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Blue Ridge Parkway er 469 miles køreglæde gennem Virginia og North Carolina
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Introduktion til Blue Ridge Parkway:

Blue Ridge Parkway på 6 dage
Blue Ridge Parkway er en af amerikanernes mest elskede kør-selv ruter. 469 miles
landevej, der krydser sig gennem skovklædte bjerge tilsat utallige udsigtspunkter med
forrygende udsigt over bl.a. det vestlige Virginia og det vestlige North Carolina.
Og med hver sin nationalpark i begge ender af ruten, Shenandoah i den nordlige ende og
Great Smoky Mountains i den sydlige ende. En perle af en rekreativ naturoplevelse, hvor
det handler om at komme ned i tempo og nyde naturen.
Unik kulturoplevelse i Appalachian Mountains
Blue Ridge Parkway byder på en tur langs de højeste tinder i USA øst for Mississippi floden. Ruten følger i
grove træk den gamle vandrerute Appalachian Trail oppe på toppen af Blue Ridge Mountains, hvilket er
ensbetydende med masser af udsigtspunkter undervejs. Og sandsynligvis også et møde med nogle af de
mange vandrere, der som pilgrimme begiver sig ud på Appalachian Trail.
Men turen gennem Blue Ridge Mountains er også et møde med en del af USA, der har sine helt egne
kulturelle referencer. Et vejrbidt landskab med klassiske farme og små landbrug, hvor seje bønder tidligere
drev små landbrug i trange kår, hvilket I kan opleve flere eksempler på undervejs.
Men bønderne og minearbejderne i Appalachian Mountains har også skabt deres helt egen kultur, der bl.a.
inkluderer sin egen musikgenre, blue grass musikken, egen arkitektur i form af små farme opført helt i træ
og egne kulturelle traditioner. Det er denne unikke og autentiske del af USA, I vil stifte bekendtskab med på
turen ned langs Blue Ridge Parkway.

Historien om Blue Ridge Parkway
Som infrastruktur har Blue Ridge Parkway sin egen interessante historie. Blue Ridge Parkway er nemlig et
produkt af depressionen i USA i 30’erne. Dengang blev tusindvis af unge mænd sat i arbejde som en del af
præsident Franklin D. Roosevelts New Deal politik, hvor den amerikanske stat gik ind og igangsatte store
offentlige arbejder for at nedbringe den høje arbejdsløshed under krisen i 1930’erne.
Projektet med at færdiggøre Blue Ridge Parkway var dog en langstrakt affære, der strakte sig over adskillige
årtier. Først så sent som i 1987 stod Blue Ridge Parkway færdig i sin fulde længde på i alt 469 miles.

Afsæt seks dage til Blue Ridge Parkway og Great Smoky Mountains
For nogle turister er området mellem New York City, Washington D.C. og ned til Florida en region af USA,
der ”bare” skal overstås på vej ned mod sol og badeferie i Florida. Men det er i høj grad en fejlvurdering.
Stater som Virginia og North Carolina byder på helt fantastiske naturoplevelser kombineret med en unik
sydstatskultur. I vil opdage en anden side af USA, hvis I går på opdagelse i denne del af det østlige USA.
Derfor har jeg skrevet denne guide skrevet til jer, som er klar til at nyde turen ned gennem Blue Ridge
Mountains og komme ind under huden på denne særlige region af USA. Af samme grund har jeg afsat fem
dage til turen ned ad Blue Ridge Parkway samt Skyline Drive i Shenandoah, så I har god tid til at nyde de

