
1. dag 

Danmark-San Francisco 

Der er afgang om formiddagen fra 
Kastrup eller Billund til San Francisco 

evt. med et skift undervejs.  

 

Efter ankomsten til San Francisco, 

hvor I henter bilen. I vil allerede ved 

indflyvningen bemærke byens smukke 

beliggenhed på en halvø med 

Stillehavet på den en side og San 

Francisco-bugten på den anden. 
Der er gratis parkering på hoteller, så 

det er rart at have bilen til udflugter i 

omegnen. 

Overnatning og morgenmad 

Travelodge at the Presideo 

 

2. dag 

San Francisco 

I har to hele dage i byen, der er kendt 

for sine stejle gader, kabelsporvogne 
og vestens største Chinatown. I bør 

ikke snyde jer selv for en tur til 

Alcatraz, et af verdens mest berømte 

fængsler. Husk at booke plads 

hjemmefra på 

www.alcatrazcruises.com.  

 

Afgang til fængslet sker fra 

Fishermans Wharf, hvor I også kan 
opleve de fastboende sæler, der 

slapper af på molen og ikke ænser 

storbyen omkring sig.  

 

Ikke langt fra Fisherman’s Wharf kan I 

gå ad verdens meste snørklede gade, 

Lombard Street, som sammen med 

byens viktorianske huse, er blandt 

San Francisco mest populære 

seværdigheder.  
 

Byens vartegn, Golden Gate Bridge, 

skal også opleves. Det kan gøres i bil, 

på cykel eller på afstand, når I 

alligevel er på Fisherman’s Wharf. 

Overnatning og morgenmad 

Travelodge at the Presideo 

 
3. dag 

San Franciso 

Det er sikkert meget I ikke har nået 

endnu, og ellers er der masser af 

muligheder for at shoppe. 

Overnatning og morgenmad 

Travelodge at the Presideo 

 
4. dag 

San Francisco – Napa Valley 

(kørsel ca. 80 km) 

Turen går nu fra den hektiske liv 

nordpå til et af de mest eftertragtede 

vinområder i verden, Napa Valley.  

Omkring hvert hjørne dukker et nyt, 

unikt stykke natur op, og der ligger 

altid en lille by, der kan tilbyde en 

eksklusiv restaurant, café eller et par 

butikker af interesse.  

Overnatning og morgenmad: 
HotelHawtorn suites by Wundheim 

 

5. dag 
Napa Valley – Sacramento – Lake 

Tahoe  

(kørsel ca. 270 km) 

I lægger det skønne vinområde bag 

jer og sætter kurs mod Californiens 

politiske centrum, Sacramento.  

Byen blev i sin tid grundlagt som 

provianteringssted under guldfeberen 

i 1847, men er altså i dag 

omdrejningspunkt for USA’s mest 

kendte delstat.  

I fortsætter østpå til Lake Tahoe, som 

er en ferskvandssø midt i Sierra 

Nevada-bjergene. 

Overnatning og morgenmad: 

Parkside Inn Incline 

 

6. dag 

Lake Tahoe 

Lake Tahoe er én af de dybeste søer i 

USA, og ikke mindst én af de højest 
beliggende i ca. 1.900 meter over 

havets overflade. Om sommeren flok-

kes turister hertil for at søge køligere 

vejr, mens stedet om vinteren er et 

eftertragtet og eksklusivt 

skisportsområde.  

Hvis vejret er til det, er det muligt at 

tage Heavenly Tram til et 

udsigtspunkt 3.000 meter oppe i 

terrænet. 

Overnatning og morgenmad: 

Parkside Inn Incline 

 
7. dag 

Lake Tahoe – Yosemite National 

Park  

(kørsel ca. 390 km) 

Kursen sættes sydover – der er 

mange muligheder at komme til 

Yosemite på. Mange biveje fører 

vestpå, og her kan man gøre stop i en 

af de mange små byer, der ikke har 
ændret sig siden pionertiden – f.eks. 

Pioneer eller Angels Camp.  

Turen over Tioga-passet er dog en 

smuk tur, hvor I ser vandfald, søer 

dannet af smeltevand, høje bjerge og 

tætte skove med de karakteristiske 
sequoia-træer.  

Dette pas er dog lukket fra oktober til 

juni, så vælger man denne tur, bør 

man lige holde sig opdateret med 

vejrudsigten.  

Fremme i Yosemite Valley kan I tage 

den klassiske hesteskotur – enten i 

egen bil eller i de åbne busser, hvor 

alle kan nyde udsigten og hvile 

speeder-foden.  

I dalen er der flere muligheder for at 

gå ture til nærliggende søer og 

vandfald. Verdens femte højeste 

vandfald, Yosemite Falls, ligger kun få 

minutters gang fra vejen.  

En anden af favoritterne i Yosemite er 

Glacier Point, hvorfra I  har den mest 

forrygende udsigt over hele dalen og 
flere vandfald. 

Overnatning: Yosemite View Lodge 

 

8. dag 

Yosemite National Park – Sequoia 

National Park  

(kørsel ca. 295 km) 

Hvis ikke I nåede det, I ville i går, kan 

I passende bruge formiddagen i 
Yosemite.  

Efterfølgende kører i sydpå ad smalle 

veje og gennem skarpe sving, og I 

kan evt. tage en afstikker til Mariposa 

Grove nær Wawona. Her findes nogle 

af verdens højeste træer, bl.a. Grizzly 

Giant og California Tunnel Tree. 
Senere på turen kommer I til to andre 

nationalparker, som adskiller sig fra 

Yosemite ved at være mindre 

overrendte.  

King’s Canyon og Sequoia er ikke nær 

så markedsførte, så mange springer 
de to parker over. Og det er en stor 

fejl, for her er naturen i højsædet med 

dybe kløfter, kæmpetræer, knejsende 

bjergtinder og brusende floder. Se 

parkens stolthed, det 84 meter høje 

træ, General Sherman. 

Overnatning og morgenmad: 

Layzy Rech Best Value Inn 

 

9. dag 
Sequoia National Park – Monterey 

(kørsel ca. 375 km) 

I dag lader I bjergene forsvinde i 

bakspejlet og vender tilbage til 

Stillehavets kyst.  

 

I kan tage turen lidt sydover og fange 

den berømte Highway 1, f.eks. 

allerede ved Cambria. Kysten mellem 
Cambria og Monterey er den mest 

berømte, bl.a. fordi man her finder 

det særprægede Hearst Castle, en 

smuk vejstrækning med uvurderlige 

udsigtspunkter og ikke mindst 17-Mile 

Drive lige uden for Monterey.  

Overnatning og morgenmad: 

Comfort Inn by the sea. 

10.dag 

Monterey 

Fridag til at opleve området 

Overnatning og morgenmad: 

Comfort Inn by the sea. 

11. dag 

Monterey – San Francisco  

(kørsel ca. 175 km) 

I kan tilbringe lidt af dagen i 

Monterey, inden I kører til lufthavnen. 

Husk at beregne tid til at aflevere 

bilen, og derefter starter hjemturen, 

men et enkelt skift. 
 

11. dag 

Danmark 
I løbet af formiddagen er I tilbage i 

Kastrup eller Billund efter en rigtig 

god tur 

KØR SELV – DET SMUKKE CALIFORNIEN 

 


