
 

 

  



 

Af Henrik Lange, Highways-USA.com      2 

 

Californien og sydvestlige USA på 30 dage 

Dette forslag til en rejseplan dag for dag er målrettet familier med større børn, der med 

udgangspunkt i San Francisco vil have god tid til at opleve Californiens fascinerende 

storbyer plus nationalparker som Yosemite, Sequoia og Death Valley i en udlejningsbil. 

I kommer også forbi Las Vegas, og I kommer ud at opleve nogle af det sydvestlige USA’s 

mest klassiske westernlandskaber i bl.a. Zion, Bryce Canyon og Monument Valley i Utah 

– inden I kører ned til Grand Canyon i Arizona. Desuden får I smagt på Route 66, før I igen 

møder Stillehavet, hvor I besøger San Diego, inden I kører op langs kysten til Los Angeles. 

Bagefter følger I Highway 1 langs Stillehavskysten tilbage til San Francisco, som er jeres 

udgangspunkt. Der er lagt to dage ind til strandferie og afslapning inden hjemrejsen. 

Introduktion til Californien og det sydvestlige USA 

Californien og det sydvestlige USA er en drømmedestination for de fleste. Og udvalget af oplevelser er 

meget stort, så I kan ikke det hele. Men udgangspunktet i denne dag til dag rejseplan får I hovedparten af 

alle de store klassiske oplevelser med. 

Afstandene i det vestlige USA er store. Så I skal være forberedt på, at der nogle dage skal tilbagelægges 

lange afstande. Derfor er denne rejseplan målrettet familier med lidt større børn (fra 8-10 år og opefter), 

der har det OK med at sidde på bagsædet nogle timer de dage, hvor der skal køres længere dagsture.  

Samtidig er oplevelserne i det vestlige USA – både dem i storbyerne og ude i nationalparkerne – meget 

intensive. I tæppebombes ganske enkelt med indtryk konstant, og det kan være lidt overvældende for 

mindre og helt små børn. Derfor anbefaler jeg, at børn er fyldt 8-10 år, inden de tages med på denne 

rundrejse, med mindre de er meget rejsevante. 

Valget af sæson spiller også en rolle i forhold til jeres rejseplaner. Den foreslåede rejserute kan i princippet 

køres hele året rundt, men om vinteren kan der være begrænsninger i adgangen til nogle nationalparker 

p.g.a. vejret – bl.a. i Yosemite, Kings Canyon og Sequoia. Men som udgangspunkt er alle de foreslåede 

nationalparker åbne hele året rundt – men med risiko for periodevise lukninger p.g.a. vintervejr. 

De mest optimale tidspunkter på året at tage kør-selv turen gennem Californien, Nevada, Utah og Arizona 

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 og dyre hoteller samt en ekstrem varme i visse af nationalparkerne, 

ikke mindst Death Valley, men også i dele af Arizona og Utah. 

Rejseruten og dagsplanen er målrettet en kør-selv ferie i udlejningsbil. Ruten kan også køres i motorhome 

eller autocamper, men planlægger I turen i motorhome, vil I muligvis fortrække at lægge et par ekstra 

overnatninger ind her og der. Den beskrevne rute fra San Diego via Los Angeles til San Francisco er ikke 

specielt velegnet til motorhomes og autocampere. 
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Dag til dag planen tager udgangspunkt i San Francisco, og rejseruten er ”med uret” rundt i det vestlige USA. 

Fordelen ved at rejse ”med uret” fra San Francisco er, at I venter med de mere kulørte og børnevenlige 

oplevelser i bl.a. San Diego og Los Angeles – især hvis I rejser med børn. Dermed er der noget at glæde sig 

til for ungerne hen mod slutningen af ferien. Desuden er der mulighed for at lægge et par dage ind med 

strandferie og afslapning, når I kommer til Californien. 

Særligt for 2017: Highway 1 i Californien vil være lukket mellem Hearst Castle og Monterey i hele 2017!  

Mojave ørkenen i Californien indgår som en af mange oplevelser i denne ruteplan 

 

I får også mulighed for at køre på Route 66 i det vestlige Arizona og i Californien 
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Rejseruten gennem Californien, Arizona, Nevada og Utah – dag for dag:  

• Dag 1: Ankomst til San Francisco 

• Dag 2 + 3: San Francisco 

• Dag 4: Kørsel til Yosemite (afhentning af lejebil i San Francisco) 

• Dag 5: Yosemite National Park 

• Dag 6: Yosemite – kørsel til Kings Canyon 

• Dag 7: Kings Canyon og Sequoia National Park 

• Dag 8: Kørsel til Death Valley 

• Dag 9: Death Valley – kørsel til Las Vegas, Nevada 

• Dag 10 + 11: Las Vegas 

• Dag 12: Las Vegas (Hoover Dam og/ eller anden udflugt fra Las Vegas) 

• Dag 13: Kørsel til Zion National Park, Utah 

• Dag 14: Zion – kørsel til Bryce Canyon National Park 

• Dag 15: Bryce Canyon – kørsel til Antelope Canyon, Arizona (Page) 

