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er I til pulserende metropoler, fantastiske naturoplevelser, små hyggelige byer, 
lækre strande, eller I vil opleve det hele, kan I få det i UsA - her har I virkelig 
mulighed for de helt store ferieoplevelser. skal det være de historiske og natur-
skønne rammer i New england eller hovedstaden Washingtons imponerende 
monumenter. eller er I til store naturoplevelser i de betagende nationalparker 
i rocky Mountains og måske til shop-amok i nogle af de mange outlets og 
malls? Turen langs stillehavets kyst står højt på manges ønskeseddel, og 
det samme gør storbyerne los Angeles og san Francisco, der altid er en 
rejse værd. Mulighederne er uendelige - og UsA er absolut mulighedernes 
land! landet er stort - ca. 4.500 km fra øst til vest og 2.500 fra nord til syd, 
så en rejse til UsA kræver god planlægning. Befolkningen er et kapitel 
for sig selv - de fleste amerikanere er utrolig imødekommende, og selv om 
deres ”how are you” ikke skal tages som en opfordring til en længere rede-
gørelse for ens velbefindende, kan man som turist roligt indlede en snak og få 
nye venner - om ikke for livet - så for en time eller to.

usa

Visum og pas
Alle rejsende, både voksne og børn, skal være i besiddelse af et maskinlæsbart pas for visumfri indrejse til 
UsA for ophold under 90 dages varighed. Dette er under betingelse af, at I ikke tidligere er blevet nægtet 
visum, har været straffet, skal arbejde i UsA (f.eks. som au pair), har dobbelt statsborgerskab (og et af lan-
dene er Iran, Irak, sudan eller syrien), har besøgt Iran, Irak, sudan eller syrien efter den 1 marts 2011, har 
dansk konventionspas/fremmedpas,  eller på anden måde ikke opfylder indrejsebetingelserne. skal I være 
længere tid i UsA, eller er i tvivl om at I opfylder alle betingelser, skAl ambassaden kontaktes. Undlades 
relevante oplysninger med en eventuel afvisning ved grænsen til følge, kan der ikke gøres krav gældende 
overfor arrangør/rejsebureau. visumfriheden omfatter kun turistrejser, forretningsrejser og transit. 

De indrejsepapirer, man hidtil har skullet udfylde på flyet på vej til UsA, blev afløst pr. 12. januar 2009 
af et nyt indrejseprogram, electronic system for Travel Authorization (esTA). Programmet er for rejsende 
med statsborgerskab i visa Waiver Programmedlemslande, herunder Danmark. esTA er en internetbaseret 
formular, der ligger på https://esta.cbp.dhs.gov. Her indtastes de samme personoplysninger, som man før 
skrev på indrejsepapirerne.

esTA godkendelsen er ikke gratis og koster pr. 08. september 2010 Us$ 14 pr. person.
Indtastningen skal foretages ikke mindre end 72 timer før afrejse og efterfølges i de fleste tilfælde inden-
for få sekunder af en godkendelse med et kontrolnummer, som skal medbringes på rejsen. Hvis svaret er 
PeNDING, foretages der en automatisk rutineundersøgelse, og svaret vil ifølge myndighederne komme 
i løbet af max. 72 timer. resulterer ansøgningen i et afslag, skal man henvende sig til den amerikanske 
ambassade – se: http://denmark.usembassy.gov 

Ovenstående oplysninger er givet med forbehold for ændringer - check altid seneste opdateringer på 

http://denmark.usembassy.gov eller kontakt:
embassy of the United states of America 
Dag Hammarskjölds Allé 24 
2100 københavn ø. Tlf. 3341 7100
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saN FRaNCisCo
Byen der aldrig går af mode - kendt 
for sine stejle gader, tåge, Golden 
Gate, Fisherman’s Wharf, Chinatown, 
Alcatraz, cabel cars - ja vi kunne blive 
ved!

gRaNd CaNyoN
Grand Canyon er en storslået op-
levelse, og kan opleves fra luften, 
vandsiden, på gå-ben eller ved hjælp 
af shuttlebusserne, der forbinder de 
forskellige udsigtspunkter.

yosemiTe
Yosemite er kendt for sin fantastiske 
flotte natur med spektakulære gra-
nitklipper, imponerende kæmpefyr, 
vandløb og ikke mindst betagende 
vandfald.

Los aNgeLes
”englenes by” er glamour i Holly-
wood, eksklusiv shopping på rodeo 
Drive, Disney i Anaheim, strandliv 
ved santa Monica, gøgl og gejl på 
venice Beach og meget meget mere.

NiagaRa FaLLs
Niagara Falls er et fascinerende skue, 
uanset om det er ombord på båden 
”Maid of the Mist”, eller om man står 
langs kanten. Oplevelsen er størst fra 
den canadiske side.

Las Vegas
UsA´s spille- og forlystelsesby num-
mer ét, beliggende midt ude i Neva-
das ørken. langs hovedgaden ”The 
strip” ligger hotelkasinoerne som 
perler på en snor .

Hawaii
På Hawaii venter den verdensberøm-
te strand Waikiki, vulkaner, dybe kløf-
ter, betagende natur, og ikke mindst 
smukke gyldne sandstrande. 
- kontakt dit rejsebureau for forslag.

aLasKa
Alaska har et eventyrligt smukt 
landskab med snedækkede bjerge, 
farvestrålende skove, vandfald og 
et unikt dyreliv - både til lands og til 
vands.

New yoRK
Få byer kan som New York skabe 
den perfekte ramme om den ultima-
tive storbyferie. Her er simpelthen 
alt! - se separat New York katalog 
for flere informationer.

