Indholdsfortegnelse
•

Californien, Arizona, Nevada og Utah på 21 dage

side 3

•

Introduktion til det sydvestlige USA i motorhome

side 4

•

Rejseruten gennem Californien og det sydvestlige USA – dag for dag

side 5

•

Ankomst til San Francisco – 1. dag

side 6

•

San Francisco – 2. dag

side 7

•

Kørsel til Yosemite – 3. dag

side 9

•

Yosemite National Park – 4. dag

side 11

•

Yosemite – kørsel til Kings Canyon – 5. dag

side 12

•

Kings Canyon og Sequoia National Park – 6. dag

side 14

•

Dagstur til Las Vegas, Nevada – 7. dag

side 15

•

Las Vegas – 8. dag

side 16

•

Oplevelser i Las Vegas

side 17

•

Kørsel til Zion National Park, Utah – 9. dag

side 18

•

Zion National Park – kørsel til Bryce Canyon – 10. dag

side 19

•

Bryce Canyon National Park – 11. dag

side 21

•

Kørsel til Monument Valley via Antelope Canyon, Arizona – 12. dag

side 23

•

Kørsel til Grand Canyon – 13. dag

side 25

•

Grand Canyon National Park – 14. Dag

side 27

•

Route 66 – kørsel til Lake Havasu City – 15. dag

side 29

•

Joshua Tree National Park – kørsel til Los Angeles – 16. dag

side 31

•

Los Angeles – 17. dag

side 33

•

Los Angeles – kørsel til Santa Barbara/ Solvang – 18. dag

side 35

•

Highway 1 – kørsel til Monterey – 19. dag

side 37

•

Monterey – kørsel til San Francisco – 20. dag

side 39

•

Afrejse fra San Francisco Airport – 21. dag

side 41

•

Rejseruten gennem Californien og det sydvestlige USA – dag for dag

side 42

•

Andre rejseguider om USA skrevet af Henrik Lange, Highways-USA.com

side 43

Af Henrik Lange, Highways-USA.com

2

Californien, Arizona, Nevada, Utah: 21 dage
Dette forslag til en dag-for-dag rejseplan er målrettet familier med børn, der på tre uger
vil have tid til at nyde det sydvestlige USA’s imponerende nationalparker i motorhome/
autocamper. Ruten er lagt sådan, at fokus er på naturoplevelser i nationalparkerne,
mens storbyerne i Californien fylder mindre, da det er besværligt at kombinere storbyer
med kør-selv ferie i motorhome.
Ikoniske nationalparker i det sydvestlige USA
Ruten starter og slutter i San Francisco. Derfor har jeg lagt to dages storbyferie i San Francisco ind i planen
til at starte med, inden I afhenter jeres motorhome. Desuden får I også lejlighed til at opleve Las Vegas, og I
får også en smagsprøve på Los Angeles. Til gengæld har jeg fravalgt San Diego.
Når det gælder naturoplevelser vil I få serveret hele pakken af det vestlige USA’s mest fantastiske
nationalparker: Først bjergparker som Yosemite, Kings Canyon og Sequoia, inden I bevæger jer ud gennem
nogle af det sydvestlige USA’s mest forrygende westernlandskaber i bl.a. Zion, Bryce Canyon, Antelope
Canyon og Monument Valley – for så at køre ned til Grand Canyon i Arizona.

Route 66 og det sydlige Californien
Desuden får I smagt på Route 66, og I kommer et smut forbi Joshua Tree National Park, inden I igen møder
Stillehavet ved Los Angeles, for at køre op langs Stillehavskysten via Solvang og Monterey, inden I vender
tilbage til udgangspunktet i San Francisco.
Jeg har bevidst fravalgt Death Valley p.g.a. den ekstreme varme om sommeren. Nogle motorhome udlejere
tillader ikke, at man kører ind i parken. Jeg har også fravalgt San Diego for ikke at gøre ruten for lang. Men I
kan naturligvis selv justere ruten og tilføje de ting, I gerne vil have med.