• Dag 16: Monument Valley, Arizona 

• Dag 17: Kørsel til Grand Canyon 

• Dag 18: Grand Canyon, Arizona 

• Dag 19: Route 66 – kørsel til Lake Havasu City, Arizona 

• Dag 20: Joshua Tree National Park – kørsel til San Diego, Californien 

• Dag 21 + 22: San Diego 

• Dag 23: San Diego og Los Angeles 

• Dag 24: Los Angeles 

• Dag 25: Los Angeles – kørsel til Santa Barbara 

• Dag 26 + 27: Santa Barbara 

• Dag 28: Highway 1 – kørsel til Monterey 

• Dag 29: Monterey – kørsel til San Francisco Airport 

• Dag 30: Hjemrejse fra San Francisco 
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Ankomst til San Francisco – 1. dag 
 

I lander (sandsynligvis) i San Francisco International Airport, der ligger syd for selve San Francisco. Herfra er 

der cirka en halv times transport ind til Downtown, hvor alle seværdigheder er placeret.  

Jeg vil anbefale jer, at I venter med at få udleveret jeres udlejningsbil til den dag, hvor I skal videre mod 

Yosemite. Det er nemlig både dyrt og besværligt at have en udlejningsbil i San Francisco. Dels koster det 

kassen at parkere bilen i det indre San Francisco, og dels ligger alle seværdigheder og attraktioner tæt på 

hinanden i San Francisco. Desuden har byen et særdeles fintmasket net af sporvogne, busser, metro, m.v., 

så I har ikke brug for bilen i San Francisco.  

Så spar et par dages billeje, mens I opholder jer i San Francisco. I stedet kan I tage en taxaminibus fra 

lufthavnen og ind til jeres hotel, som 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. 

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 ved San 

Franciscos rådhusplads, Union Square. Her har jeg boet på det glimrende Handlery Union Square. Generelt 

er overnatning i San Francisco desværre ret dyrt. 

Links: 

San Francisco Airport – www.highways-usa.com/san-francisco-airport  

Hoteller i San Francisco – www.highways-usa.com/san-francisco-hoteller  

Kabelsporvognene kravler op langsomt, men sikkert op ad de stejle gader i San Francisco  
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San Francisco – dag 2 og 3 
 

Med tre overnatninger og to hele dage i San Francisco, har I god tid til at opleve San Francisco, men også tid 

til at få styr på jeres jetlag, inden I begynder køreturen rundt i det sydvestlige USA. San Francisco har mange 

oplevelser at byde på. Bl.a. vil jeg anbefale en tur over til Alcatraz, som I skal afsætte tre timer til, inklusiv 

sejlturen frem og tilbage. Husk at bestille billetter hjemmefra – ellers kan der være udsolgt. Billetter kan 

bestilles op til 90 dage før afgang – se linket nedenfor. 

I kan også overveje en cykeltur rundt i San Francisco. Der findes flere firmaer, som udlejer cykler, bl.a. Bay 

City Bike og Blazzing Saddels. Nogle arrangerer også guidede ture – bl.a. den klassiske tur over Golden Gate 

Bridge over til Sausalito på den anden side af San Francisco Bay, hvorfra man så tager færgen 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. 

Når I er ved Fisherman’s Wharf, så smut lige 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 

San Franciscos udmærkede akvarium, Aquarium of the Bay ligger. I skal også sætte tid af til Chinatown og 

en tur med kabelsporvognene gennem San Franciscos stejle gader.  

Jeg vil også nævne San Franciscos lækre bypark, Golden Gate Park, der har flere spændende museer, bl.a. 

det store naturvidenskabelige California Academy of Science, som er rimeligt nyt og som har en stribe 

fantastiske faciliteter indenfor. Hippi-kvarteret Haight Ashbury ligger i gåafstand fra Golden Gate Park, hvis I 

vil opleve det. I 2017 markeres 50 året for Summer of Love i 1967 med flere arrangementer i byen. I bør 

også overveje at besøge de homoseksuelles kvarter Castro, som er meget ”San Francisco”. Det er nemt at 

finde, da den elektriske sporvogn, som kører nede fra Fisherman’s Wharf, har endestation i Castro. 

Rabatpakken CityPass giver jer mulighed for at spare op til halvdelen af den normale billetpris på fem 

attraktioner i San Francisco. Om det giver mening for jer at købe et CityPass til San Francisco afhænger 

naturligvis af, hvilke seværdigheder I gerne vil opleve. Rabatpakken inkluderer bl.a. transport med busser 

og sporvogne (både kabel og elektriske sporvogne, men ikke metroen), adgang til California Academy of 

Science, en times cruise ud på San Francisco Bay (forbi Alcatraz og Golden Gate Bridge) samt adgang til 

oplevelsescentret Exploratorium. Læs mere i min artikel om rabatpakken San Francisco CityPass. 

