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Rocky Mountains på 23 dage 

Dette forslag til en kør-selv rute gennem de amerikanske Rocky Mountains med start i 

Denver byder på noget af den mest imponerende natur, USA kan byde på. I kommer bl.a. 

gennem Yellowstone med sine springende gejsere, varme kilder og store bisonokser. 

Men I kommer også til South Dakota med Mount Rushmore og de fire præsidenthoveder 

hugget ud i bjergsiden. Det samme gælder indianerhøvdingen Crazy Horse i Black Hills. 

Arches og Canyonlads i Utah er også inkluderet plus Colorados smukke bjerglandskaber. 

Desuden vil I opleve en del af USA, hvor cowboykulturen stadig trives, og I vil møde den 

indianske kultur og besøge nogle steder, hvor den hvide mand og indianerne tørnede 

sammen i 1800-tallet. Afstandene i denne del af USA er store. Det er oplevelserne også. 

Introduktion til Rocky Mountains 

Rocky Mountains er et fantastisk område, som byder på masser af spændende oplevelser. Højsæsonen i 

Rocky Mountains regionen starter i juni og går hen over sommeren frem til slutningen af september eller 

starten af oktober. I dette tidsrum er alle veje i bjergene åbne, og I vil stort set ikke opleve dårligt vejr.  

Jo længere I kommer hen på sæsonen, desto større er risikoen for regn og tåge oppe i bjergene. I midten af 

oktober begynder man at vinterlukke nogle af bjergvejene i flere af nationalparkerne, og dermed kan I ikke 

længere komme op til de smukkeste områder af parkerne. Derfor er sommerperioden fra juni til og med 

september klart at foretrække – med mindre I er interesseret i skisportsoplevelser.    

Desuden skal I være indstillet på, at afstandene er meget store – endnu større end i det sydvestlige USA. 

Derfor kan det ikke undgås, at I vil få nogle dage, hvor I skal køre rigtig langt. Men sådan er betingelserne, 

hvis I vil opleve dette område af USA, hvor afstandene altså er store. Men det er oplevelserne også.  

Rocky Mountains regionen i USA byder på en langt mere autentisk og ”ægte” udgave af USA – i forhold til fx 

Californien og det sydvestlige USA. Mange rejsende fortæller af samme grund, at man kommer helt tæt på 

amerikanerne og den amerikanske sjæl på turen gennem Rocky Mountains staterne.  

Det gælder forresten også den indianske kultur i USA. I forhold til indianske oplevelser skal I dog være klar 

over, at de indianske samfund i USA ikke er specielt åbne overfor turister. Derfor kan I typisk kun møde den 

indianske kultur på museer og ved monumenter, hvor indianerne selv viser deres kultur frem.  

Denne rundrejse på 23 dage tager udgangspunkt i Denver. Det er også i Denver, at turen slutter. Det giver 

mulighed for en rejserute, der bl.a. omfatter Rocky Mountains National Park, South Dakota og Black Hills 

området, Yellowstone og Grand Teton, Arches og Canyonlands National Parks, Mesa Verde National Park og 

det bjergrige og meget smukke Colorado sydvest for Denver. 
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Rejseruten gennem Rocky Mountains – dag for dag:  

• Dag 1: Ankomst til Denver 

• Dag 2: Denver (afslapning, bytur og tilpasning til tidsforskel/ jetlag) 

• Dag 3: Rocky Mountains National Park – overnatning i Estes Park, Colorado 

• Dag 4: Kørsel til Black Hills, South Dakota – base ved Rapid City, South Dakota 

• Dag 5: Black Hills – Mount Rushmore, Crazy Horse, Custer State Park 

• Dag 6: Black Hills – Badlands National Park og Rapid City 

• Dag 7: Black Hills – Custer State Park, wildwest byer, fx Deadwood og Keystone 

• Dag 8: Heldagstur/ Kørsel til Cody gennem Wyoming 

• Dag 9: Cody Wyoming/ Kørsel til Yellowstone – base inde i Yellowstone 

• Dag 10 + 11: Yellowstone National Park 

• Dag 12: Grand Teton National Park – base i Jackson Hole, Wyoming 

• Dag 13: Jackson Hole, Wyoming 

• Dag 14: Heldagstur/ Kørsel til Salt Lake City – overnatning ved Salt Lake City, Utah 

