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ESTA GODKENDELSEN
Lad os starte med det kedelige: ESTA forhåndsgodkendelsen er et must, hvis I vil rejse til USA. Siden 
2009 har alle danske statsborgere skulle have en ESTA forhåndsgodkendelse, for at kunne stige om-
bord på flyet til USA – med mindre I har et visum til USA. 

Prisen for en ESTA godkendelse er 14 dollars (2018). De betales online som en del af den elektroniske 
ansøgningsproces. ESTA formularen udfyldes online, hvor I oplyser en række informationer samt sva-
rer på nogle spørgsmål. Alle rejsende til USA – børn som voksne – skal udfylde en ESTA forhåndsgod-
kendelse, men voksne kan naturligvis udfylde ESTA godkendelsen på deres børns vegne. 

Umiddelbart efter at I har udfyldt og betalt jeres ESTA godkendelse, får I svar på, om I er godkendt til 
indrejse i USA. De bliver 99% af alle ansøgere. Hvis I dog mod forventning ikke bliver godkendt, skal 
I søge om visum til USA. Det anbefales at udfylde sin ESTA ansøgning til USA senest en uge inden 
afrejsen til USA, men gerne tidligere.

Husk: Hvis I flyver via Canada på vej til USA, skal I også have en canadisk ETA forhåndsgodkendelse  
– ud over ESTA godkendelsen til USA. ETA godkendelsen koster 7 canadiske dollars, og er gyldig i 5 år.

ADAPTER TIL STIKKONTAKTER
Stikkontakter i USA har flade ben, og ligner ikke de danske/ europæiske stikkontakter. Derfor skal I 
have fat i en adapter, så I kan oplade jeres mobiler, den bærbare computer, jeres kamera, o.s.v. i USA. 

I vil gøre tingene meget nemmere for jer selv, hvis I har købt adapteren på forhånd, fx i lufthavnen 
i Danmark. I kan også købe en adapter hos Nordisk Korthandel, den store rejseboghandel i Latiner-
kvarteret i i Studiestræde i København. 

Det er også smart at tage en kort forlængerledning med flere stik med til USA, så I kan oplade flere 
ting på en gang fra samme stikkontakt. Husk at man kun benytter 110 volt i USA mod 240 volt her i 
Europa. Det har dog ikke nogen betydning ved opladning af mobiler, bærbare computere, tablets og 
lignende elektronik.

NATIONALPARK PAS
Priserne på dagsbilletter til mange nationalparker i USA er steget flere gange i løbet af de seneste par 
år. Derfor er det efterhånden blevet dyrt at købe ”enkeltbilletter” til hver enkelt nationalpark, selvom 
disse dagsbilletter normalt er gyldige i 7 dage for en hel familie. 

Løsningen er derfor at anskaffe jer det såkaldte nationalpark pas – America the Beautiful – som I kø-
ber ved indkørslen til den første nationalpark, I møder på jeres vej rundt i USA. Passet gælder til alle 
amerikanske nationalparker i et helt år for hele familien, hvilket i praksis vil sige op til fire voksne, som 
følges ad i samme køretøj. Børn under 15 år har gratis adgang til nationalparkerne. 

Prisen for årspasset America the Beautiful er 80 dollars (2018). Hvis I skal besøge mindst tre national-
parker i USA, er årspasset i langt de fleste tilfælde billigere end de tilsvarende dagsbilletter.



RAND MCNALLY’S ROAD ATLAS
GPS’er er et fint hjælpemiddel til at finde vej i de store byer i USA. Men GPS’er er samtidig et rigtigt 
dårligt redskab ude på landet, hvor der er langt mellem byerne, og hvor det er nemt at finde vej selv. 
Så sluk for GPS’en uden for de store byer, og brug jeres egen retningssans suppleret af den fine skilt-
ning overalt i USA med fx vejnumre på landevejene.

Hvis GPS’en skal ”finde vej”, vil den ofte foretrække motorveje og store landeveje - men ikke nødven-
digvis smukke og naturskønne veje, som er en stor del af oplevelsen i USA. Men dem kan I finde ved 
at bruge et godt vejatlas. Med et vejatlas ved hånden får I en langt bedre fornemmelse af, hvilket 
landskab I kører igennem på jeres tur og hvilke byer og oplevelser, der ligger langs med jeres rute de 
enkelte dage.

Køb jer derfor et klassisk vejatlas over USA på print. Rand McNally’s klassiske Road Atlas i A3 format er 
min personlige favorit. I kan enten købe kortet hjemmefra (fx hos Nordisk Korthandel i København), 
eller I kan købe det efter ankomst til USA i fx Walmart eller hos boghandlerkæden Barnes & Nobles. 

Så husk det nu: Slå GPS’en fra ude på landet og benyt jeres Rand McNally Road Atlas til at finde de 
mest naturskønne ruter. Det kan GPS’en ikke hjælpe jer med. Personligt benytter jeg aldrig GPS i USA. 
Heller ikke i de store byer. Og jeg kører næsten aldrig forkert, selvom det kan ske…

ET BUNDT 1 DOLLAR SEDLER
Selvom kreditkort er den mest benyttede betalingsform i USA, kan I ikke helt undvære kontanter i 
form af knitrende grønne dollar sedler til småting – bl.a. til drikkepenge. 