FLoRida
Dynamiske og hyggelige byer, flotte 
hvide sandstrande, forlystelsespar-
ker og masser af feriestemming. 
Florida har det hele!
- se separat Florida katalog.
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dagspRogRam:
dag 1: ankomst til Los angeles
dag 2: Los angeles - Carlsbad - san diego (kørsel ca. 200 km) 
dag 3: san diego
dag 4: san diego - phoenix/scottsdale (kørsel ca. 585 km)
dag 5: phoenix/scottsdale - sedona - grand Canyon (kørsel ca. 385 km)
dag 6: grand Canyon 
dag 7: grand Canyon - Kayenta/monument Valley (kørsel ca. 265 km)
dag 8: Kayenta/monument Valley - Bryce Canyon (kørsel ca. 410 km)
dag 9: Bryce Canyon - Zion National park (kørsel ca. 150 km)
dag 10: Zion Natioanl park - Las Vegas (kørsel ca. 265 km)
dag 11: Las Vegas
dag 12: Las Vegas - death Valley (kørsel ca. 225 km)
dag 13: death Valley - mammoth Lakes - yosemite (kørsel ca. 485 km)  
dag 14: yosemite
dag 15: yosemite - san Francisco (kørsel ca. 355 km)
dag 16: san Francisco
dag 17: san Francisco - salinas (kørsel ca. 175 km) /monterey (kørsel ca. 195 km)
dag 18: salinas/monterey - Cambria (kørsel ca. 200 km/170 km)
dag 19: Cambria - solvang - santa Barbara - Los angeles (kørsel ca. 380 km)
dag 20: Los angeles
dag 21: afrejse Los angeles

ViNTeRTuR (benyttes fra 01 april til 30 juni samt 01 oktober til 31 marts)
dag 13: death Valley - sequoia/Kings Canyon - Fresno (kørsel ca. 570 km)
dag 14: Fresno - yosemite (kørsel ca. 160 km)
Kørsel mellem Death Valley og Yosemite: Pga. sne ved Tioga-passet (Yosemite) er bjergvejen ofte lukket fra oktober 
til juni. Der er desværre ingen garanti for, hvornår strækningen åbner og lukker, så for ikke at stå med ubrugelige reserva-
tioner anbefales det kun at køre via Tioga-passet i perioden 01. juli til 30. september.

Dag til dag program kan rekvireres hos rejsebureauet

DeT BeDsTe AF vesTeN
21 dage / 20 NæTTeR

Som navnet antyder, kommer I på denne tur til de største seværdigheder i det vestlige 
USA. Vi har sammensat turen, så I ikke skal køre lange stræk hver eneste dag, og på 
den måde bliver der også tid til at få sjælen med og få fordøjet de mange indtryk. Her 
er pulserende storbyer som Los Angeles, San Francisco og San Diego, fascinerende 
naturscenerier langs Stillehavets kystlinje, og ikke mindst de mange nationalparker. Der 
er basis for spøjse oplevelser i Hearst Castle og Las Vegas samt tid til bare at slappe af 
ved poolen med en god bog.

kør selv TuR us01
dag 1: Ankomst til los Angeles
dag 2-3: san Diego
dag 4: Phoenix/scottsdale
dag 5-6: Grand Canyon
dag 7: kayenta/Monument valley 
dag 8: Bryce Canyon
dag 9: Zion National Park
dag 10-11: las vegas
dag 12: Death valley 
sOMMerTUr - DAG 13-14 (01. jul. - 30. sep.)
dag 13-14: Yosemite
dag 15-16: san Francisco
dag 17: salinas/Monterey
dag 18: Cambria
dag 19-20: los Angeles
dag 21: Afrejse fra los Angeles

vINTerTUr (01 apr. - 30 jun. + 01 okt. - 31 mar.)
dag 13: Fresno
dag 14: Yosemite

Monterey
Yosemite

Bryce Canyon

Grand Canyon

Zion
San Francisco

Los Angeles
Scottsdale

Monument
Valley

Cambria

San Diego
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sommeRTuR (fra 01. jul. til 30. sep.)ViNTeRTuR  (fra 01. apr. til 30. jun. samt fra 01 okt. til 31 mar.)
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dagspRogRam:

dag 1: ankomst til Los angeles
dag 2: Los angeles - phoenix/scottsdale (kørsel ca. 600 km)
dag 3: phoenix/scottsdale - sedona - grand Canyon/Tusayan (kørsel ca. 295 km)
dag 4: grand Canyon
dag 5: grand Canyon/Tusayan - Hoover dam - Las Vegas (kørsel ca. 350 km)
dag 6: Las Vegas
dag 7: Las Vegas - death Valley (kørsel ca. 225 km)
dag 8: death Valley - mammoth Lakes - yosemite/el portal (kørsel ca. 485 km)  
dag 9: yosemite
dag 10: yosemite - san Francisco (kørsel ca. 315 km)
dag 11: san Francisco
dag 12: san Francisco - santa maria (kørsel ca. 425 km)
dag 13: santa maria - solvang - santa Barbara - Los angeles (kørsel ca. 275 km)
dag 14: Los angeles
dag 15: afrejse Los angeles

ViNTeRTuR: 01. april - 30. juni + 01. oktober - 31. marts
dag 8: death Valley - sequoia/Kings Canyon - Fresno (kørsel ca. 570 km)
dag 9: Fresno - yosemite/el portal (kørsel ca. 160 km)
Kørsel mellem Death Valley og Yosemite: Pga. sne ved Tioga-passet (Yosemite) er bjergvejen ofte lukket fra oktober 
til juni. Der er desværre ingen garanti for, hvornår strækningen åbner og lukker, så for ikke at stå med ubrugelige reserva-
tioner anbefales det kun at køre via Tioga-passet i perioden 01. juli til 30. september.