• Dag 15: Salt Lake City 

• Dag 16: Heldagstur/ Kørsel til Moab – base i Moab, Utah 

• Dag 17: Arches National Park (Moab) 

• Dag 18: Canyonlands National Park (Moab) 

• Dag 19: Kørsel til Durango – base i Durango, Colorado 

• Dag 20: Mesa Verde National Park 

• Dag 21: Kørsel ad Million Dollar Highway (U.S. 550) via Silverton og Ouray 

• Dag 22: Udforskning af regionen sydvest for Denver – overnatning i Montrose eller Gunnison  

• Dag 23: Returnering til Denver 
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Ankomst til Denver – 1. dag 
 

I lander i Denver International Airport, som ligger cirka 20 kilometer øst for Denver. Men I kan skimte Rocky 

Mountains bjergere i baggrunden bag Denvers skyline, så allerede ved ankomsten kan I fornemme, hvilken 

smuk natur som venter jer de kommende uger. 

Når I har afhentet jeres udlejningsbil, kører I ind til jeres hotel i selve Denver. Jeg har ingen referencer i 

forhold til, hvor I skal vælge at bo i byen. I vil under alle omstændigheder skulle bruge en udlejningsbil for 

at komme rundt i Denver. Da lufthavnen ligger langt uden for byen, vil jeg klart vælge et hotel inde i selve 

Denver, fremfor et hotel ved lufthavnen. 

Links til Denver International Airport: 

Portræt af Denver International Airport – www.highways-usa.com/denver-airport  

Denver International Airports eget website – www.flydenver.com  

Rocky Mountains bjerge udgør i klart vejr et smukt bagtæppe bag Denvers skyline 
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Denver – 2. dag 
 

Der er otte timers tidsforskel fra Danmark til Colorado, så i dag kan I lige får styr på jeres jetlag og kigge jer 

lidt omkring i Denver, inden I dagen efter skal op til Rocky Mountains National Park.  

Denver er en forholdsvis ny by. Men hvis I vil opleve lidt af den gamle bydel, så søg ned mod Larimar 

Square, byens ældste kvarter fra slutningen af 1800-tallet. Byens hovedbanegård Union Station er blevet 

renoveret og udgør sammen med bydelen Lower Downtown et af de mere hippe kvarterer i byen. Selve 

Union Station byder på cafeer og restauranter i et ret hyggeligt miljø. 

Hvis I er til museer, så overvej Colorado History Museum, der åbnede i 2012, og som skulle være et rigtigt 

godt museum med masser af interaktive oplevelser. Jeg har ikke selv besøgt Colorado History Museum, 

men har læst meget godt om det. Også Denvers Art Museum – tegnet af arkitekten Daniel Libeskind – 

skulle være rigtigt godt. 

Links til Denver: 

Min storbyguide til Denver – www.highways-usa.com/denver  

Denvers egen hjemmeside – www.denver.org 

Union Station er en flot bygning fra dengang, toget var det foretrukne transportmiddel 
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Rocky Mountains National Park – 3. dag 
 

Dagens distance: Cirka 120 miles/ 190 kilometer 

I dag forlader i Denver og kører nordvest ud ad byen ad Highway U.S. 36. I takt med, at I bevæger jer 

længere og længere væk fra Denver, kravler I også højere og højere op i bjergene. Der er cirka halvanden 

times kørsel fra Denver op til Rocky Mountains National Park. 

Rocky Mountains National Park er jeres første møde med det ægte Rocky Mountains med nogle fantastiske 

panoramaudsigter kombineret med store områder med fyrretræer og nåleskove – indtil I kommer op over 

trægrænsen, og der ”kun” er udsigt til de golde bjerge med sne på toppen.  

