
Tidligere USA rejser 

2001 - juli 

Vores 1. USA rejse var til vores sølvbryllup i juli 2001.  

Varighed: 3 uger.  Lufthavn: San Francisco via London 

Hanne og John på Mainberry. Og Rita i Santa Cruz. 

Hovedpunkter: Monterey, San Francisco, Winchester Mystery house i San José, Yosemite, 

Mariposa Grove, L.A. (Universal studio) Anaheim (Disneyland m.m.), Solvang, Millerton lake 

og Fresno. 

   

 

2003 - september 

Anne-Grethe var med. 

Varighed: 3 uger. Lufthavn: San Francisco via London. 

Hanne og John på Sassafras. Og Rita i Santa Cruz. 

Hovedpunkter: Kings Canyon, Monterey, San Francisco, Anaheim (Disneyland & Crystal 

Chatedral), Solvang, Reno, Viginia city, Lake Tahoe, Sacramento old town, Millerton Lake, 

Fresno og Yosemite. 

 



 

2005 - marts 

Varighed: 3 uger. Lufthavn: Los Angeles via London.  

Vi startede med 2 dage i L.A. Disneyland og bustur til Hollywood.  

Greyhound bus til/fra Madera 

Hovedpunkter for resten af turen: Heast castle, Millerton, Eastmann & Hensley Lakes, 

Yosemite (med sne), Columbia og Moaning Cave, Kings Canyon/Sequoia/Lake Kaweah. 3 

dage til Las Vegas, Valley of fire, Hoover Dam. Og 1 dag sammen med Hanne og John til 

Fairfield og Sonoma.  

 

 

  



 

2006 – august/september 

Varighed: 4 uger. Lufthavn: Los Angeles via London 

Hovedpunkter: 4 dages tur: Bakersfield, Lone Pine, Bishop, Mammoth Lake, Lee Vinning, 

Tioga Pass, Bodie, Yosemite. Overnatninger I Lone Pine, Mammoth lake og Lee vinning. 

4 dages tur: San Francisco, Sausalito, Alcatraz, Muirs wood, Calistoga, Nappa Valley. 

Overnatning i Corte Madera lige nord for Golden Gate. 

9 dages tur sammen med Hanne og John: Laughlin, Grand Canyon (Tusayan), Meteor crater, 

Las Vegas (Summer Bay resort), Hoover Dam, Valley of fire.  

Atwater flymuseum, Millerton Lake, Fresno, 2 dage i Anaheim (Disneyland) inden hjemrejse. 

 

 

  



2007 – September 

Martin & Annette var med de første 2 uger.  

Varighed 3½ uger. Lufthavn: San Francisco via London 

Hovedpunkter: Yosemite, Mariposa Grove, Groveland. (Martin & Annette overnatning i 

Yosemite og Hiking tur) 

7 dages tur med Martin & Annette: Morro Bay, Big Sur kyste, 17 mile drive, Carmel til 

Monterey. Videre via Gilroy til Sonoma Valley (Overnatning i Sebastopol). Tur til Bodega bay, 

Sausalito, Golden Gate, San Francisco (Golden Gate Park). Overnatning I Pacifica.  Martin & 

Annette havde yderligere 3 dage I San Francisco ved Union Square. 

Vi kørte tilbage til Hanne og John og havde en 5 dages tur til San Diego (Seaworld) og Los 

Angeles (Universal studio) og Hollywood. Retur til Madera via Sequio og kings canyon. 

 

  



2008 – juli/august 

Marianne & Jesper var med. Hanne og John var i DK samtidig med at vi var i USA. 

Varighed: 4 uger. Lufthavn: San Francisco. Til USA via Schiphol – hjem via Paris

 

Hovedpunkter: Se kortet.  

Opdelt i 13 dage: Madera - L.A. (Disneyland & Cystal chatedral) - Lauglin– Grand Canyon – Las Vegas 

- Madera. 

Dagsudflugter fra Madra: Yosemite, Millerton Lake, Fresno 

Og en 6 dages tur: Madera - Pasa Robles via Hwy 1 til 17 mile drive, Carmel og Monterey, Santa Cruz 

til San Francisco – Madera. 

 



2010 – juli  

Varighed: 4 uger. Lufthavn: Til USA : Denver, Colorado, retur til DK fra San Francisco. 