Highways-USA.com

3

mange forskellige natur- og kulturoplevelser undervejs. Vi taler trods alt om en distance på 925 kilometer
plus det løse (inkl. Skyline Drive i Shenandoah) på en forholdsvis snoet landevej oppe i højderne. Oveni
kommer så mindst en dag til at tage på opdagelse i Great Smoky Mountains National Park.
I kan også vælge at kombinere Blue Ridge Parkway med en tur ned langs Atlanterhavskysten – ud forbi
Charleston i South Carolina og Savannah i Georgia. Ruten ned langs Atlanterhavskysten har jeg beskrevet i
min e-bog om Atlanterhavskysten fra New York til Florida – www.highways-usa.com/atlantic-11dage
Hvis I vælger kombinationen mellem Blue Ridge Parkway og Atlanterhavskysten, skal I køre retur til
Asheville, når I er færdige med Blue Ridge Parkway, og derfra til ud til Charleston ad Interstate 26. Herfra
kan I følge min rutebeskrivelse i min e-bog om Atlanterhavskysten fra dag 7 om Charleston og resten af
vejen via Savannah i Georgia og St. Augustine i det nordlige Florida ned til enten Miami eller Orlando.
Rigtig god tur ud på den naturskønne Blue Ridge Parkway!

Blue Ridge Parkway – dag for dag:
•

Dag 1: Skyline Drive, Shenandoah National Park, Virginia

•

Dag 2: Blue Ridge Parkway: Waynesboro – Roanoke, Virginia

•

Dag 3: Blue Ridge Parkway: Roanoke, Virginia – Blowing Rock, North Carolina

•

Dag 4: Blue Ridge Parkway: Blowing Rock – Asheville, North Carolina

•

Dag 5: Blue Ridge Parkway: Asheville – Cherokee, North Carolina

•

Dag 6: Great Smoky Mountains National Park, North Carolina/ Tennessee

Grønne nuancer og fantastiske udsigter er to hovedingredienser på Blue Ridge Parkway
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Praktiske rejsetips til Blue Ridge Parkway
Her får I en række rejsetips og praktiske detaljer om Blue Ridge Parkway, der er gode at
kende for førstegangsturister. Blue Ridge Parkway er nem at håndtere som turist, men her
får I alligevel et hurtigt overblik over nogle af de detaljer, som er gode at vide på forhånd.
Gratis at benytte Blue Ridge Parkway
Blue Ridge Parkway er en nationalpark administreret af National Park Service. Men i modsætning til de
fleste andre nationalparker, er det er gratis at køre på Blue Ridge Parkway. Der skal dog betales gebyr for at
køre på Skyline gennem Shenandoah National Park (25 dollar pr. køretøj) (2017).
Selve Blue Ridge Parkway er en almindelig tosporet landevej, hvor hastighedsgrænsen er 45 mph/ 70 km/t.
Vejen er fin at køre på, men den snor sig en del steder, så fartgrænsen giver sig selv.

Ingen tung trafik – kun private køretøjer
Da Blue Ridge Parkway (eller BRP som den ofte forkortes) har status af nationalpark, er kommerciel trafik
forbudt. I vil derfor ikke møde nogen trucks eller busser – kun privatbiler, motorcykler eller motorhomes –
og sandsynligvis adskillige motionscyklister, som nyder at kunne køre i fred for den tunge trafik. Der er
heller ingen tankstationer, shopping centre, fast food restauranter eller motelkæder langs BRP.
Blue Ridge Parkway er med andre ord en 469 miles lang naturkorridor uden forstyrrende elementer, hvilket
gør turen til en så unik oplevelse. Der ligger dog enkelte overnatningssteder i form af lodges samt nogle
campingpladser langs BRP. Men alle andre fornødenheder skal købes i de byer, der trods alt ligger ganske
tæt på Blue Ridge Parkway, og som der er masser af frakørsler til undervejs.

Wildlife langs Blue Ridge Parkway
Dyrelivet langs vejen er et andet element, I skal være opmærksomme på. Det vrimler nemlig med hjorte og
råvildt langs Blue Ridge Parkway. Desuden kan I opleve dyr som bl.a. vaskebjørne, murmeldyr og muligvis
også sorte bjørne. De sidste er dog normalt så sky, at de holder sig på afstand af mennesker. Men de er
også en del af ”pakken” langs Blue Ridge Parkway.
Det samme gælder skildpadder, firben og et udvalg af snoge og slanger. Der er dog ikke grund til at være
nervøs for parkens slanger, for godt nok er et par stykker af dem giftige, men de holder sig også normalt på
afstand af mennesker. Hvis I er heldige, kan I på varme sommerdage opleve slanger eller snoge, der ligger
og soler sig på asfalten (eller alternativt er kørt over).
Ved skumringstid skal I være særligt opmærksomme på de mange hjorte, der ofte går i vejkanten og leder
efter føde. De er ikke alle lige trafiksikre, men er heller ikke særligt sky, så her kan I være heldige at komme
forholdsvis tæt på og få mulighed at få et par gode fotos af hjortene fra bilen.

