
1. dag 

Danmark-Denvar 

Der er afgang om formiddagen fra 
Kastrup eller Billund til Denver med et 

skift undervejs.  

 

Ved ankomsten til Denver afhenter I 

jeres bil og kører til hotellet. Byen, 

hvis fantastiske beliggenhed i 1.600 

meters højde i Rocky Mountains, har 

givet den tilnavnet ’the Mile High 

City’. 
Overnatning og morgenmad: 

Hotel Curtis by doubletree 

 

2. dag 

Denver 

I har dagen fri til at gå på opdagelse i 

Denver. Området LoDo (Lower 

Downtown) er kendt for sine smarte 

butikker, caféer og natteliv. 

Overnatning og morgenmad: 
Hotel Curtis by doubletree 

 

3. dag 

Denver – Estes Park  

(kørsel ca. 115 km) 

I starter turen med en kort køretur til 

Rocky Mountain National Park, hvor 

dagens mål er smukke Estes Park. 

Overnatning og morgenmad: 
Best Western plud Saddle Inn 

 

4. dag 

Estes Park – Rapid City (kørsel ca. 

625 km) 

På den første længere køretur er der 

meget at se, så det gælder om at 

komme tidligt afsted.  

 

Hvis I endnu ikke har fået købt 
cowboystøvlerne og Stetsonhatten er 

muligheden der nu, for på disse egne 

er det tidløs mode, da I nu for alvor 

kører ind i det ”Wild West”. 

Overnatning og morgenmad:  

Days Inn City SD 

 

 

5. dag 
Rapid City 

Badlands National Park nær Rapid City 

består af bizarre stenspir og 

ubarmhjertige bjergformationer, og 

lever med sit uvejsomme terræn i høj 

grad op til sit navn.  

 

Ikke langt herfra er ansigterne af fire 

store amerikanske præsidenter 

(George Washington, Thomas 
Jefferson, Abraham Lincoln og 

Theodore Roosevelt) hugget ud i sten 

i Mount Rushmore.  

 

Den 300 km² store Custer State Park, 

er hjem for 1.500 bisonokser. 

 

I bør heller ikke undlade at se verdens 

største bjergskulptur, der er ved at 
tage form ved Crazy Horse Memorial. 

Skulpturen afbilleder 

indianerhøvdingen Crazy Horse, og i 

besøgscenteret fortælles hans 

historie. 

Overnatning og morgenmad:  

Days Inn City SD  

 

 

6. dag 

Rapid City – Sheridan 

(kørsel ca. 395 km) 
I sætter kursen mod vest og ved 

Sundance kan I gøre en lille afstikker 

til Devils Tower, kendt fra filmen 

Nærkontakt af 3. grad. 

Overnatning og morgenmad:  

hotel Holiday Inn 

 

7. dag 

Sheridan – Cody 
(kørsel ca. 320 km) 

I fortsætter mod vest til Cody, der af 

mange bliver set som synomyn på 

”The Wild West” Byen er kendt for 

sine rodeoer, og er man her over 

sommeren er der mulighed for at 

opleve denne ærkeamerikanske 

tradition. 

Overnatning og morgenmad: 

Hotel Best Western Sunset Inn 
 

8. dag 

Cody – Yellowstone National Park  

(kørsel ca. 160 km) 

I dag kører I den korte tur til 

Yellowstone National Park, hvor I har 

de næste par dage til opleve verdens 

første nationalpark.  

 
Parken, der er lidt større end 

Sjælland, har noget af det mest 

afvekslende dyreliv og varierede natur 

i Nordamerika.  

 

Her er det ikke usædvanligt at opleve 

bjørne, ulve, bison og elge i deres 

naturlige omgivelser. 

Overnatning og morgenmad 

Park hotel 
 

9. dag 

Yellowstone National Park 

Nationalparkens ubetinget største 

attraktion er gejseren Old Faithful. 

Den skiller sig ud fra parkens øvrige 

flere end 300 gejsere ved at springe 

hvert 92. minut, og det sker med 

30.000 liter kogende vand, der 
sprøjtes ca. 45 meter op i luften. 

Udbruddene varer mellem 1½ og 5 

minutter.  

Overnatning og morgenmad 

Park hotel 

 

10 dag 

Yellowstone National Park – Salt 

Lake  City (kørsel ca. 615 km) 

Start dagen tidligt så der er tid til et 
besøg i Grand Teton National Park ca. 

75 km mod syd.  

Dagens endestation er Salt Lake City, 

der er kendt som mormonernes 

hovedstad.  

 

 

Salt Lake City er beliggende i 

naturskønne omgivelser ved foden af 
Wasatch Mountains og mod nordvest 

ligger verdens næstmest salte sø, 

Great Salt Lake.  

Overnatning  og morgenmad: 

Hotel Holiday Inn express 

downtown 

 

 

11. dag 

Salt Lake City – Moab 

(kørsel ca. 370 km) 
I sætter kursen mod sydøst og kører 

til adventure-byen Moab. Byen er flere 

gange blevet kåret til at have det 

bedste udvalg i aktivturisme i USA, så 

sæt bilen fra jer og se f.eks. Arches 

National Park på mountainbike eller 

tag på riverrafting på Colorado-floden. 

Moab er et godt udgangspunkt for at 

se både Arches NP såvel som 
Canyonlands NP.  

Overnatning og morgenmad 

Hotel super 8 

 

12. dag 

Moab 

Giv jer til at udforske naturen i 

Canyonlands sydlige område. Langs 

hovedvej 211 kan I opleve nogle 

storslåede naturscenerier, der 
adskiller sig væsentligt fra 

Canyonlands nordlige del.  

 

Langs vejen finder I små boder med 

indiansk kunsthåndværk, og fremme i 

selve nationalparken er der flere 

muligheder for vandreture. 

Overnatning og morgenmad 

Hotel super 8 
 

13. dag 

Moab – Aspen 

(kørsel ca. 385 km)  

På vej mod Aspen kan I tage den 

seværdige rute, der følger Colorado-

floden gennem et ægte John Wayne-

landskab. Før I drejer af mod Aspen 

bør I tage jer tid til at besøge nogle af 

verdens største naturlige varmen 
kilder i Glenwood Spring.  

Overnatning og morgenmad: 

Aspen Mountain  lodge 

 

14. dag 

Aspen/Snowmass – Denver  

(kørsel ca. 275 km) 

Før I kører det sidste stræk kan I tage 

svævebanen fra enten Aspen for at se 
dette helt fantastiske flotte område i 

fugleperspektiv.  

 

Efter en mindre køretur til Denver, er 

I tilbage hvor det hele startede – her 

har I en overnatning. 

Overnatning og morgenmad: 

Hotel Curtis by doubletree 

 

15. dag 
Denver–Europa 

I er nu ved at være ved vejs ende og 

slutter rundrejsen med en køretur til 

Denver Lufthavn, hvor I afleverer 

bilen, før turen går hjemad 

 

16. dag 

Europa– Danmark  

Der er ankomst til Danmark i løbet af 
formiddagen. 

 

 

KØR SELV – WILD WEST 

 