Dag til dag program kan rekvireres hos rejsebureauet

CAlIFOrNIeN, veGAs & CANYON
15 dage / 14 NæTTeR

Her er turen for jer, som ikke orker de mange nationalparker, men synes et par stykker 
er nok. På denne tur får I set de fascinerende storbyer Los Angeles og San Francisco 
og skal naturligvis tilbringe et par dage i spillebyen, Las Vegas. I bliver ikke snydt for de 
fantastiske naturscenerier langs Stillehavskysten, i Yosemite National Park, ved Grand 
Canyon og på køreturen fra Scottsdale via Sedona til Grand Canyon.

kør selv TuR us02
dag 1: Ankomst til los Angeles
dag 2: Phoenix/scottsdale 
dag 3-4: Grand Canyon
dag 5-6: las vegas
dag 7: las vegas - Death valley
sOMMerTUr - DAG 8-9 (01 jul. - 30 sep.)
dag 8-9: Yosemite
dag 10-11: san Francisco
dag 12: santa Maria
dag 13-14: los Angeles 
dag 15: Afrejse los Angeles

vINTerTUr (01 apr. - 30 jun. + 01 okt. - 31 mar.)
dag 8: Fresno
dag 9: Yosemite

sommeRTuR (fra 01 jul. - 30 sep.)ViNTeR (fra 01 apr. - 30 jun. samt 01 okt. til 31 mar.)
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DeT eveNTYrlIGe vesTeN
13 dage / 12 NæTTeR - TuR us03

De store naturoplevelser står i kø på 
denne tur. Fra syndige las vegas går 
turen til Grand Canyons dybe kløfter og 
Colorado-flodens brusende vand. efter 
Navajo-indianernes reservat og Monu-
ment valley fortsætter I til de velbeva-
rede Anasazi-indianeres ruiner i Mesa 
verde. Moab byder på natur ad libitum, 
inden I runder af i det forfriskende og 
maleriske sydvestlige hjørne af Utah. 
Herfra vender I tilbage til las vegas.

NOrD & sYD
16 dage / 15 NæTTeR - TuR us04

I starter rundrejsen i ”The Big Apple” 
New York, hvor I skal nyde det pulse-
rende storbyliv og de mange sevær-
digheder som bl.a. Times square, 
Frihedsgudinden, Central Park og byens 
skyline. Derefter går turen videre til Phi-
ladelphia og Washington, der er spæk-
ket med amerikansk historie. længere 
mod syd skal I opleve de historiske 
og charmerende byer, Charleston og 
savannah, der begge oser af sydstats-
varmen og liv. De smukke bjergland-
skaber omkring Great smokey og Blue 
ridges skal passeres inden I afslutter 
rejsen i solskinsstaten, Florida, hvis 
mange attraktioner og strande er et 
rent slaraffenland for både børn og 
voksne.

dagspRogRam:
dag 1: ankomst Las Vegas - Velkommen til spillebyen Las Vegas.
dag 2:   Las Vegas - grand Canyon National park  (kørsel ca. 445 km) 
dag 3:   grand Canyon National park 
dag 4:   grand Canyon National park - Lake powell/page (kørsel ca. 285 km)
dag 5:   Lake powell 
dag 6:   Lake powell - monument Valley (kørsel ca. 225 km) 
dag 7:   monument Valley - Cortez/mesa Verde (kørsel ca. 205 km) 
dag 8:   Cortez - moab (kørsel ca. 185 km) 
dag 9:   moab/arches National park
dag 10:   moab - Bryce Canyon National park (kørsel ca. 375 km)
dag 11:   Bryce Canyon National park 
dag 12:   Bryce Canyon National park - Zion National park - Las Vegas  

(kørsel ca. 445 km) 
dag 13:   afrejse fra Las Vegas
Dag til dag program kan rekvireres hos rejsebureauet

dagspRogRam:
dag 1: ankomst til New york 
dag 2:    New york
dag 3:    New york - philadelphia (kørsel ca. 160 km) 
dag 4:    philadelphia - washington d.C. (kørsel ca. 225 km) 
dag 5:    washington d.C.
dag 6:    washington d.C. - williamsburg - Roanoke (kørsel ca. 380 km) 
dag 7:    Roanoke - Hendersonville/asheville (kørsel ca. 375 km)
dag 8:    Hendersonville/asheville - Charleston (kørsel ca. 390 km)
dag 9:    Charleston 
dag 10:    Charleston - savannah (kørsel ca. 170 km) 
dag 11:    savannah - st. augustine (kørsel ca. 455 km) 
dag 12:    st augustine - silver springs – orlando (kørsel ca. 270 km) 
dag 13:    orlando 
dag 14:    orlando - miami (kørsel ca. 370 km) 
dag 15:    miami
dag 16:  afrejse fra miami

Dag til dag program kan rekvireres hos rejsebureauet
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FrA seATTle TIl  
sAN FrANCIsCO
13 dage / 12 NæTTeR - TuR us05

Denne fantastiske tur tager udgangs-
punkt i det nordvestlige UsA’s beta-
gende natur. I stifter først bekendtskab 
med storbyen seattle, hvorfra turen går 
til den fascinerende Olympic Natio-
nal Park, der omfatter 3 forskellige 
økosystemer, nemlig sneklædte glet-
sjerbjerge, 100 km forreven stillehavs-
kystlinie og storslået regnskov. kør ad 
”Avenue of the Giants” og se nogle 
af verdens højeste træer i redwood 
National Park. Før I når san Francisco 
har I et stop i Napa valley, hvor de pro-
ducerer vin i verdensklasse. 