Når I kører ind i parken, 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.  

Årspasset giver adgang til alle de nationalparker, I skal opleve undervejs. Ud over selve passet får I også 

udleveret en brochure med et detaljeret kort over parken. Desuden får I en avis udleveret, der udkommer 

hvert kvartal, som fortæller om parken og dyrelivet på den årstid, hvor I besøger parken. Rocky Mountains 

har masser af dyr og er hjemsted for bl.a. elge, bjørne, ulve, bævere, oddere, m.fl. 

Vejen gennem parken, Trail Ridge Road, er en oplevelse i sig selv. Den er USA’s højst beliggende 

gennemgående landevej, der når op i 3,7 kilometers højde. I kan vælge at køre hele vejen gennem parken 

(fra øst til vest). Jeg vil dog anbefale, at I ”nøjes” med at køre op til Alpine Visitor Center oppe på toppen i 

bjergpasset Fall River Pass, som ligger utrolig smukt. Herfra skal I så samme vej tilbage/ ned igen, men det 

er en fantastisk smuk tur. 

Angående overnatning, så ville jeg finde noget i Estes Park, servicebyen der ligger ved den østlige indkørsel 

til Rocky Mountains National Park. Her ligger der en stribe forskellige hoteller. 

Links til Rocky Mountains National Park: 

Rocky Mountains National Park – www.highways-usa.com/rocky-mountains  

Rocky Mountains på NPS.gov – www.nps.gov/romo  
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Trail Ridge Road snor sig gennem Rocky Mountains National Park oppe over trægrænsen 

 

Der er rig lejlighed til at nyde udsigten fra Trail Ridge Road, hvis vejret ellers er klart 
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Rocky Mountains til South Dakota – 4. dag: 
 

Dagens distance: Cirka 380 miles/ 610 kilometer  

Nu står den første længere dagstur på programmet. Men I kan glæde jer til en smuk køretur op gennem det 

østlige Wyoming, hvor I kommer ud på prærien og vil opleve græssletter så langt øjet rækker. 

I skal regne med cirka syv timers kørsel fra Estes Park i Colorado op til Black Hills i South Dakota. Ruten I 

følger er først Interstate 25 op forbi hovedstaden i Wyoming, Cheyenne, der i øvrigt er en af USA’s mindste 

delstats hovedstæder. Nord for Cheyenne forlader I Interstate 25 og fortsætter mod nordøst ad hovedvejen 

U.S. 85, som går gennem det østligste Wyoming på grænsen til Nebraska. Nord for byen Lusk forlader I U.S. 

85 og følger U.S. 18 ind i South Dakota. 

Dagens destination er Black Hills i South Dakota, som er rammen om de næste tre dage af jeres oplevelser i 

Rocky Mountains. Hvor I vælger at have base henne, mens I opholder jer i Black Hills, er faktisk ikke så 

afgørende. For seværdighederne i Black Hills ligger ganske tæt. Så uanset hvilken by I vælger, kommer I til 

at skulle køre lidt hver dag – men ikke specielt lange afstande.  

Vil I læse mere? Så køb HELE dag-for-dag rejseplanen til Rocky Mountains her: 

www.highways-usa.com/rockymountains-23dage 

Ruller I vinduet ned, får I nemt uventede gæster, når I kører gennem Custer State Park 
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Få endnu mere inspiration til kør-selv ferien i USA: 

Andre USA rejseguider af Henrik Lange 

Min 23 dages rejseplan til Rocky Mountains er en af 11 forskellige rejseplaner, jeg har 

skrevet om USA. Hvis turen går til Californien, Arizona eller Utah, Atlanterhavskysten, 

de amerikanske sydstater, Florida eller ned langs Blue Ridge Parkway, har jeg også 

skrevet rejseplaner og guider til disse regioner. I kan 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  

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  

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 

 

Rocky Mountains: Colorado, South Dakota, Wyoming og Utah – 23 dage 
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