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Der er utallige fristelser på en familieferie til Californien. Kunsten er at vælge det rigtige
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Introduktion til familieferie i Californien:

Forlystelser og familieoplevelser i Californien
Californien er et overflødighedshorn af tilbud til børnefamilier. Fristelserne er mange, så der
skal planlægges med hård hånd, når aktiviteterne i det vestlige USA skal udvælges. Samtidig
er det ikke nogen billig fornøjelse ”at slå håret” ud i det sydlige Californien. Her får I nogle
hurtige tips til, hvordan I vælger rigtigt på jeres kommende familieferie i Californien.
Lad børnenes alder afgøre valget
Der er mange hensyn at tage, når der skal vælges familievenlige aktiviteter på ferien i USA. Det bedste råd, der
kan gives i den sammenhæng er: Lad alderen på jeres børn være det, som afgør hvilke oplevelser og
temaparker, I vælger at besøge.
Der en nemlig stor forskel på, hvilke aldersgrupper de enkelte parker satser på. Familier med mindre børn –
børn i alderen 5-10 år – kan med fordel rette blikket mod Disneyland/ California Adventure, Legoland
Californien, SeaWorld San Diego og San Diego Zoo eller San Diego Zoo Safari Park.
Hvis der sidder teenagere på bagsædet i udlejningsbilen, er svaret Universal Studios og Warner Brothers
Studio Tour – med Knott’s Berry Farm som en outsider. Warner Brothers er også super til det voksne publikum,
mens Warner ikke duer til mindre børn. Børn under 8 år har slet ikke adgang til Warner Brothers.
Er teenagerne på tærsklen til at være voksne, kan man trykke action pedalen helt i bund, og vælge Six Flags
Magic Mountain – så bliver det ikke vildere i Californien. StarLine Tours’ guidede ture gennem Hollywood er
oplagte til de fleste aldersgrupper – med undtagelse af helt små børn.

Lad være med at overfylde kalenderen
Vær realistiske omkring, hvad I kan nå at opleve. De fleste familier typisk kun har afsat to eller tre dage i Los
Angeles og/ eller San Diego. Og så er der altså grænser for, hvor meget I kan nå, når der også skal indregnes
transport (på Californiens ofte overfyldte motorveje).
Desuden skal I også lige have tid til at trække vejret ind imellem. Flere dage i træk med temaparker stopfyldt
med andre turister bliver hurtigt for meget af det gode. Så pas på ikke at ville for meget på for kort tid. Jo
ældre ungerne bliver, desto mere kan I tillade jer at sætte på agendaen, men alt med måde.

Vær realistiske ved køb af rabatpakker
Der findes flere forskellige rabatpakker til det sydlige Californien, og de kan være ret oplagte. Men husk at
læse det med småt – der er en række restriktioner, I skal være opmærksomme på. Fx er der på enkelte
attraktioner restriktioner på, hvilke ugedage rabatpakkens billetter kan benyttes.
De fleste rabatpakker er skruet sådan sammen, at I skal lægge et ret aggressivt aktivitetsprogram med flere
forskellige attraktioner hver dag, for at få det fulde udbytte af pakkerne. Er I friske på det, er rabatpakkerne en
super investering. Men fortrækker I at tage tingene ”lidt ad gangen”, er det ikke sikkert, at rabatpakkerne er
noget for jer. Bagerst i e-bogen får I et overblik over de mest oplagte rabatpakker i det sydlige Californien.
Henrik Lange, Highways-USA.com, oktober 2018
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Lego klodser mellem L.A. og San Diego:

Legoland California
Legoland i Carlsbad mellem Los Angeles og San Diego var det første Legoland uden for
Europa, da det slog dørene op i 1999. I 2013 fik parken i Californien følgeskab af Legoland i
Florida. I modsætning til de fleste forlystelsesparker i Californien, er Legoland California
målrettet børnefamilier og børn mellem 3 og 12 år. Derfor finder I ikke de helt vilde rides i
Legoland, der er mere afdæmpet end mange af dens umiddelbare konkurrenter.
Forskellige temaområder rundt om i parken
Ligesom de fleste forlystelsesparker – og Legolande – er Legoland California delt op i temaområder. Flere af
områderne er velkendte for danskere som fx piratområdet Pirate Shores, borgområdet Castle Hill og
eventyrsektionen Land of Adventure. Lego City afdelingen hedder Fun Town i Californien, mens pigerne har
fået deres eget område, det ”lyserøde” Lego Friends område Heartlake City. I 2016 indviede Legoland
California en ny afdeling med titlen Ninjago World, målrettet raske drenge i 5 – 10 års alderen.