DeT NOrDvesTlIGe UsA 
& lIDT AF CANADA
22 dage / 21 NæTTeR - TuR us06

Denne tur foregår i det nordvestlige 
UsA’s fantastiske natur med et side-
spring til Canada. Først skal I opleve 
storbyen seattle, og herfra går turen 
til den smukke og interessante Olym-
pic National Park kendt fra Twilight fil-
mene. I kører videre nordpå til Canada, 
hvor I ud over victoria og vancouver 
også skal en tur til pragtfulde Banff og 
se lake louise. I forlader Canada og 
næste stop er Glacier National Park. På 
turen fra Glacier stifter I bekendtskab 
med en række mindre små provinsbyer, 
og helt sikkert eventyrlige naturscene-
rier, når I kommer til Yellowstone, der 

er UsA’s ældste nationalpark. Turen retur til seattle går via Idaho og Oregon med 
stop i hyggelige Portland..

dagspRogRam:
dag 1: ankomst til seattle
dag 2:   seattle
dag 3:   seattle - olympic National park (kørsel ca. 350 km) 
dag 4:   olympic National park - mt. Rainier National park/mt. st. Helens - 

portland (kørsel ca. 495 km)
dag 5:   portland / Columbia River gorge
dag 6:   portland - Newport (kørsel ca. 315 km) 
dag 7:   Newport - oregon dunes - Coos Bay (kørsel ca. 160 km) 
dag 8:   Coos Bay - Crater Lake National park - medford (kørsel ca. 405 km)
dag 9:   medford - Redwood National park - eureka (kørsel ca. 315 km) 
dag 10:   eureka - Napa Valley (kørsel ca. 415 km)
dag 11:   Napa Valley - san Francisco (kørsel ca. 110 km) 
dag 12:   san Francisco 
dag 13:   afrejse san Francisco (kørsel ca. 25 km)

Dag til dag program kan rekvireres hos rejsebureauet

dagspRogRam:
dag 1: ankomst til seattle
dag 2:  seattle
dag 3:  seattle - Lake Quinault/olympic National park (kørsel ca. 400 km)
dag 4:  Lake Quinault - port angeles (kørsel ca. 150 km) 
dag 5:  port angeles - Victoria/Vancouver island (kørsel: få km) 
dag 6:  Victoria/Vancouver island - Vancouver (kørsel ca. 195 km)
dag 7:  Vancouver
dag 8:  Vancouver - Kamloops (kørsel ca. 360 km)
dag 9:  Kamloops - Revelstoke National park - glacier National park - Banff 

(kørsel ca. 496 km) 
dag 10:  Banff og Lake Louise
dag 11:  Banff - waterton Lakes National park (kørsel ca. 500 km)
dag 12:  waterton  - glacier National park  - missoula (kørsel ca. 255 km)
dag 13:  missoula - Big sky (kørsel ca. 390 km) 
dag 14:  Big sky - west yellowstone (kørsel ca. 80 km)
dag 15:  yellowstone National park
dag 16:  yellowstone - grand Teton National park - Twin Falls (kørsel ca. 536 km) 
dag 17:  Twin Falls - pendleton (kørsel ca. 568 km)
dag 18:  pendleton - portland (kørsel ca. 336 km)
dag 19:   portland
dag 20:   portland - mount st. Helens - mount Rainier National park (kørsel ca. 

310 km) 
dag 21:   mount st. Helens / mount Rainier National park
dag 22:   afrejse seattle (kørsel ca. 140 km)

Dag til dag program kan rekvireres hos rejsebureauet
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rOCkY MOUNTAINs
15 dage / 14 NæTTeR - TuR us07

På denne tur kommer I til det virkelige 
UsA og vilde vesten, som vi kender 
det fra utallige film. I har mulighed for 
at stifte bekendtskab med en række 
indianerstammer, små provinsbyer 
hvor tiden synes at stå stille, eventyr-
lige naturscenerier i blandt andet Yel-
lowstone, Badlands, Arches og de 4 
præsidenters sten ansigter i Mt. rush-
more - I hører om Buffalo Bill, sitting 

Bull, Crazy Horse, General Custer og andre berømtheder, der har gjort disse egne 
kendte. Det hele pakket ind i rocky Mountains flotte og spektakulære natur. en flot 
tur til en del af UsA, der endnu ikke er i mange turisters søgelys.

rOUTe 66
16 dage / 15 NæTTeR - TuR us08

route 66 er en legendarisk landevej, der på mange måder afspejler den unge ame-
rikanske nations historie. Den havde været på tegnebrættet i flere år inden den 
endelig i 1925 blev vedtaget og efter mange, lange diskussioner fik det mundrette 
rutenummer 66. For alle amerikanere – og mange andre verden over – har navnet 
route 66 en nærmest magisk klang af noget, der repræsenterer en svunden tid, 
omgivet af myter, legender og mennesker med gode historier. route 66 byder på 
alle varianter af opfindsomme påhit i neonskilte, charmerende museer, butikker 
og tank-stationer, af og til imponerende opvisninger i ”dårlig smag”, og ofte med 
undertitlen: Det var hér, på route 66, det begyndte. selv om de oprindelige 3.940 
km ikke længere eksisterer i deres fulde længde, kan man stadig i store træk følge 
route 66 på en rigtig ”retro-rejse” gennem 80 års nordamerikansk historie. 

dagspRogRam:
dag 1: ankomst til denver, Co
dag 2: denver
dag 3: denver – mt. Rushmore område/Keystone (kørsel ca. 640 km)
dag 4: mt Rushmore/Badlands Np./Custer state park/Crazy Horse memorial
dag 5: mt. Rushmore/Keystone – sheridan (kørsel ca. 355 km)
dag 6: sheridan – Cody (kørsel ca. 320 km)
dag 7: Cody – yellowstone National park (kørsel ca. 160 km)
dag 8: yellowstone National park
dag 9: yellowstone Np. – Jackson/grand Teton Village (kørsel ca. 215 km)
dag 10: Jackson/grand Teton Village – salt Lake City (kørsel ca. 490 km)
dag 11: salt Lake City – moab (kørsel ca. 370 km)
dag 12: moab/ arches Np./ Canyonlands Np./Colorado River
dag 13: moab – Vail (kørsel ca. 415 km)
dag 14: Vail – Rocky mountains Np./estes park - Boulder (kørsel ca. 315 km)
dag 15: Boulder – denver international airport (kørsel ca. 75 km)
Dag til dag program kan rekvireres hos rejsebureauet