Vi startede med 17 dage rundtur: Denver (her besøgte vi Tom & Heather), Gennem Wyoming 

med overnatning i Douglas, til South Dakota, overnatning i Sturgis, Mount Rushmore, tilbage 

til Wyoming, overnatning i Buffalo, Cody, Yellowstone, Overnatning i West Yellowstone, 

Montana. Salt Lake City, besøg i den oplympiske by, til Bryce og Zion National Parker. En 

enkelt overnatning i Las Vegas inden vi kom til Madera. Se kort nedenfor:  

 

Derpå 8 dage sammen med Grethe, Carsten, Johannes og Josefine til L.A.  

Hanne, Joel og Erika var også med de første 2 dage hvor vi var i Universal studio. 

Efterfølgende var vi i Hollywood, Beverly Hills, Santa Monica, Disneyland, Crystal Chatedral 

via Santa Barbara retur til Madera. 

4 dage til Carmel, Monterey & Salinas. 

Yosemite og Kings Canyon (sammen med Hanne) 

  



 

2011 – August 

Varighed: kun 2 uger i USA/Canada. Vi fløj med Iceland air til Keflavik på Island. Hanne og 

Jytte var med på 6 dage ti Island, hvor vi fik set meget af den sydlige del af Island. De fløj 

retur til København da vi fløj videre til JFK New York. Vi havde 5 dage i New York, lejede en 

bil og kørte ca. 1200 km via Connecticut, Massachusetts til Rhode Island. Overnatning i New 

Port, videre til Boston gennem New Hampshire til Burlington, Vermont. Ind i Canada ved 

Montréal. Ned langs Lake Ontario til Kingston, forbi Toronto til Hamilton, hvor vi var i 4 

nætter. Niagara falls og Fort Erie. Hjemrejse fra Toronto via Keflavik. 

Turen i USA/Canada – se kort nedenfor: 

 

 

2012 – september 

Denne tur var oprindeligt planlagt til juni måned 2012. men pga. Mona´s sygdom 

måtte vi udsætte den i 3 måneder. Varighed: 4 uger (2- 28 september). 

Vi fløj ind til Los Angeles og tog shuttlebus til det for os velkendte Holiday inn på 

Katella Ave. – Her havde vi booket 3 nætter, så vi havde 2 hele dage i Disneyland. 

Derpå hentede vi bilen hos Hertz og kørte til Hanne og John i Madera. Vi blev hos 

dem i 6 dage.  

Så fortsatte vi nordpå. I Nordcalifornien overnattede i Redding og besøgte Lassens 

Volcanic Nationalpark. Vi fortsatte over grænsen til Oregon og var ved Crater Lake 

Nationalpark og ved mange vandfald på vores vej ad Umpqua Hwy. På grænsen 

mellem Oregon og Washington State var i 3 nætter i Troutdale for at bruge 2 hele 

dage på at gå ud til mange af vandfaldene langs Columbia historic Hwy – det mest 

fantastiske var nok Multnomah falls, men alle var fantastiske fordi det er natur når 

det er bedst. Vi var også ved Bonneville Dam og en tur oppe på Mount Hood. Derefter 



fortsatte vi op gennem Washington State og var ved Mount St. Helens hvor vi kunne 

kigge direkte ned i vulkankrateret. Vi fortsatte forbi Seattle op over den canadiske 

grænse til Vancouver. Her var vi rundt i byen og i Stanley Park og nord for Vancouver 

var vi på trætopvandring over Suspension bridge. Fra Vancouver kørte vi til 

Tssawassen og tog færgen til Vancouver Island, her var vi 3 nætter i Victoria by hvor 

vi gik nogle dejlige ture. En enkelt lille tur ud af byen til Fort Rodd Hill og fyrtårn. Vi 

tog færgen til Port Angeles og var så i USA igen. Her var vi 3 nætter i Sequim – 

dagene tilbragte vi i Olympic Nationalpark hvor højdepunktet  var at se laksen springe 

i floden. Vi var de sidste 4 nætter i Sea-Tac tæt på Seattle Internationale lufthavn 

hvor vi afleverede bilen dagen for vi skulle rejse hjem. Inden da havde vi været en 

dag i Mount Rainer Nationalpark. Da vi havde afleveret bilen, tog vi et lightrail ind til 

Seattle og var bl.a. oppe i Space Needle og på Pike Market. 