Og hvis I er rigtig smarte, så har I mindst 10 dollars i 1 dollar sedler med fra Danmark til USA ved ud-
rejsen. Dem kan I få udleveret, når I alligevel veksler penge. Så lad være med kun at få udleveret store 
sedler, når I veksler penge. Så har I nemlig ”småpenge” ved hånden lige fra ankomsten til USA, hvor I 
med det samme vil møde den amerikanske drikkepenge kultur. 

Fx når I skal afhente jeres udlejningsbil, og I bliver kørt fra lufthavnen og over til terminalen, hvor I af-
henter jeres lejebil. Den flinke chauffør på bussen er sandsynligvis behjælpelig med jeres bagage, så 
allerede her bør I have en dollar seddel eller to parat til drikkepenge. Det samme gælder, hvis I bliver 
kørt ind på et hotel med fx en shuttlebus, og chaufføren hjælper jer med bagagen. Så hav altid et par 
1 dollar sedler i baghånden til drikkepenge.

ET EKSTRA KREDITKORT
Alle har i dag et kombineret VisaDankort, der fungerer perfekt til betalinger i USA. Men det giver 
rigtig god mening at have mindst et ekstra kreditkort med til USA – og gerne et ”rigtigt” kreditkort 
som fx et MasterCard, da et VisaDankort er et debetkort/ hævekort, som ikke betragtes som et rigtig 
kreditkort. Derfor bør I overveje at anskaffe jer et ekstra kreditkort, hvilket skal gøres i god tid i jeres 
bank eller pengeinstitut, inden afrejsen til USA. 

Husk også, at I maksimum kan hæve op til 20.000 kr. pr. løbende måned på et VisaDankort – også 
selvom der står flere penge på den konto, som kortet er tilknyttet. Derfor giver det også god mening 
at have et ekstra kreditkort med til USA, især ved længere ferieophold i USA.



INTERNATIONALT KØREKORT
Som udgangspunkt behøver I ikke have et internationalt kørekort med til USA. Men I kan godt blive 
stoppet af en state trooper i USA, som gerne vil se det internationale kørekort – eller som måske bare 
spørger, om I har det med. Derfor giver det god mening at få anskaffet sig et internationalt kørekort, 
inden I tager til USA. 

Det koster 25,- kr. (2018) at få det udstedt, og så er det gyldigt i 12 måneder fra udstedelsesdatoen. 
Det er Borgerservice, som udsteder det internationale kørekort. De kan også hjælpe jer med at få 
taget et pasfoto til det internationale kørekort mod et gebyr, hvis I ikke har et pasfoto på lager.

SOLCREME
Brugen af solcreme er naturligvis en selvfølge om sommeren i hele USA. Men solen er faktisk også 
ganske skarp i dagtimer i hele det sydlige USA resten af året, og ikke kun om sommeren. Derfor gæl-
der det om at få solcreme med til USA – og huske at bruge det. 

Mange bliver overraskede over solens magt i det sydvestlige USA om foråret og efteråret. Det gælder 
også chaufføren, som nemt kan blive solbrændt – eller direkte solskoldet – af de solstråler, som kom-
mer ind ad sidevinduet i chaufførsiden. Så pas på!

Jeg taler af erfaring. Jeg har selv ved flere lejligheder fået røde arme, udelukkende ved at have en 
T-shirt på, når jeg har kørt udlejningsbil i USA i det tidlige forår eller sene efterår. Så hav respekt for 
solens stråler – også uden for højsæsonen i juni, juli og august.

HAT MED BRED SKYGGE
Lidt i samme boldgade som solcremen: Det er ikke (kun) for at se smarte ud, at mange amerikanere 
går rundt med baseball hatte. Den brede skygge på hattene gør underværker på en varm sommer-
dag i USA og gør det mere behageligt at færdes udenfor i sommervarmen.

I vil hurtigt lære at sætte pris på de farverige hatte, når I bevæger jer rundt i USA om sommeren. Så 
husk jeres favorit hat hjemmefra – eller køb en af de mange farverige baseball hatte, som I kan finde i 
enhver velassorteret souvenirbutik med referencer til diverse baseball teams. Personligt er jeg ret vild 
med Cleveland Indians smilende indianer på deres baseball hatte…



BADETØJ
Det er sikkert kun mig personligt, der har det med at glemme at pakke badetøjet, inden jeg rejser til 
USA. Men lad være med det, for I kan hurtigt få brug for badetøj flere steder på jeres ferie i USA.

Ud over poolen på hotellet og diverse wellness områder med boblebade, så kunne en hurtig dukkert 
ved stranden – eller i en flod på en varm sommerdag – også være en mulighed. 

Desuden findes der flere steder i USA, hvor man har naturlige hot springs, som man kan bade i. Det 
gælder bl.a. flere steder i Rocky Mountains regionen, hvor man udnytter varme kilder fra undergrun-
den til at skabe badefaciliteter, som er åbne hele året rundt – lidt som man kender det fra Island.

Der findes varme kilder flere steder i Rocky Mountains, bl.a. i Colorado og Washington State, hvor jeg 
selv har testet dem. Der findes endda mulighed for at bade i Yellowstone National Park af alle steder, 
hvor floden Boiling River er populær at bade i. Her kan man bade i det lune vand, der er opvarmet af 
de varme kilder fra undergrunden, som strømmer sammen med det kolde smeltevand fra bjergene. 
Også i Utah og Arizona er der flere muligheder for at bade, bl.a. visse steder langs Colorado floden. 

God tur
ønsker Henrik Lange 
Highways-USA.com


