
1. dag 

Danmark-Los Angeles  

Efter ankomsten til Los Angeles henter 
I jeres bil og kører til hotellet: 

Overnatning: Dunes Inn Hollywood 

 

2. dag 

Los Angeles – Palm Springs, CA 

(kørsel ca. 170 km) 

Der er ca. et par timers kørsel til Palm 

Springs, og når I nærmer jer byen, vil 

noget af det første, der falder i 
øjnene, være et kolossalt antal 

vindmøller – omkring 5.000, der er 

med til at sørge for elektricitet til 

oase-byen. 

Overnatning: Vagabon Inn  

(morgenmad inkl) 

 

3. dag 

Palm Springs – 

Phoenix/Scottsdale, AZ (kørsel ca. 
530 km) 

Der skal tilbagelægges en del 

kilometer på dagens etape, der blandt 

andet går gennem den smukke 

Sonora-ørken til Scottsdale. I 

Scottsdale kan I opleve byens 

charmerende 1900-tals centrum med 

en hyggelig wild west-stemning. 

Overnatning: Howard Johnson 
(morgenmad inkl. 

 

4. dag 

Scottsdale – Grand Canyon, AZ 

(kørsel ca. 295 km) 

Kør nordpå til kunstnerbyen Sedona, 

hvor vi absolut kan anbefale et stop. 

Byen er utrolig smukt beliggende 

mellem imponerende røde 

klippekatedraler og har en dejlig 
atmosfære.  

Fortsæt ad rute AZ 89, der er en af 

USA’s smukkeste vejstrækninger, 

gennem Oak Creek Canyon op 

gennem bjergene til Tusayan, der 

ligger lige ved indgangen til Grand 
Canyon National Park.  

Overnatning: Best Western Grand 

Canyon 

 

5. dag 

Grand Canyon, AZ 

Grand Canyon er et af amerikanernes 

foretrukne udflugtsmål. Selve kløften 

ses fra flere udsigtspunkter på et 

plateau ca. 1400 meter over Colorado 
River.  

Men den ægte Canyon-stemning får 

man ved at tage en morgentur ad 

stier på kløftens side – I bestemmer 

næsten selv hvor lang tid, I vil bruge 

på sådan en tur, men beregn dobbelt 
så lang tid til opstigningen som til 

nedstigningen. Husk at medbringe 

vand og start tidligt af hensyn til 

varmen. 

Overnatning: Best Western Grand  

Canyon 
6. dag 

Tusayan – Las Vegas, NV (kørsel 

ca. 350 km) 

Gennem den flade ørken går turen via 

Hoover Dam, hvor I bør gøre et stop 

og beundre den fantastiske dæmning, 

til Las Vegas, hvor fantasien har fået 
frit spil. 

Overnatning: Harrah`s 

 

7. dag 

Las Vegas, NV 

Brug dagen til at gå på opdagelse i 

denne meget specielle by, hvor de 

forskellige fantasifulde hoteller udgør 

en stor del af attraktionerne. Dagen 
lang er der gang i spillebordene og de 

enarmede tyveknægte, men især om 

aftenen bliver stemningen intens.  

Overnatning: Harrah`s 

 

 

8. dag 

Las Vegas – Bakersfield,CA  

(kørsel ca. 455 km 

Fra lyshavet i Nevada går turen 
igennem ørkenlandskab til Bakersfield 

i Californien. Byen er en ganske 

almindelig californisk by uden de store 

attraktioner.  

 

I gør stop her for at undgå, at turen 

fra Las Vegas til Yosemite National 

Park bliver for lang.  

 
Der findes en smukkere og mere 

interessant rute med overnatning i 

Death Valley. Den går gennem Sierra 

Nevada-bjergene til den østlige 

indgang til Yosemite.  Men Tioga-

passet ligger i omkring 3.000 meters 

højde, og på grund af sne er denne 

indgang ofte lukket fra oktober til juni.  