dagspRogRam:
dag 1: ankomst til Chicago, iL
dag 2: Chicago, iL
dag 3: Chicago - springfield, iL (kørsel ca. 320 km)
dag 4: springfield - saint Louis,mo (kørsel ca. 170 km)
dag 5: saint Louis - springfield, mo (kørsel ca. 350 km)
dag 6: springfield – Joplin – Tulsa (kørsel ca. 290 km)
dag 7: Tulsa – oklahoma City (kørsel ca. 175 km)
dag 8: oklahoma City - amarillo, TX (kørsel ca. 425 km)
dag 9: amarillo, TX – albuquerque, Nm (kørsel ca. 465 km)
dag 10: albuquerque - santa Fe - albuquerque, Nm
dag 11: albuquerque, Nm – Holbrook (kørsel ca. 375 km)
dag 12: Holbrook – grand Canyon Np. – Flagstaff, aZ (kørsel ca. 420 km)
dag 13: Flagstaff – Las Vegas (kørsel ca. 410 km)
dag 14: Las Vegas – santa monica/Los angeles (kørsel ca. 460 km)
dag 15: santa monica/Los angeles
dag 16: santa monica - Los angeles international airport, Ca (kørsel ca. 20 km)

Dag til dag program kan rekvireres hos rejsebureauet
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NeW eNGlAND exPlOrer
13 dage / 12 NæTTeR - TuR us09

På denne tur besøger I 5 af de 6 stater, 
der udgør New england. Fra Boston 
går turen langs kysten med de mange 
charmerende bade- og fiskerbyer til 
Maine, hvor I skal besøge den flotte 
Arcadia National Park. Derfra fortsæt-
tes gennem et landskab med skove, 
søer og bjerge i New Hampshire og 
vermont. I skal naturligvis også stifte 
bekendtskab med de mere sofistike-
rede og kendte steder som Newport og 
Cape Cod, inden I returnerer til Boston. 
I får rig lejlighed til at nyde de mange 

små, hyggelige byer, I støder på undervejs og fordybe jer lidt i den lokale historie, 
og ikke mindst i de lokale delikatesser. Op langs kysten til kennebunkport er de 
kendt for deres fabelagtige seafood. I Waterbury, vermont kan I besøge den kendte 
Ben & Jerry’s Ice Cream Factory. vermont er den stat i UsA, hvor der produceres 
mest ahornsirup, så der er rig mulighed for at kigge ind på en maple syrup farm 
undervejs. Tilbage i Boston kan vi foreslå jer at få nogle flere smagsoplevelser 
i The Boston Beer Company, hvor en af UsA’s bedste øl samuel Adams Boston 
lager bliver brygget.

øsTkYsTeNs CHArMe
9 dage / 8 NæTTeR - TuR us10

Nyd først et par dage fyldt med ople-
velser i New York, før I tager til Niagara 
Falls. langt de fleste mennesker forbin-
der New York med skyskraberne og den 
pulserende storby på Manhattan, men 
staten New York har så meget mere 
at byde på - bl.a. helt fantastisk natur 
ved Catskill Mountains og Finger lakes. 
ved Niagara Falls vil det imponerende 
vandfald tage imod jer. via lancaster i 
Pennsylvania, der er kendt for de sær-
prægede Amishlandsbyer, fortsætter I 

til hovedstaden Washington, hvor I har tid og mulighed for at se bl.a. Det Hvide 
Hus, Capitol Hill og National Mall med alle de kendte seværdigheder for til sidst 
at slutte i New York.

dagspRogRam:
dag 1:   ankomst til Boston 
dag 2: Boston
dag 3:    Boston - salem - Kennebunkport (kørsel ca. 210 km)
dag 4:    Kennebunkport - Bar Harbor/mount desert island (kørsel ca. 380 km)
dag 5:    Bar Harbor/acadia National park
dag 6:    Bar Harbor - white mountains (kørsel ca. 355 km)
dag 7:    white mountains - montpellier - stowe/mt. mansfield (kørsel ca. 215 km)
dag 8:    stowe - moss glen Falls of granville - green mountains  

(kørsel ca. 130 km)
dag 9:    green mountains - The Berkshires (kørsel ca. 110 km)
dag 10:    The Berkshires - Newport/Rhode island (kørsel ca. 295 km)
day 11:    Newport - Falmouth/Cap Cod (kørsel ca. 160 km) 
dag 12:    Falmouth/Cape Cod/provincetown/Nantucket/martha’s Vineyard
dag 13:    Falmouth / Cape Cod - Boston (kørsel ca. 125 km)
Dag til dag program kan rekvireres hos rejsebureauet

dagspRogRam:
dag 1:    ankomst til New york
dag 2:     New york
dag 3:     New york - Catskill mountains - ithaca (kørsel ca. 455 km)
dag 4:     ithaca - Finger Lakes - Niagara Falls, Canada (kørsel ca. 280 km) 
dag 5:     Niagara Falls - Corning (kørsel ca. 235 km)
dag 6:     Corning - Lancaster/amish Country (kørsel ca. 325 km)
dag 7:     Lancaster - washington (kørsel ca. kørsel 220 km)
dag 8:     washington
dag 9:     washington - philadelphia - New york (kørsel ca. 360 - 400 km)
Dag til dag program kan rekvireres hos rejsebureauet

Bar harbour

Kennebunkport

Boston
Falmounth/
Cape Cod

newport

Stowe

the Berkshires

White
Mountains

Green 
Mountains

MAine

neW
hAMP.

MASS.

Conn.
r.i.