I får bl.a. mulighed for at køre på Route 66 i det vestlige Arizona og i Californien
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Introduktion til sydvestlige USA i motorhome
Californien og det sydvestlige USA er en drømmedestination for de fleste. Udvalget af
oplevelser er enormt, så I kan ikke nå det hele. Men med udgangspunkt i denne dag til
dag rejseplan får I hovedparten af de store nationalparker og naturoplevelser med.
Store afstande i det vestlige USA
Afstandene i det vestlige USA er store. Så I skal være forberedt på, at der enkelte dage skal tilbagelægges
nogle længere afstande. Til gengæld er fordelen ved at rejse i motorhome, at I hele tiden har en ”hjemlig”
ramme om jeres kør-selv ferie i form af motorhomet, der er udstyret med både køkken, toilet og bad.
Derfor er kør-selv ferie i motorhome bl.a. velegnet til familier med mindre børn.

Vælg den rigtige sæson til jeres kør-selv ferie
Valget af sæson spiller også en rolle i forhold til jeres rejseplaner. Min foreslåede 21 dages rejserute kan i
køres hele året. Men fra november til april er der begrænsninger i adgangen til nogle af nationalparkerne
p.g.a. vejret – bl.a. i Yosemite, Kings Canyon og Sequoia. De anbefalede veje i rejseplanen er specielt
udvalgt til kørsel i motorhome, og alle veje i rejseplanen er som udgangspunkt åbne hele året rundt.
De mest optimale tidspunkter på året til den anbefale rute er om foråret i april, maj og juni – eller om
efteråret i fx september, oktober og november. Sommerferien kan også sagtens bruges, og en stor del af
ruten er perfekt om sommeren.
Ulempen ved at vælge fx juli og august er dels høje priser på flybilletter samt meget høje temperaturer i
nogle af nationalparkerne i Arizona og Utah. Desuden er der ofte trængsel på campingpladserne i juli og
august, så det kan være svært at være impulsiv og planlægge overnatninger med kort varsel.
Overnatningerne i rejseplanen er i øvrigt planlagt sådan, at I mindst hver 3. dag overnatter to nætter på
samme campingplads, så I ikke skal ”flytte” hver eneste dag.

Rejseretningen er ”med uret”
Min dag for dag rejseplan tager altså udgangspunkt i San Francisco, og rejseruten er ”med uret”. Fordelen
ved at rejse ”med uret” i det sydvestlige USA er, at I venter med de mere kulørte og børnevenlige tilbud i
Californien til sidst på turen – især hvis I rejser med børn. Dermed er der også noget at glæde sig til for
ungerne hen mod slutningen af ferien. Desuden kan I overveje at lægge et par dage ind med strandferie og
afslapning, når I kommer retur til Californien.
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Rejseruten gennem Californien og det sydvestlige USA – dag for dag:
•

Dag 1: Ankomst til San Francisco

•

Dag 2: San Francisco bytur og tilpasning til tidsforskel/ jetlag)

•

Dag 3: Kørsel til Yosemite (afhentning af motorhome i San Francisco)

•

Dag 4: Yosemite National Park

•

Dag 5: Yosemite – kørsel til Kings Canyon

•

Dag 6: Kings Canyon og Sequoia National Park

•

Dag 7: Dagstur til Las Vegas, Nevada

•

Dag 8: Las Vegas

•

Dag 9: Kørsel til Zion National Park, Utah

•

Dag 10: Zion National Park – kørsel til Bryce Canyon National Park

•

Dag 11: Bryce Canyon National Park

•

Dag 12: Kørsel til Monument Valley via Antelope Canyon, Arizona

•

Dag 13: Kørsel til Grand Canyon

•

Dag 14: Grand Canyon National Park, Arizona

•

Dag 15: Route 66 – kørsel til Lake Havasu City, Arizona

•

Dag 16: Joshua Tree National Park – kørsel til Los Angeles

•

Dag 17: Los Angeles

•

Dag 18: Los Angeles – kørsel til Santa Barbara

•

Dag 19: Highway 1 – kørsel til Monterey

•

Dag 20: Monterey – kørsel til San Francisco Airport (returnering af motorhome)

•

Dag 21: Hjemrejse fra San Francisco
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Ankomst til San Francisco – 1. dag
I lander (sandsynligvis) i San Francisco International Airport syd for San Francisco. Det er
den lufthavn SAS, British Airways, KLM, Lufthansa og de fleste andre flyselskaber lander i
ved San Francisco. Norwegian benytter dog Oakland Airport øst for San Francisco.
Tag en minibus ind til centrum fra lufthavnen
Fra San Francisco International Airport er der cirka en halv times transport ind til Downtown, hvor I finder
alle San Franciscos seværdigheder. Overvej at tage en taxaminibus fra lufthavnen og ind til jeres hotel.
Disse taxaminibusser kan I kan dele med andre rejsende. Fx har firmaet Super Shuttle minibusser i San
Francisco, der for en fast pris pr. person kører ind til Downtown fra lufthavnen.