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 

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  

CityPass San Francisco – www.highways-usa.com/san-francisco-citypass  

Hoteller i San Francisco – www.highways-usa.com/san-francisco-hoteller  
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To af San Franciscos største seværdigheder: Alcatraz og Golden Gate Bridge 

 

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

 

Castro kvarteret er de homoseksuelles højborg og en vigtig del af San Franciscos identitet  
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Fra San Francisco til Yosemite – 4. dag 
 

Dagens distance: Cirka 185 miles/ 295 kilometer 

I dag skal I først hente jeres udlejningsbil, inden I er klar til at forlade San Francisco og køre mod Yosemite. 

Valgmuligheden står mellem enten at hente bilen på et udleveringskontor inde i selve San Francisco – eller 

hente bilen ude i lufthavnen, hvor der er et langt større udvalg af forskellige biler og modeller.  

Flere udlejningsselskaber tilbyder, at I selv kan vælge, hvilken bilmodel I gerne vil have, inden for den 

bilstørrelse og bilkategori, I har booket hjemmefra. Det gælder fx hos Alamo. Derfor kan det være en fordel 

at afhente bilen i lufthavnen, hvor der normalt er et langt større udvalg af biler – især først på dagen – end 

der er på de mindre udlejningsstationer inde i Downtown San Francisco. 

Metroen i San Francisco, kaldet BART, kører direkte ud i San Francisco International Airport fra Downtown. 

Det nemmeste er derfor at sende fx farmand – eller hvem der nu er chauffør – ud i lufthavnen efter bilen. 

Vedkommende kan så hente resten af familien på hotellet, når bilen er blevet udleveret. 

Der er flere ruter fra San Francisco ud til Yosemite. Men uanset hvilken rute I vælger, skal I regne med cirka 

tre timers kørsel. Fra San Francisco ville jeg sigte efter Interstate 580 og Interstate 205, der siden bliver til 

Californiens Highway 120 ved byen Manteca. Highway 120 fortsætter helt frem til selve Yosemite – en i 

øvrigt meget smuk rute, især den sidste del af turen op i bjergene. 

Når I kører ind i Yosemite, så køb et nationalparkpas hos park rangeren ved indgangen. Det er nemlig langt 

billigere at købe et årspas til alle amerikanske nationalparker end at købe ”enkeltbilletter” til hver enkelt 

nationalpark. Prisen er 80 dollars for det såkaldte America The Beautiful Annunal Pass i 2017.  

Angående overnatning, så er der flere muligheder i Yosemite. En ting er dog sikker: I skal reservere alle 

overnatninger ved Yosemite på forhånd – hvilket også gælder overnatning ved de øvrige nationalparker.  

Hvis I besøger Yosemite i sommerhalvåret, ville jeg prøve at booke to nætter på en af de to teltlejre, som 

ligger inde i selve Yosemite Valley, enten Half Dome Village (indtil 2016 kendt som Curry Village) eller 

Housekeeping Camp. De byder begge på motel standard inde i selve Yosemite National Park i ”faste” canvas 

telte med rigtige senge – men med delte bade- og toilet faciliteter. Det er en alternativ overnatningsform, 

men det er faktisk ret hyggeligt, og så ligger begge teltlejre helt perfekt lige midt i parken. 

Half Dome Village og Housekeeping Camp er typisk åbne fra omkring april til og med oktober. Besøger I 

Yosemite i ydersæsonen, så husk at vælge et telt med opvarmning – der bliver koldt om natten. 

Der findes også rigtige hoteller inde i Yosemite, ligesom der ligger nogle byer uden for parken med hoteller. 

Jeg har skrevet to artikler om overnatning ved Yosemite. Dels en artikel om overnatning inde i selve parken 

og dels en artikel om hoteller i byerne vest, sydvest og syd for Yosemite. Her kan I finde mere information. 

Vil I læse mere? Her kan I købe HELE rejseplanen til Californien, Arizona, Nevada og Utah: 

www.highways-usa.com/sydvestusa-30dage  
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Få endnu mere inspiration til kør-selv ferien i USA: 

Flere USA rejseguider af Henrik Lange 
 

Min 30 dages rejseplan til Californien, Arizona, Nevada og Utah er en af 11 forskellige 

rejseplaner, jeg har skrevet om USA. Hvis turen går til Rocky Mountains, Sydstaterne, 

Atlanterhavskysten, Blue Ridge Parkway eller Florida, har jeg også skrevet rejseplaner 

og guider til disse regioner. I kan vælge mellem dag-for-dag guider til forskellige dele af 

USA eller punkt-for-punkt guider til klassiske highways som Route 66 eller Highway 1. 

Detaljerede dag-for-dag guider til kør-selv-ferie på egen hånd i USA: 

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 i USA fra New York City til Florida  

www.highways-usa.com/atlantic-11dage  

6 dages rejseplan: Blue Ridge Parkway fra Shenandoah til Great Smoky Mountains  

www.highways-usa.com/blueridge-6dage 

 

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 

Californien, Arizona, Nevada og Utah – 30 dage 
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