VerMont

new York

Corning
ithaca

niagara Falls

Lancaster

Washington D.C

9



dagspRogRam:
dag 1: ankomst til anchorage
dag 2:   anchorage-Valdez (kørsel ca. 480 km) 

køreturen fra Anchorage til valdez er smuk og går gennem Matanuska susitna valley, og I passerer bl.a. 
Worthington Glacier (M).

dag 3:  Valdez
 På dagens dagscruise, kan I bl.a. se de mægtige Columbian Glacier og Meares Glacier. Husk også at holde  
 øje med søpapegøjer, oddere, hvaler, delfiner, sæler, søløver og andre af områdets dyr. (M, F)
dag 4: Valdez-Fairbanks (kørsel ca. 585 km) 
 Dagens køretur går nordpå til Alaskas næststørste by, Fairbanks.
dag 5:   Fairbanks
  I skal se området i ro og mag på en hjuldamper. Om aften bydes der på middag hvor menuen står på laks 

tilberedt på traditionel vis (drikkevarer ikke inkl.). (A)
dag 6:   Fairbanks-denali National park (kørsel ca. 200 km) 

Fremme i Denali National Park er der rig mulighed for at benytte jer af parkens gratis aktiviteter,  se fanta-
stiske Mt. Mckinley fra luften, jet boat safari ned af Nenana river eller besøge en hundeslædekennel.

dag 7:   denali National park 
På dagens guidede tur ind i nationalparken skal I bl.a. se Nordamerikas højeste bjerg, Mt. Mckinley, en 
helt fantastisk natur og forhåbentligt områdets dyreliv – her lever både grizzly- og sortbjørne, elge, gråulve, 
bjerggeder og et utal af fuglearter. Husk proviant da det ikke er muligt at købe mad inde i Denali National 
Park.

dag 8:   denali National park-anchorage (kørsel ca. 380 km) 
Fra nationalparkens fred og ro går turen tilbage til ”storbyen” på kysten. I følger susitna river, hvor I skal 
huske at holde øje med bjørne langs flodbreden.

dag 9:   anchorage 
I dag skal I på dagstur til Turnagain Arm syd for Anchorage med frokoststop på Hotel Alyeska og cruise på 
Portage lake. (M,F)

dag 10:   afrejse fra anchorage

(M: Morgenmad, F: Frokost, A: Aftensmad)
Dag til dag program kan rekvireres hos rejsebureauet

DeT BeDsTe AF AlAskA
10 dage / 9 NæTTeR

store naturoplevelser står i kø for at overgå hinanden på denne tur rundt i UsA’s største stat Alaska. Turen 
starter i Anchorage, hvorfra I kører mod valdez, hvor I skal på dagskrydstogt gennem Prince William sound. På 
krydstogtet skal I være klar med kameraet for at forevige sælerne, søløverne, søpapegøjer, delfinerne og ikke 
mindst hvalerne. Tilbage på land kører I nordpå mod Alaska’s største by Fairbanks, og her skal I på en sejltur med 
hjuldamper og have en introduktion til den lokale specialitet ”bagt laks”. vi gemmer det bedste til sidst - Denali 
National Park med Mt. Mckinley, før turen går retur til Anchorage.

kør selv TuR us11
dag 1: ankomst til anchorage
dag 2: Valdez
dag 3: Valdez (dagskrydstogt til prince 
william sound)
dag 4: Fairbanks
dag 5: Fairbanks (sejltur med hjuldamper)
dag 6: denali
dag 7: denali National park (bustur)
dag 8: anchorage
dag 9: anchorage (dagstur)
dag 10: afrejse fra anchorage
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moToRHome

ved at leje et motorhome får I ubegrænsede muligheder for en afslappet ferie uafhængig af hotel-
reservationer og restaurationspriser. I kan lægge planer fra dag til dag eller blot køre ud i det blå og 
lade tilfældighederne råde. Motorhomes er praktisk indrettede med plads op til 7 personer. De er 
nemme at køre – det kræver blot et almindeligt kørekort og at chaufføren er min. 21 år. 
ved afhentning får I en grundig introduktion på udlejningskontoret, så I bliver trygge ved at køre jeres 
”hjem” de næste mange dage. I starten kan det være ganske nervepirrende at køre et motorhome, men 
ret hurtigt lærer man, at den er let at manøvere og at størrelsen ikke er noget synderligt i UsA, hvor I 
vil blive passereret af det ene kæmpe køretøj efter det andet, og heldigvis er infrastrukturen i form af 
vej- og parkeringsforhold indrettet efter dette i UsA.
Camperens faciliteter med separat bord- og siddeafdeling, køkken, badefaciliteter og meget komfor-
table førersæder gør frihedsfølelsen enorm og absolut bekvemmelig. et motorhome er oplagt, hvis 
man planlægger at besøge nationalparker, være tæt på naturen og ønsker friheden til at planlægge 
fra dag til dag. For småbørnsfamilier er motorhome optimal, for her skal der kun pakkes ud en gang og 
underholdning i form af legetøj og dvd er lige ved hånden.
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gRaNd CaNyoN NaTioNaL paRK, aRi-
ZoNa

Grand Canyon er en storslået oplevelse. 
Colorado-floden har skåret denne knap 450 km lange, 
16 km brede og 1½ km dybe kløft, der uden tvivl er USA’s 
mest berømte naturseværdighed. Grand Canyon Natio-
nal Park består faktisk af to dele – South Rim, der er 
den mest besøgte og den mere afsidesliggende North 
Rim. Skønt der i fugleflugtslinie blot er ca. 16 km mellem 
dem, tager det pr. bil omkring 5 timer at tilbagelægge de 
340 km, der skal køres ad smalle snoede veje mellem 
de to ”rims”.
Grand Canyon National Park (2.300 – 2.700 meter over 
havet) ligger i den nordvestlige del af Arizona ca. 440 
km. fra Las Vegas og 130 km. fra Flagstaff. Ved South 
Rim er alle faciliteter åbne året rundt, mens North Rim 
er lukket for dagsbesøg fra midt oktober til midt maj. 
Desuden er vejen fra Jacob Lake til North Rim ofte luk-
ket pga. sne i denne periode. Langs South Rim kører 
gratis shuttlebus fra Grand Canyon Village området, så 
lad bilen stå og nyd den fantastiske natur.