Der er desværre ingen garanti for, 
hvornår strækningen åbner og lukker, 

så for ikke at stå med ubrugelige 

reservationer anbefales det kun at 

køre via Tioga-passet og have en 

overnatning i Death Valley i perioden 

01. juli til 31. august og hvis vi kan få 

plads på hotellerne omkring Death 
Valley og er vil komme et tillæg 

Overnatning: Days Inn 

morgenmad 

 

9. dag 

Bakersfield – Yosemite National 

Park – El Portal, CA (kørsel ca. 

300  km) 

I har rig mulighed for en dag fyldt 

med oplevelser, så det gælder om at 
komme op og afsted til Yosemite 

National Park. Naturen er helt 

eventyrlig med fantastiske 

granitklipper, buldrende vandfald, 

gletsjere og blomstrende enge. I har 

en nat i El Portal som er beliggende 

lige uden for Yosemite Nationalpark. 

Overnatning: Yosemite view lodge 

10. dag 
El Portal – San Francisco, CA 

(kørsel ca. 315 km) 

I kan nå endnu et besøg i 

nationalparken, eller I kan på vejen til 

San Francisco kigge lidt på 

Californiens Gold Country, som I 
befinder jer lige i udkanten af. 

Overnatning: Travel Lodge at the 

Presideo – morgenmad inkl.  

 

11. dag 

San Francisco, CA 
San Francisco er en af de smukkeste 

og mest fascinerende byer i USA. Her 

er der attraktioner og seværdigheder 

nok til mange dage. Fisherman’s 

Wharf indbyder til en slentretur og på 

Pier 39 er der gøgl, gademusikanter, 

butikker og caféer. Se den smukke 

husrække malet i de fineste 

pastelfarver på Alamo Square, tag 
turen på den stejle, snoede Lombard 

Street og slå et smut gennem 

Chinatown. 

Overnatning: Travel Lodge at the 

Presideo – morgenmad inkl.  

 

12. dag 

San Francisco – Lompoc / Santa 

Maria, CA (kørsel ca. 425 km) 

Tag tidligt af sted fra San Francisco, 
så I får mulighed for at gøre nogle 

stop på vejen ned langs den 

betagende Stillehavskyst.  

I Monterey kan I besøge det fine 

akvarium, og ved Big Sur er udsigten 

over havet fra udsigtspunkterne helt 
fantastisk.  

Overnatning: Days Inn. 

13. dag 

Lompoc / Santa Maria – Los 

Angeles, CA (kørsel ca. 275 km) 
Så går turen mod Los Angeles og vi 

kan foreslå jer at gøre stop i den 

danske koloni Solvang og i den 

eksklusive by, Santa Barbara. 

Overnatning: Dunes Inn Hollywood 

 

14. dag 

Los Angeles 

Så skal I på opdagelse i ”Englenes 
by”. Der er lys, glimmer og glamour i 

Hollywood og eksklusiv shopping på 

Rodeo Drive. Spis eventuelt frokost i 

det berømte/berygtede Muscle Beach 

ved Venice, eller se hvordan film 

bliver til i Universal Studios. Der er 

muligheder nok for en oplevelsesrig 

dag. 

Overnatning: Dunes Inn Hollywood 

 
15. dag 

Los Angeles – Los Angeles Int. 

Airport 

Turen er ved at være forbi, og I kører 

til lufthavnen, hvor bilen afleveres og 

der flyves hjemad.  
 

16. dag 

Danmark 

I løbet af formiddagen er turen slut i 

enten Kastrup eller Billund. 

 
Turen kan forlænges. 

 

Hoteller er vores valg hvis de er 

ledige, og har alle fået Ok anmeldelse 

men er 2-3* og de udsolgte forsøger 

vi at finde andre vi kan være 

bekendte (uden garanti) 
 

 

KØR SELV – CALIFORNIEN OG LAS VEGAS 

 



 

 

 


