest berømte: Pebble Beach - og med udsigt til 

livet på første klasse. Selvom man måske ikke 

er golfspiller, bliver man alligevel imponeret af, 

hvor smukt denne utroligt velplejede bane lig-

ger i klitplantagen langs med Stillehavet.

Det er langt fra slut med margueritruter i dag, 

for efter den fine 17-mile drive venter en spek-

takulær køretur ad den legendariske og meget 

fotograferede del af Highway1, som kun per-

sonbiler og små busser som vores kan køre på, 

fordi vi rejser i grupper med maks. 25 deltagere.

Vi har første parket til udsigten over forvredne 

klipper, smukke vilde blomster og det blå Stil-

lehav fra bussen, mens vi kører sydpå ad High- 

way 1. Det er optimalt at køre i sydgående 

retning på denne highway for at få den bed-

ste udsigt. Som de store nationalparker, vi har 

besøgt tidligere på turen, er Highway 1 også 

på listen over steder, man skal opleve, når 

man er på disse kanter.

Vi sørger for at holde flere fotostops under-

vejs, bl.a. ved den berømte bro ved Big Sur, 

og vi stopper også og nyder de pudsige og 

gigantiske søelefanter, der ligger i hobetal på 

nogle af strandene. Vi ankommer til Santa 

Maria først på aftenen.  

Kystbyen Monterey kender man måske fra John Steinbecks romaner, som ofte udspiller sig i og omkring byen.

En spektakulær køretur 
ad den legendariske og 
meget fotograferede del 
af Highway1, som kun 
personbiler og små bus-
ser som vores kan køre 
på, fordi vi rejser i grupper 
med maks. 25 deltagere

VI REJSER I SMÅ GRUPPER 
- 15-25 DELTAGERE

Gruppestørrelsen er altafgørende 
for kvaliteten af jeres oplevelser. 

I Stjernegaard Rejser prioriterer 
vi mindre grupper, der giver langt 
større fleksibilitet og bl. a. mulighed 
for at køre steder, hvor større grup-
per og større busser ikke har lov til 
at køre. 

På denne rejse  har vi f.eks. inklu-
deret den cirka 180 km lange 
strækning over Big Sur, ad Highway 
1, den legendariske kystvej langs 
Californiens stillehavskyst, der 
uden overdrivelse hører til en af de 
smukkeste køreture i denne verden.  
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Dag 13. Santa Maria – Solvang, inkl. besøg 
på vingård – Santa Barbara – Los Angeles
Efter en lille times kørsel fra Santa Maria 

ankommer vi til Solvang, og her skal vi passe 

på ikke at få hjemvé. Her dufter af wienerbrød, 

småkager og æbleskiver, som efterkommere af 

danske indvandrere bager. 

Blandt de første dan-

skere i Solvang var præ-

ster og lærere, og de 

grundlagde en "folk 

school" efter de danske 

højskoleprincipper, som 

i mange år var centrum 

for byens kulturliv.

Little Denmark, som 

stedet også kalder sig, 

havde 100 års jubilæum 

i 2011, og det blev fejret med manér. Sidder 

man med tanken om, at Solvang er lidt forlo-

ren, så har man måske ret... alligevel er det 

en skæg oplevelse at vandre rundt i denne 

lille idylliske by, som gør sig så umage for at 

holde fast i gode, "danske" traditioner.

I omegnen af Solvang får vi også tid til at 

besøge en vingård, hvor vi introduceres til 

processen fra drue til glas og smager et par 

gode vine. Dyrkning af vin er et af områdets 

største indtægtskilder, og staten Californien 

står for hele 90% af USA's samlede vinpro-

duktion. Der har været dyrket vin i Californien 

siden 1700-tallet, hvor spanske kolonister 

bragte vinstokke hertil. I dag er de domine-

rende druer Cabernet Sauvignon, Chardon-

nay, Merlot, Pinor Noir, Sauvignon Blanc, Zin-

fandel og Syrah - vi ser, om vi kan identificere 

nogle af dem.

Efter denne oplevelse fort-

sætter vi sydpå til Santa Bar-

bara, også kendt som "den 

amerikanske riviera". Denne 

by anses for at være et af de 

bedste steder at bo i Califor-

nien og er ganske enkelt en 

fornøjelse at besøge. Langs 

gaderne findes elegante 

butikker, fine restauranter, 

flotte haver med springvand 

og en gennemført byggestil, der bringer tan-

kerne hen på det sydlige Spanien.

En af byens største attraktioner er den meget 

smukke bygning Mission Santa Barbara - 

en missionsstation bygget af spanierne i 

1700-tallet. Men også byens store domhus 

fra slutningen af 1920'erne er et besøg værd, 

så vi lægger selvfølgelig vejen forbi her.

Der bliver tid til at spise frokost og shoppe i 

Santa Barbara, inden vi fortsætter til sidste 

destination på denne rejse, Los Angeles. Vi 

når frem til hotellet sidst på eftermiddagen, og 

resten af dagen og aftenen er til fri disposition.

Dag 14. Los Angeles - Danmark
Flyet går heldigvis først om aftenen, så vi har 

tid til en sidste omgang sightseeing i filmbyen 

over dem alle. Vi tager afsted fra hotellet efter 

morgenmaden og begiver os til Hollywood. 

Her stopper vi ved Hollywood Boulevard med 

den berømte Walk of Fame og Dolby Theater 

(tidligere kendt som Kodak Theater), hvor 

Oscaruddelingen finder sted. Vi kører også 

gennem det fashionable Beverly Hills.

Herefter begiver vi os til downtown Los Ange-

les, hvor vi nyder nogle af byens kulturbastio-

ner, bl.a. den fantastiske Walt Disney-kon-

certsal tegnet af arkitekten Frank Gehry, som 

nogle sikkert kender fra Guggenheim-museet i 

Bilbao. Vi lægger også vejen forbi byens impo-

nerende, moderne katedral og byens ældste 

gade, inden vi sætter kursen mod lufthavnen.

Vores rejse rundt til nogle af USA's store 

nationalparker og ned langs den barske, men 

uendeligt smukke Stillehavskyst slutter ved 

LAX, Los Angeles' internationale lufthavn. 

Her venter flyet på os, og rejsen hjem går via 

Heathrow lufthavnen i London.

Dag 15. Ankomst til København

På eventyr i det vestlige USA
15 dage 

Det er da noget ganske særligt at slentre rundt i en californisk provinsby 
med Dannebrog vejrende i gaderne, plastikstorke på tagene og faux-
 bindingsvæk på husene.

Vi lægger vejen forbi en vingård i Solvang, hvor vi smager forskellige druer, herunder 
Pinot Noir og Chardonnay.

I omegnen af Solvang får 
vi også tid til at besøge en 
vingård, hvor vi introduce-
res til processen fra drue 
til glas og smager et par 
gode vine
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Her i USA's filmby nr. 1 har vi tid til at 
besøge Hollywood Boulevard og se 
nogle af filmstjernernes navne på den 
berømte Walk of Fame, og til at køre 
en tur gennem det fashionable Beverly 
Hills, hvor vi har udsigt til imponerende 
palæer og hurtige biler. Vi stifter også 
bekendtskab med det moderne og 
travle downtown Los Angeles, inden vi 
kører mod lufthavnen. 
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