Glem alt om billeje i San Francisco
Ved at starte jeres ferie i USA i San Francisco, kan I starte med at opleve San Francisco til fods og med
offentlig transport. Dels ligger de fleste seværdigheder og attraktioner tæt på hinanden i San Francisco, og
desuden har byen et særdeles fintmasket net af sporvogne, busser, metro, m.v., så I har ikke brug for
hverken en udlejningsbil eller motorhome i San Francisco. Desuden koster det kassen at parkere i San
Francisco. Så glem alt om billeje og motorhome, mens I opholder jer i byen.

Overnatning de første nætter i San Francisco
Angående valg af hotel i San Francisco, har jeg skrevet en artikel om hoteller og overnatning i San Francisco
(se nedenfor), hvor jeg giver et overblik over hoteller i forhold til bydele i San Francisco. Men kort fortalt, så
ligger der en stribe turisthoteller i nærheden af Fisherman’s Wharf. I kan også overveje området i downtown
ved San Franciscos rådhusplads, Union Square. Overnatning i San Francisco er desværre ret dyrt.

Links til San Francisco:
San Francisco Airport – www.highways-usa.com/san-francisco-airport
Hoteller i San Francisco – www.highways-usa.com/san-francisco-hoteller

To af San Franciscos største seværdigheder: Alcatraz og Golden Gate Bridge
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San Francisco – 2. dag
Med to overnatninger og en hel dag i San Francisco, inden I henter jeres motorhome, får
I mulighed for lige at fornemme storbyen San Francisco og få styr på jeres jetlag, inden I
starter på kør-selv ferien rundt i det sydvestlige USA.
Overvej en cykeltur i San Francisco
San Francisco er en fantastisk by med masser af herlige oplevelser. Alene det at slentre rundt i de stejle
gader og nyde det spraglede folkeliv er en skøn oplevelse. San Franciscos Chinatown er et must, og det
samme er en tur med de kabeltrukne sporvogne i de stejle gader.
I kan også overveje en cykeltur rundt i San Francisco. De findes flere firmaer, som udlejer cykler, bl.a. Bay
City Bike og Blazzing Saddels. Nogle arrangerer også guidede ture – bl.a. den populære tur over Golden
Gate Bridge til Sausalito på den anden side af San Francisco Bay, hvorfra I tager en færge tilbage.
Færgebilletten er inkluderet i prisen. Turen over Golden Gate Bridge til Sausalito er 13 kilometer lang og
indeholder ingen nævneværdige stigninger. Afsæt tre timer.

San Francisco bugner af oplevelser
Nede ved Fisherman’s Wharf kan I smutte ud på forlystelsesmolen Pier 39, der byder på masser af
shopping, restauranter og anden underholdning. Meget turistet, men også ganske sjovt. Det er også her, I
finder San Franciscos udmærkede akvarium, Aquarium of the Bay.
Jeg vil også nævne San Franciscos lækre bypark, Golden Gate Park, der har flere spændende museer, fx det
store naturvidenskabelige California Academy of Science, som har en stribe fantastiske faciliteter indenfor.
Hippi kvarteret Haight Ashbury ligger i gåafstand fra Golden Gate Park, hvis I vil opleve det. I kan også
overveje de homoseksuelles kvarter Castro, som er en vigtig del af San Franciscos identitet. Castro er ret
nemt at finde, da den elektriske sporvogn, som kører nede fra Fishermans Wharf, har endestation i Castro.