South Rim er det, der normalt omtales som Grand Can-
yon National Park. Det er her, man tager til for at få den 
storslåede udsigt og vandreturene ned i kløften.

North Rim er den mindre besøgte nordlige del af Grand 
Canyon National Park. Det er ikke muligt at komme der-
til fra South Rim, men kun fra hovedvejen mellem Page 
og Kanab. North Rim er højere beliggende end South 
Rim, og derfor er turistsæsonen kortere her end i syd.

West Rim er lidt mere afsides end selve nationalparken. 
Der er ca. 1 times kørsel fra hovedvej 93, der forbinder 
Kingman med Las Vegas. Området ejes af Hualapai-
stammen, der i 2007 byggede SkyWalk - glasbroen, der 
spænder ud over selve kløften i 1200 meters højde.

Colorado River udspringer i Colorados bjerge og ud-
munder i den Californiske Bugt i Mexico. Den løber 
gennem fire nationalparker på sin 2.330 km lange tur 
gennem det sydvestlige USA, heraf de 277 km gennem 
Grand Canyon. Colorado River er dæmmet op flere ste-
der, bl.a. ved Glen Canyon og Lake Mead..gr
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gRaNd CaNyoN seT FRa 
LuFTeN og VaNdsideN.

smooTH waTeR FLoaT 
(kun mulig fra april til oktober)
en af de mere spektakulære måder at se 
Grand Canyon på er fra en båd på Colorado 
Floden. Fra Grand Canyon south rim kører 
I med bus til Page og Glen Canyon i det 
nordlige Arizona. For foden af Glen Can-
yon Dæmningen stiger I ombord på en stor 
gummibåd med plads til ca. 20 passagerer 
og sejler 25 km ad floden. I returnerer til 
south rim med bus.
Turens varighed: ca. 13 timer (inkl. transfer)

NoRTH CaNyoN TouR
ved Grand Canyon Airport stiger I på op-
levelsesekspressen, der tager jer med på 
en ca. 25 minutters helikoptertur over den 
nordlige del af Grand Canyon. Flyv til Dragon 
Corridor og det imponerende Tower of ra og 
se den mægtige kaibab National Forest.
På denne tur kan I se mere, end en hel dag 
ved jordoverfladen kan tilbyde.
Turens varighed: ca. 25 minutter

impeRiaLe
læn jer tilbage og nyd denne helikopter-
tur over den østlige del af Grand Canyon. 
I flyver over Point Imperial, eastern Gorge, 
Painted Desert og selvfølgelig også Colo-
rado Floden. I fortsætter videre over North 
Canyon og Dragon Corridor og får mulighed 
for at se Zuni Point, hvor to floder flyder 
sammen. 
Turens varighed: ca. 45-50 minutter

kontakt rejsebureau for turpriser

12



yosemiTe NaTioNaL paRK,  
CaLiFoRNieN

Yosemite besøges hvert år af mere end 4 millioner menne-
sker. De kommer for at se de flotte granitklipper, vidunder-
lige blomstrende enge og de imponerende kæmpefyr, men 
de kommer ikke mindst for at beundre Nordamerikas højeste 
vandfald, det over 700 meter høje Yosemite Falls. Den store 
popularitet har sin pris – især om sommeren, hvor dalen, der 
blot er på 18 km² af parkens totale areal på godt 3.000 km², 
lægger jord til 90% af de besøgende. Vil I undgå menneske-
mængden, kan I enten besøge parken tidlig forår eller sent 
efterår, eller give jer tid til at udforske nogle af de attraktio-
ner, der ligger lidt væk fra dalen. F.eks. Mariposa Grove of 
Giant Sequoias ved den sydlige indgang eller Glacier Point, 
hvorfra I har en enestående udsigt over en meget stor del af 
parken.

Yosemite er åben hele året. Sommertemperaturer i Yosemite 
Valley ligger på 20-25 grader, efterår og forår er vejret meget 
omskifteligt med temperaturer mellem 10 og 20 grader. 
Tioga-, Glacier Point- og Mariposa Grove-vejene er lukket fra 
oktober/november til maj/juni pga. sne. Alle andre veje i par-
ken er normalt åbne.
Der er 4 adgangsveje til parken:
South Entrance - Highway 41 nord for Fresno.
Arch Rock Entrance - Highway 140 vest for Merced.  
Big Oak Flat Entrance - Highway 120 vest for Modesto og 
Manteca.
Tioga Pass Entrance - Highway 120 øst for Lee Vining. Dette 
pas er lukket fra det første større snefald i okt.-nov. til maj-
juni.
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deaTH VaLLey 
NaTioNaL paRK, CaLiFoRNieN

Mere end 13.200 km² fascinerende ørkenlandskab møder jer 
her i Death Valley, der er det varmeste, tørreste og lavest be-
liggende sted i Nordamerika – mere end 10% ligger under 
havets overflade. Her finder I et spændende dyre- og plan-
teliv, bølgende sandklitter, forrevne klipper, forladte miner 
og spøgelsesbyer. Vær opmærksom på varmen - det er ikke 
uden grund, at guldjægerne i midten af 1800-tallet gav parken 
dens navn!