Højsæson og lavsæson på Blue Ridge Parkway
Sommer og efterår er den ubetingede højsæson på Blue Ridge Parkway, men det er to ret forskellige
oplevelser, der venter jer afhængig af, hvilken årstid I vælger. Jeg har prøvet begge dele.
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Forsommeren og højsommeren byder på lækkert vejr, grønne træer, masser af vand i vandfaldene og
lækker varme (for varmt visse dage vil nogen måske mene). Til gengæld byder efteråret (fra slutningen af
september til midten eller slutningen af oktober) på et festfyrværkeri af farver, når træernes blade falmer
og skaber nogle helt fantastiske farvenuancer spredt rundt i det kuperede landskab.
Om vinteren (fra slutningen af november til marts/ april måned) er Blue Ridge Parkway gennem North
Carolina normalt lukket p.g.a. vintervejr i bjergene. Det samme kan være tilfældet med dele af Blue Ridge
Parkway gennem Virginia.

Motorhomes og Blue Ridge Parkway
Blue Ridge Parkway er anlagt længe før, at der var tænkt på motorhomes i den størrelse, som I jævnligt kan
opleve det på amerikanske landeveje. Det gælder dels bredden på vejen, men det gælder især de mange
tunneler på Blue Ridge Parkway.
Hvis I kører motorhome på Blue Ridge Parkway, så vær ekstra opmærksomme, når I kører igennem
tunnelerne undervejs. Virginia har kun en enkelt tunnel på Blue Ridge Parkway, mens North Carolina er
beriget med hele 25 tunneler. Bemærk at det ikke er tilladt at køre i midten af tunnelerne for at ”snige” sig
gennem eventuelt lave tunneler i et stort motorhome.
Især på den sydligste del af Blue Ridge Parkway tæt ved Great Smoky Mountains skal I være særligt
opmærksomme. Her er frihøjden særlig lav på enkelte af tunnelerne, så der er altså ekstra lavt til ”loftet”.
Hvis I ikke vil tage chancen, kan I vælge hovedvejen U.S. 19 de sidste 15 miles af BRP ned til byen Cherokee.

Dyrelivet er meget aktivt, så pas på – især tidligt om morgenen og omkring skumringstid
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Shenandoah National Park, Virginia – 1. dag
Blue Ridge Parkway starter officielt ved byen Waynesboro sydvest for Washington D.C.
Men hvorfor ”nøjes” med de 469 miles, når I kan få yderligere 105 fantastiske miles med i
pakken ved at starte jeres tur ved byen Front Royal vest for Washington D.C. – og tage
turen ad Skyline Drive gennem Shenandoah National Park. Det koster godt nok 25 dollars
pr. bil/ familie, men det er alle pengene værd.
Dagens distance: Cirka 105 miles/ 170 kilometer
105 miles med fantastiske udsigter
Shenandoah er en af det østlige USA’s store nationalparker. Parkens livline er Skyline Drive, den 105 miles
lange vej gennem parken, som snor sig rundt oppe på toppen af Shenandoah bjergene. Undervejs er der
skiftevis udsigt mod øst ud over det centrale Virginia og mod vest mod West Virginia. Udsigten kan skifte
fra øst til vest på under en kilometer, da Skyline Drive – som navnet antyder – bevæger sig rundt helt oppe
på toppen af bjergkæden.
Skyline Drive blev anlagt i 1930’erne som et af de mange offentlige projekter, som præsident Franklin D.
Roosevelt igangsatte for bl.a. at sætte unge mænd i arbejde for offentlige midler under depressionen i
30’erne, der opstod i kølvandet på børskrakket på Wall Street i oktober 1929.