Sejltur over til Alcatraz
Hvis I vil en tur over til fængselsøen Alcatraz ude i San Francisco Bay, skal I afsætte tre timer til turen,
inklusiv sejlturen frem og tilbage. Husk at bestille billetter hjemmefra – ellers kan der være udsolgt, især i
højsæsonen i juli og august. Billetter kan bestilles op til 90 dage før afgang. Alcatraz er en meget
spændende oplevelse, men for mindre børn kan Alcatraz godt virke lidt skræmmende. Alcatraz er trods alt
et tidligere fængsel, hvor nogle af USA’s hårdeste kriminelle har været indsat.
Bemærk: I kan ikke nå alle de oplevelser, jeg har nævnt ovenfor på den tid, I har i San Francisco. Hvis I har
brug for mere tid, kan I overveje at tage en ekstra overnatning i San Francisco, så I får to hele dage i byen.

Links til San Francisco:
Alcatraz – www.highways-usa.com/san-francisco-alcatraz
Fisherman’s Wharf – www.highways-usa.com/san-francisco-fishermans-wharf
Pier 39 ved Fisherman’s Wharf – www.pier39.com
Bay City Bike – www.blazingsaddles.com/san-francisco
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Blazzing Saddels – www.blazingsaddles.com/san-francisco
Chinatown – www.highways-usa.com/san-francisco-chinatown
Haight Asbury – www.highways-usa.com/san-francisco-haight-ashbury
Castro kvarteret – www.highways-usa.com/san-francisco-castro
Hoteller i San Francisco – www.highways-usa.com/san-francisco-hoteller

Chinatown i San Francisco er mindst turistet om morgenen og på hverdagsformiddage

Kabelsporvognene kravler op langsomt, men sikkert op ad de stejle gader i San Francisco
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Fra San Francisco til Yosemite – 3. dag
I dag starter jeres kør-selv ferie for alvor. Først skal I dog afhente jeres motorhome.
Normalt kan man først hente motorhomet efter kl. 12 middag, men nogle firmaer
tilbyder såkaldt ”early bird” afhentning, så I kan afhente motorhomet allerede om
formiddagen mod et ekstra gebyr. Det kan I eventuelt overveje.
Dagens distance: Cirka 185 miles/ 300 kilometer
Afhentning af motorhomet
Når I ankommer til udlejningsfirmaets udlejningsstation, skal I ud over selve papirarbejdet også have en
praktisk gennemgang af motorhomet og de mange tekniske installationer, som et motorhome har. Det
gælder fx brug af vandtanke, afløb, el og generator, gas og gasflasker, m.v.
Her er det en god ide at være to voksne til at gennemgå motorhomet sammen med repræsentanten fra
udlejningsfirmaet, for to personer husker bedre end en. Det er træls at stå med en dims, I ikke kan få til at
virke, når I står et sted ude på en øde campingplads. Tjek også – så vidt muligt – at de forskellige tekniske
installationer i motorhomet virker, inden I forlader udlejningsfirmaet.
Når I har fået styr på jeres motorhome, som vil udgøre jeres rullende hjem i tre uger, er næste stop et
supermarked, hvor I kan få fyldt køleskabet i motorhomet op og få provianteret diverse fornødenheder til
de første dage på de amerikanske landeveje. Når det er gjort, er I klar til at sætte kursen mod Yosemite.

”On the road” fra San Francisco til Yosemite
I behøver ikke bekymre jer om at skulle betale vejafgifter omkring San Francisco. Godt nok findes der flere
betalingsbroer omkring San Francisco, men der betales kun i den ene kørselsretning. Og i jeres tilfælde vil I
køre i den ”modsatte” retning, så I burde ikke komme i nærkontakt med San Franciscos betalingsbroer.
Ellers kan I betale på stedet ved de forskellige betalingsstationer.
Der er flere ruter fra San Francisco ud til Yosemite. Uanset hvilken rute I vælger, skal I regne med cirka tre
timers kørsel. Lidt afhængig af hvor i San Franciscos forstæder, I afhenter jeres motorhome, ville jeg sigte
efter Interstate 580 og Interstate 205, der bliver til Californiens Highway 120 ved byen Manteca. Highway
120 fortsætter helt frem til selve Yosemite – en meget smuk rute, især den sidste del af turen op i bjergene.
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Yosemite National Park er en ekstremt populær nationalpark. Derfor skal I altid reservere overnatning ved
Yosemite på forhånd. Det gælder også de fleste andre nationalparker og naturområder på min forslåede
rejserute. I skal besøge nogle af USA’s mest elskede og populære nationalparker. Derfor skal der reserveres
overnatning på forhånd – i hvert fald i sommerhalvåret fra slutningen af maj til starten af september.