Death Valley National Park er åben året rundt. Om vinteren er 
vejret mildt med lejlighedsvise vinterstorme, mens somme-
ren er tør og meget varm med temperaturer op til 50 grader. 
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ZioN NaTioNaL paRK, uTaH 

Zion blev opdaget af mormonske pionerer i 1850’erne, og er i 
sandhed en unik oplevelse. Ikke kun fordi parken var den før-
ste amerikanske nationalpark til at bandlyse bilkørsel, men 
også fordi Zions natur, kulørte variationer, klippeformationer 
og økologi er noget helt specielt. Man bør ikke frygte mang-
lende transportmiddel, for parkens gratis shuttlebusser kører 
i pendulfart gennem Zion. Parken er også relativt lille - ca. 
600 km² - så en enkelt dag er nok i Zion. Man kan bo i Zion 
Lodge i selve nationalparken. Det er den eneste mulighed for 
at bo inden for parkens grænser, mens der er flere mulighe-
der i Springdale eller i Mt. Carmel Junction. 
Zion National Park er åben hele året. Sommermånederne kan 
være meget varme med op til 40-45 graders varme, hvorimod 
vintrene er kolde med temperaturer omkring frysepunktet og 
mulighed for kraftigt snefald. 
Der er 2 adgangsveje til parken:
South Entrance - i udkanten af byen Springdale, ca. 75 km 
fra St. George
East Entrance - 40 km fra Mt. Carmel Junction
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BRyCe CaNyoN NaTioNaL paRK, uTaH

Skønheden i Bryce Canyon er helt eventyrlig. Kløften frem-
står som et amfiteater, hvis særprægede klipper formet som 
spir, templer og slotte spiller i alle nuancer af rød, pink, kobber 
og beige. Paiute-indianerne, der en overgang levede i Bryce, 
navngav meget betegnende området ”Røde klipper der står 
som mænd i en skålformet kløft”. 
Bryce Canyon National Park (2.500 - 3.000 meter over havet), 
der ligger i den sydlige del af Utah ca. 430 km. fra hhv. Salt 
Lake City og Las Vegas, er åben året rundt. Forår og efterår 
kan vejret variere meget fra dage med sne til dage med høj 
sol og 20 grader. På sommerdage ligger temperaturen mel-
lem 25 og 30 grader og om natten ned til 5-10 grader. Marts 
er den mest snerige måned - sne kan forekomme fra oktober 
til april.
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eyeLLowsToNe NaTioNaL paRK, wyomiNg

Yellowstone blev erklæret nationalpark den 1. marts 1872, hvil-
ket gør den til den ældste nationalpark i verden. Inde i parken, 
der er knap 9.000 km2 findes størstedelen af verdens gejsere 
og varme kilder - der er flere end 10.000, hvoraf Old Faithful 
Geyser er den mest produktive og bedst kendte. Her venter 
et enestående natursceneri med knejsende bjerge, ødemark, 
floder og søer med krystalklart vand og en luft så utrolig klar 
og ren. Dyrelivet er et kapitel for sig med grizzlybjørne, ulve og 
store flokke af bison og elg.
 
Yellowstone ligger helt oppe i det nordvestligste hjørne af 
Wyoming og har 5 adgangsveje: 
North Entrance - ved byen Gardiner, Montana - er den ene-
ste, der er åben for biler året rundt. Om vinteren (november-
april) kun i et begrænset område af parken.
West Entrance - ved byen West Yellowstone, Idaho - er åben 
for biler fra sidst i april til begyndelsen af november.
South Entrance - på rute 88 fra Grand Teton - er åben for biler 
fra begyndelsen af maj til begyndelsen af november.
East Entrance - knap 80 km. vest for byen Cody, Wyoming - 
er åben for biler fra begyndelsen af maj til begyndelsen af 
november.
Northeast Entrance ved byen Cooke City, Montana er åben - 
afhængig af vejrforhold – maj-oktober.

mT. RusHmoRe og omegN, souTH daKoTa

Mount Rushmore National Memorial afbilleder ansigterne af 
fire store amerikanske præsidenter hugget ud i en 18 meter 
høj sten nær Rapid City. Arbejdet med skulpturerne blev på-
begyndt i 1924 i et forsøg på at sætte South Dakota på land-
kortet, og der skulle gå 17 år før det imponerende arbejde blev 
færdiggjort i 1941. De fire præsidenter er George Washington 
(1732 - 1799), Thomas Jefferson (1743 - 1826), Theodore Roose-
velt (1858 - 1919) og Abraham Lincoln (1809 - 1865). Ikke langt 
fra Mt. Rushmore finder I Badlands National Park kendt for 
sine bizarre stenspir og ubarmhjertige bjergformationer. De 
unikke bjergformationer sammenflettet med græsprærie giver 
rig mulighed for at gå på opdagelese i dette specielle øko-
system, hvor der bla. er fundet en usædvanlig stor mængde 
fossiler. Den 300 km2 store Custer State Park - også beliggende 
i South Dakota - er hjem for 1.500 bisonokser, og I bør heller 
ikke undlade at se verdens største bjergskulptur, der er ved at 
tage form ved Crazy Horse Memorial. Den 27 meter høje skulp-
tur afbilleder indianerhøvdingen Crazy Horse’s ansigt og med 
tiden en hest. Mod vest, lige over grænsen til Wyoming kan 
I se Devils Tower, kendt fra filmen Nærkontakt af 3. grad. Et 
område der byder på helt unikke oplevelser i den vilde vestens 
ånd.

Parkerne er åbne hele året rundt. Sommermånederne er 
varme med gennemsnitstemperaturer op til 25-30 graders 
varme, hvorimod vintrene er meget kolde med meget sne og 
-10-15 grader. I vintermånederne kan veje og områder være 
ufremkommelige pga. af sne.
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stort udvalg af individuelle rejser 
til andre destinationer...

Du kan vælge mellem et meget stort udvalg af små og store biler hos Hertz.

Og samtidig kan du leje en af vores fantastiske og unikke Collections.
Hvad siger du til at køre rundt i en Camaro eller måske en Ford Mustang fra
Hertz Adrenaline Collection? 

Bestil din bil (og evt. en GPS) hos dit rejsebureau - så holder den klar,
når du lander. 

Du får endnu mere hos Hertz

californien
 & las vegas

florida
2014/15
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