Højdepunkter langs Skyline Drive
Mens hovedparten af naturen langs Skyline Drive består af løvskov, bjergtoppe, klipper og smukke udsigter,
er Big Meadows cirka halvvejs gennem parken undtagelsen. Her kan I kigge ud over et lækkert engområde,
hvor der er gode chancer for at spotte hjorte, der græsser på engen.

Det kræver ikke den store tålmodighed at spotte hjorte ved Big Meadows i Shenandoah
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Lidt afhængig af tidspunktet på dagen kan I sagtens være heldige at se adskillige hjorte, der græsser på det
store engområde. Jeg kunne således se mindst 10 hjorte rundt om i det åbne landskab, da jeg var forbi en
times tid før solnedgang og stod og kiggede ud over det åbne landskab. Der ligger også et besøgscenter ved
Big Meadows, der er åbent i dagtimerne. Lige nord for Big Meadows ligger der en parkeringsplads, hvorfra I
kan gå ned til vandfaldet Dark Hollow Falls.

Masser af dyreliv i Shenandoah
Ud over de førnævnte hjorte, som det nærmest vrimler med langs Skyline Drive (så pas på og vær
opmærksom), er Shenandoah også hjem for masser af andre dyr. Det gælder bl.a. vaskebjørne, murmeldyr,
harer og ræve, som jeg personligt selv har spottet langs Skyline Drive. Jeg har dog stadig til gode at møde
nogle af parkens sorte bjørne, der også lever i Shenandoah. Desuden vrimler det med sangfugle.
På grund af det særdeles aktive dyreliv er det en rigtig god ide at respektere hastighedsbegrænsningen i
Shenandoah, der som udgangspunkt er 35 miles. Mange steder giver hastigheden helt sig selv p.g.a. de
mange sving på Skyline Drive. Især omkring skumringstid er der rigtig mange aktive dyr i Shenandoah, så
sæt farten ned og hold øje med især hjorte langs vejen.

Afsæt en hel dag til Shenandoah National Park
Selvom de 105 miles ad Skyline Drive sagtens kan køres på 2-3 timer, så afsæt en hel dag til Shenandoah.
Fra Washington D.C. og Dulles International Airport er der cirka halvanden times kørsel ad Virginias
Interstate 66 ud til Front Royal. I Front Royal ligger der flere hoteller ude ved motorvejen, hvis I vælger at
overnatte der, inden I starter turen gennem Shenandoah. Front Royal er i øvrigt en rigtig charmerende by
med en hyggelig downtown med flere butikker og restauranter.
I kan også vælge at køre tidligt fra Washington D.C. om morgenen (hvis I fx er startet med et par dage i
Washington D.C.), og så køre hele vejen gennem Shenandoah. I så fald er byen Waynesboro det oplagte
sted at tage en overnatning, inden I kører ud på selve Blue Ridge Parkway. Der ligger flere moteller/
hoteller ud til Interstate 64 vest for Waynesboro. Jeg har selv boet på det hyggelige og lokale Colony Motel
tæt ved den sydlige indgang til Shenandoah og den nordlige indgang til Blue Ridge Parkway på U.S. 250.

Køb HELE rejseplanen til Blue Ridge Parkway – www.highways-usa.com/blueridge-6dage

Aftensol over Shenandoah National Park med udsigt over Virginia og West Virginia
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Få endnu mere inspiration til kør-selv ferien i USA:

Andre USA rejseguider af Henrik Lange
Min e-bog om Blue Ridge Parkway er blot en af 11 forskellige e-bøger, jeg har skrevet om
kør-selv ferie i USA. Hvis turen går til Californien, Arizona eller Utah, Rocky Mountains,
de amerikanske sydstater, Florida eller ned langs Atlanterhavskysten, har jeg også
skrevet e-bøger og guider til 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.
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
21 dages rejseplan: Californien, Arizona, Nevada og Utah - i motorhome
www.highways-usa.com/sydvestusa-21dage
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
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