Miniland og vandlande i Legoland
En af de interessante ting ved at besøge et Legoland langt væk fra vores eget velkendte Legoland i Billund, er
parkens miniland – i Californien navngivet Miniland USA. Det tilsvarende miniland i Legoland Florida har
samme navn. I den californiske udgave kan I tage på opdagelse i New York, Washington D.C., Las Vegas, New
Orleans og naturligvis Californien i skikkelse af San Francisco og udvalgte scener fra det sydlige Californien,
inkl. Los Angeles. Som altid er Legolands minilande bygget i størrelsesforholdet 1:20.

Washington D.C. er en af de byer, I kan opleve i Miniland USA i Legoland California
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Legoland California byder også på en ret stor Water Park, hvilket er oplagt i det sydlige Californien i det milde
og varme klima. Vandlandet i Legoland California er opdelt i to afdelinger: Dels en klassisk vandpark med
masser af vandleg, dels et tematiseret Lego Chima vandland. Det kræver en udvidet billet at få adgang til de
to vandlande i Legoland California.

Tre Lego skelet mænd giver et nummer ved forlystelsen Lost Kingdom

Legoland California indgår i mange rabatpakker
Som dansk turist i Californien må I naturligvis gøre op med jer selv, om I vil bruge tid på at besøge Legoland
California, når der er så mange andre oplagte – og fra en dansk vinkel måske mere ”eksotiske” attraktioner i
Californien. Det er et spørgsmål om smag og behag, tid og pengepung.
Hvis I overvejer Legoland California i Carlsbad, skal I vide, at parken indgår i begge de to rabatpakker til
henholdsvis Los Angeles og San Diego, Go LA Card og Go San Diego Card. Parken er også en del af det særlige
Southern California CityPass, hvor både Disneyland og California Adventure, SeaWorld San Diego og altså
Legoland California indgår. Sidstnævnte rabatpakke er rigtig interessant for børnefamilier med mindre børn –
hvis man altså har tid nok til at nå alle fire forlystelsesparker. Universal Studios indgår til gengæld ikke
længere i Southern California CityPass. Læs mere om de forskellige rabatpakker bagerst i denne e-bog.
Ud over selve Legoland California og det tilhørende vandland, ligger der også et SeaLife Aquarium lige ved
indgangen til Legoland. SeaLife akvarierne er af ret høj kvalitet, og på de fleste dagsbilletter til Legoland
California indgår Sea Life Aquarium også.
Rabatpakken Go San Diego Card inklusiv Legoland – www.highways-usa.com/san-diego-gocards
Læs mere om Legoland California – www.legoland.com/california
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Klassisk forlystelsespark med historie:

Knott’s Berry Farm
Bær til frugtproduktion var det oprindelige afsæt for Knott’s Berry Farm i det sydlige Los
Angeles, sådan som navnet stadig indikerer. Grundlagt som en vejside attraktion tilbage i
1930’erne, er Knott’s Berry Farm gennem mange år udviklet fra et lille familieforetagne til
at være en af USA’s største forlystelsesparker. Parken har dog ikke glemt sine rødder som
”rustik” oplevelsespark med tråde tilbage til det vilde vesten.
Bær, frugt og kager i det sydlige L.A.
Knott’s Berry Farm er ikke specielt kendt af internationale turister, der – når det gælder forlystelsesparker i
det sydlige Californien – især vender blikket mod Universal og Disney. Men vil man have en mere autentisk
oplevelse, der heller ikke i forhold til adrenalin kick på nogen måde overlader scenen til konkurrenterne, er
Knott’s Berry Farm et interessant alternativ.