Campingpladser i og omkring Yosemite
Inde i selve Yosemite National Park ligger der flere forskellige campingpladser til motorhomes, der kan
reserveres på forhånd. I Yosemite Valley ligger der tre campingpladser med overnatning til motorhomes,
Upper Pines, Lower Pines og North Pines. Upper Pines er åbent hele året rundt. Bemærk at Yosemite Valley
er parkens hjerte. Det er det mest populære område i hele parken, så her kan det være svært at få plads på
forhånd, med mindre I er rigtig tidligt ude. Der kan reserveres plads op til fem måneder i forvejen.
Andre campingpladser i Yosemite med motorhome faciliteter omfatter pladserne Crane Flat, Hodgdon
Meadow, Tuolumne Meadows og Wawona Campground. Disse fire pladser kan også reserveres på forhånd.
Hertil kommer campingpladserne Bridalveil Creek og White Wolf, der opererer efter princippet ”first come,
first serve”. Her anbefales det, at man ankommer i løbet af formiddagen, for ellers er pladserne snuppet.
Bemærk at alle campingpladser inde i Yosemite (og i de fleste andre nationalparker) ikke har strøm, vand
og kloakafløb ved de enkelte pladser. I skal altså benytte toiletfaciliteter på campingpladserne inde i
nationalparkerne, med mindre I benytter det indbyggede toilet i motorhomet.
Ud over campingpladserne inde i selve Yosemite findes der flere private campingpladser uden for parken,
bl.a. Elks Lodge & RV Park på Highway 41 syd for Yosemite, High Sierra RV Park & Campground inde i byen
Oakhurst syd for Yosemite, Yosemite Pines RV Resort på Highway 120 vest for Yosemite eller Yosemite RV
Park på Highway 41 syd for byen Oakhurst. Kampgrounds of America (KOA) har en plads på Highway 140
sydvest for Yosemite, Mariposa KOA/ Yosemite West.

Links til camping i Yosemite:
Overblik over campingpladser i Yosemite – www.nps.gov/yose/planyourvisit/campgrounds.htm
Gode råd om camping inde i Yosemite – www.nps.gov/yose/planyourvisit/camping.htm

Køb HELE min rejseplan til sydvestlige USA – www.highways-usa.com/sydvestusa-21dage

Yosemite Valley er nationalparkens hjerte med frodige træer og vandløb og vandfald
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Få endnu mere inspiration til kør-selv ferien i USA:

Andre USA rejseguider af Henrik Lange
Min e-bog om Californien, Arizona, Nevada og Utah i motorhome er en af 11 forskellige
e-bøger, jeg har skrevet om kør-selv ferie i USA. Hvis turen går til Rocky Mountains, de
amerikanske sydstater, Florida eller ned langs Atlanterhavskysten, har jeg også skrevet
e-bøger og guider til alle disse regioner. I kan både vælge mellem dag-for-dag guider til
forskellige dele af USA eller mine punkt-for-punkt guider til klassiske highways i USA som
Route 66, Highway 1 eller Florida Keys. Se listen over alle mine e-bøger nedenfor.
Detaljerede dag-for-dag guider til kør-selv-ferie på egen hånd i USA:
22 dages rejseplan: Californien, Grand Canyon og Las Vegas
www.highways-usa.com/sydvestusa-22dage
23 dages rejseplan: Rocky Mountains med Colorado, South Dakota, Wyoming og Utah
www.highways-usa.com/rockymountains-23dage
17 dages rejseplan: The Deep South inklusiv Memphis, Nashville og New Orleans
www.highways-usa.com/deepsouth-17dage
11 dages rejseplan: Atlanterhavskysten fra New York til Florida
www.highways-usa.com/atlantic-11dage
Flere guider til klassiske amerikanske highways:
Highway 1 Californien: Fra San Francisco til L.A. – www.highways-usa.com/ebog-highway1
Route 66: Fra Chicago til Los Angeles - stat for stat – www.highways-usa.com/ebog-route66
Florida Keys: Fra Everglades til Key West – www.highways-usa.com/ebog-floridakeys
Familieferie i Californien – www.highways-usa.com/ebog-familieferie-californien
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