Knott’s Berry Farms historie gør, at parken markedsfører sig som USA’s første temapark

Parkens rødder går som nævnt tilbage til 1930’erne, hvor jorden som parken ligger på husede en række
bærplantager, hvorfra der blev solgt diverse frugtprodukter og kager. Op gennem 40’erne og 50’erne
udviklede stedet sig til, hvad der bedst kan betegnes som et sommerland, og i 1968 begynde man at tage
entre for at komme ind. Der kom flere og flere forlystelser til, og i løbet af 70’erne og 80’erne udviklede
Knott’s Berry Farm sig til at være en af Californiens mest populære forlystelsesparker.

Vilde rutsjebaner for enhver smag
I dag er Knott’s Berry Farm en af USA’s største forlystelsesparker, målt på antal årlige besøgende, og parken
målretter sig især mod amerikanerne selv – og i mindre grad internationale turister. Det gør parken ekstra
interessant at besøge som turist, hvis man vil have en mere autentisk ”amerikansk” oplevelse.
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For at holde trit med folks forventninger til nyheder, er der i de senere år blevet investeret kraftigt i nye
forlystelser, bl.a. rutsjebaner. Således er Knott’s Berry Farm leveringsdygtig i nogle af Californiens vildeste
rutsjebaner med navne som Silver Bullet, Xcelerator og Boomerang, hvor der ikke spares på G-kræfterne.
I den mere nostalgiske afdeling finder man en af Californiens største trærutsjebaner, Ghost Rider, som
genåbnede i 2016 efter en større renovering og opgradering. En tur med Ghost Rider tager hele 2 minutter
og 40 sekunder, hvilket gør det til den længste trærutsjebane på den amerikanske vestkyst.
Ghost Rider blev opført i 1998 som en del af parkens Ghost Town – en westernby, som hører til en af de
ældste dele af parken, der i 2016 kunne fejre 75-års jubilæum. Her finder I også en af de ældste kørende
forlystelser i parken, Calico Mine Ride fra 1960, et minetog, der kører ind i smalle minegange. Knott’s Berry
Farm er også kendt for sin relation til figurerne fra tegneserien Nuser – på amerikansk Snuppy. Det skyldes
parkens afdeling Camp Snuppy, der er målrettet børn under 12 år.

Tegneseriefigurerne fra Radiserne optræder i Knott’s Berry Farms Camp Snuppy

Billetter til Knott’s Berry Farm
En voksenbillet til Knott’s Berry Farm koster 48 dollars (2018). Hertil kommer parkering på 19 dollars (2018).
Men har I valgt at købe rabatpakken Go LA Card eller alternativt Go San Diego Card, er adgangsbilletten til
Knott’s Berry Farm er inkluderet i rabatpakken. Knott’s Berry Farm indgår således i begge rabatpakker.
Ud over forlystelsesparken driver Knott’s Berry Farm også vandlandet Knott’s Soak City, som er nærmeste
nabo til Knott’s Berry Farm på den anden side af hovedvejen California Highway 39. Adgang til vandlandet er
også inkluderet i de førnævnte rabatpakker. Men I kan næppe nå begge dele samme dag.
Rabatpakken Go LA Card inklusiv Knott’s Berry Farm – www.highways-usa.com/los-angeles-gocards
Læs mere om Knott’s Berry Farm – www.knotts.com
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Californiens og USA’s vildeste rutsjebaner:

Six Flags Magic Mountain
Spænd sikkerhedsbæltet godt. Rigtig godt. For Six Flags Magic Mountain hører til i den
absolutte elite, når det gælder rutsjebaner med adrenalin kick. Forlystelsesparken ved
Santa Clarita en lille times kørsel nord for Los Angeles Downtown sparker i den grad røv,
når det gælder thrill rides. Og så har Six Flags Magic Mountain verdensrekorden i flest
rutsjebaner i en park: Hele 19 styks! Enjoy!
Rutsjebaner i absolut verdensklasse
Six Flags Magic Mountain er en klassisk forlystelsespark med tryk på action. Her slår amerikanerne gækken
løs, når det skal være rigtig vildt og sanserne og kroppen i den grad skal udfordres. Målgruppen er derfor
især teenagere og andre vovehalse, der ikke har nogen problemer med at hænge med hovedet nedad og
blive centrifugeret rundt indtil flere gange i parkens rutsjebaner.
Magic Mountain har siden parken åbnede i 1971 været blandt frontløberne i udviklingen af nye forlystelser
og i særdeleshed rutsjebaner. Parken var således den første, der i 1976 fik installeret en rutsjebane med et
360 graders loop. Siden er der kommet mange andre rekorder til. Bl.a. var parken den første i verden, der
kunne tilbyde hastigheder på over 100 miles – 160 kilometer i timen. Og så har Magic Mountain også det
største vertikale rutsjebaneloop i verden, hvor man når op i en højde på 49 meter – med hovedet nedad.

Rutsjebanerne i Magic Mountain tager bogstaveligt talt gæsterne med op til nye højder

Også attraktioner for mindre børn
Six Flags Magic Mountain er dog andet end hårrejsende rutsjebaner, selvom de fylder meget i parken. Parken
er inddelt i en række forskellige temaområder, og der er trods alt også forlystelser for mindre børn med mere
familievenlige løjer.
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Således begyndte Magic Mountain at fokusere mere på familiesegmentet i midten af nullerne, efter at man i
en årrække havde blikket stift rettet mod de vilde adrenalinkicks. Således kan man nu finde flere områder for
mindre børn i parken, bl.a. Bugs Bunny World med Warner Brothers tegneseriefigurer. Der er også masser af
restauranter og shopping muligheder rundt om i parken.

Magic Mountain har optrådt i masser af film
Magic Mountain er ikke førstevalget hos internationale turister, når der skal vælges forlystelsesparker i
Californien. Dertil er konkurrencen fra Universal Studios og Disneyland for stor. Men hvis I har teenagere
med til Californien, der trænger til at få et adrenalin sus ud over det sædvanlige, er Six Flags Magic Mountain
nord for Los Angeles i den grad leveringsdygtig.
Parkens mange rutsjebaner har ikke overraskende optrådt i et utal af film og TV-serier igennem årene.
Parken har således ageret kulisse i bl.a. Space Cowboys fra 2000, hvor Donald Sutherland spiller en
konstruktør, der tester rutsjebaner – i det konkrete tilfælde rutsjebanen Viper.
Også i True Romance fra 1993 lægger Magic Mountain rutsjebaner til, da filmens hovedperson spillet af
Christian Slater skal forhandle om afsætning af et større parti kokain. Og hvor er det mere oplagt at gøre det,
end ombord på en rutsjebane med adskillige loops undervejs.
Ud over forlystelsesparken driver Six Flags også et vandland, Hurricane Harbor tæt ved Magic Mountain. Six
Flags driver i alt 13 forlystelsesparker i USA, Canada og Mexico foruden en stribe vandlande i USA.
Six Flags Magic Mountain indgår som en af de ”store” attraktioner i rabatpakken Go LA Card. Køber I
almindelige dagbilletter, kan det bedst betale sig at købe dem online på forhånd. Priserne starter ved 54
dollars (2018) for en dagsbillet for voksne. Hertil kommer udgiften til parkering på 25 dollars (2018).

Vil I læse mere? Så køb HELE e-bogen om Familieferie og forlystelser i Californien:
www.highways-usa.com/ebog-familieferie-californien

Adskillige loops og skruer er blandt de obligatoriske elementer i Six Flags’ rutsjebaner
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Det hurtige overblik:

Rabatpakker til det sydlige Californien
Det er ikke nogen billig fornøjelse at købe billetter til de mange forlystelsesparker og
attraktioner spredt rundt om i det sydlige Californien. Heldigvis er der mulighed for at spare
lidt på feriebudgettet ved at benytte sig af nogle af de forskellige rabatpakker, hvor man
kan kombinere flere parker og attraktioner til en fælles pris. Her er et overblik.
Go Los Angeles Card – All Inclusive
Go Los Angeles Card er en rabatpakke, som giver jer gratis adgang til 35 attraktioner i Los Angeles området. I
køber altså adgang til 35 attraktioner i enten 3, 5 eller 7 dage for en fast pris – og opnår dermed en markant
rabat i forhold til, hvis I købte enkeltbilletter til hver enkelt seværdighed.
Go LA Card i All Inclusive-udgaven inkluderer bl.a. adgang til Universal Studios, Warner Brothers Studio Tour,
OUE Skyspace Los Angeles, Legoland California, Knott’s Berry Farm, Six Flags Magic Mountain plus en lang
række andre oplevelser i Los Angeles. Men det siger sig selv, at der er grænser for, hvor mange attraktioner I
kan nå at opleve, hvis I har købt et Go LA Card med en gyldighed på fx tre dage.
I er dog ikke tvunget til at bruge kortet tre dage i træk. Go LA Card kan aktiveres i alt tre gange fordelt over
14 dage i kortets levetid – målt fra den første dag, kortet aktiveres.
Bemærk, at den inkluderede billet til Universal Studios i Go LA Card nu er gyldig ALLE ugens dage – også
lørdag og søndag. Tidligere har den inkluderede billet til Universal Studios kun være gyldig på hverdage
mandag-fredag. Men nu kan man altså igen helt selv bestemme, hvilken ugedag man besøger Universal. Den
inkluderede billet til Universal Studios med et Go LA Card giver dog kun adgang til Universal en gang.
Læs mere om Go LA Card på www.highways-usa.com/los-angeles-gocards

Go San Diego Card – All Inclusive
Vælger I i stedet rabatpakken Go San Diego Card, er udgangspunktet 40 attraktioner i San Diego området.
Hovedattraktionen i rabatpakken Go San Diego Card er SeaWorld i San Diego, der kan besøges alle ugens
dage – forudsat, at I har købt et Go San Diego Card med en gyldighed på mindst 3 dage.
I modsætning til Go LA Card, kan I ikke springe en dag eller to over med et Go San Diego Card. Har I købt et 3
dages pas, er kortet kun gyldigt i tre dage i forlængelse af hinanden – målt fra den første aktivering af kortet.
Aktiverer I kortet på en tirsdag formiddag, vil et 3 dages Go San Diego Card udløbe torsdag midnat.
Ud over SeaWorld inkluderer Go San Diego Card også San Diego Zoo, San Diego Zoo Safari Park, Legoland
California, Knott’s Berry Farm plus en lang række andre attraktioner i det sydlige Californien. Men igen: Det
er umuligt at nå alle attraktioner på fx tre dage, så I må foretage en hård prioritering.
Læs mere om Go San Diego Card på www.highways-usa.com/san-diego-gocards
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Få endnu mere inspiration til kør-selv ferien i USA:

Andre USA rejseguider af Henrik Lange
Min e-bog Familieoplevelser i Californien er en af 11 forskellige e-bøger, jeg har skrevet
om USA. Hvis turen går til Arizona, Utah, Las Vegas, Rocky Mountains eller Sydstaterne,
har jeg skrevet e-bøger og guider til alle disse regioner. I kan både vælge mellem dag-fordag guider til forskellige dele af USA eller punkt-for-punkt guider til klassiske highways
som Route 66 eller Florida Keys. Se listen over alle mine nuværende 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
21 dages rejseplan: Californien, Arizona, Nevada og Utah - i motorhome
www.highways-usa.com/sydvestusa-21dage
21 dages rejseplan: Rocky Mountains inkl. Yellowstone
www.highways-usa.com/rockymountains-21dage
18 dages rejseplan: The Deep South inkl. New Orleans, Nashville og Memphis
www.highways-usa.com/deepsouth-18dage
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
Guider til klassiske amerikanske highways:
Route 66 fra Chicago til Los Angeles – www.highways-usa.com/ebog-route66
Highway 1 Californien: Fra San Francisco til L.A. – www.highways-usa.com/ebog-highway1
Florida Keys: Fra Everglades til Key West – www.highways-usa.com/ebog-floridakeys
Familieoplevelser i det sydlige Californien
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