Nok den til dato bedste USA ferie vi har haft. Naturen viste sig med de mest 

fantastiske efterårsfarver og blå himmel alle dagene. 

                                                  

 

  



2013  - Maj/ Juni 

Vores 10. USA rejse blev til 17 dage sammen med Jesper og Marianne. Vi fløj direkte 

København – San Francisco og retur også direkte. 

Vi var 3 nætter i Monterey, ned ad Hwy 1 – 1 nat i Atascadero, i Madera 2 nætter så 

det passede med Hanne´s 70 års fødselsdag, 1 nat på Yosemite lodge at the falls, 1 

nat i Minden ved lake Thaho, 1 nat i Reno, 1 dag i Old Sacramento, 3 nætter i 

American Canyon – 1 dag i Sonoma og Napa og ved Old Faithfull Geyser og 1 dag i 

Six Flags Discovery Kingdom i Vallejo. Afsluttende med 4 nætter på Holiday Inn, 550 

North Point i San Francisco (hvor vi også var sammen med Jesper og Marianne i 

2008). Denne gang fik vi set en masse af byen og Oakland. Bl.a. var vi ved Cliff 

House og oppe ved Twin Peaks. 

Nedenfor kort over 2013-turen 

 

  



2014 – August - Florida 

Vi var 23 dage i Florida i August / September måned i forbindelse med Mona´s 60 års 

fødselsdag.  

Dette år var det første år hvor vi havde vores hobby med på ferie, så vi fandt 29 

geocach mens vi var på ferie. Derfor fik vi vores første geocach over 7.000 miles 

hjemmefra. Sjovt at få et nyt perspektiv med. Vi fik nogle steder som turister ellers 

ikke kommer. 

Vi startede med at køre til Key West, derpå tværs over Everglade. Selvfølgelig 

prøvede vi også airboat ride – det gjorde vi i Everglade Holiday Park. 

Derudover valgte vi at bruge 7 dage i Orlando for at besøge alle 4 Disney parker 

(Animal Kingdom, Epcot, Hollywood Studio og Magic Kingsom) og begge universal 

parker (Universal studios og island of adventure) Man kan sige at 6 teamparker på 7 

dage er mange, men vi gjorde det i vores eget tempo og fordelen ved at bruge den 

midterste uge på det, var at lejebilen stort set holdt stille i den periode fordi vi havde 

valgt hotel med gratis shuttelbus til Disneyparkerne og et hotel i gå afstand til 

universal parkerne. 

Slutteligt var vi ude langs kysten – helt oppe ved St. Augustine og helt nede ved Key 

Biscayne (velhaverøen syd for Miami) og så også en tur i Miami – Miami beach, south 

point park og art deco districtet. 

Alt i alt en anderledes USA tur, men bestemt fyldt med oplevelser. Se kort nedenfor. 

 

       

  



2015 – Californien – Tur 1 – Marts/April  

Det var slet ikke meningen at vi skulle 2 gange til Californien i 2015, men sådan 

bliver det altså. Første tur i marts i forbindelse med Gerts 60 års fødselsdag.  

Vi fløj med BA via Heathrow til San Francisco. På denne luksus tur blev i hentet af 

Hanne og John i lufthavnen. Det er nu dejligt at blive modtaget med et stort kram, så 

føler man sig velkommen og er ferien startet godt. 

Planen var at vi kun skulle være i Madera og at vi skulle geocache. Så det blev til 

mange gåture rundt i byen og vi fik set steder hvor vi ikke havde været på trods af at 

dette er vores 10. tur hvor vi er i Madera. Hanne var med på mange af vores 

morgenture. Vi fandt 130 cacher, Hanne fandt 58 i løbet af denne ferie. 

Sammen med Hanne og John kørte vi en 3-dages tur til Indio, Joshua Tree national 

Park, Laughlin og Death Valley. 1200 miles og mange oplevelser. 

Vi fik lagt Travel Bugs (geocaching) i Californien, Nevada og Arizona, så nu  rejser de 

rundt i USA. Og vi har sjov ved at følge dem på internettet. 

Vi blev bragt retur til lufthavnen den dag vi fløj hjem – og kunne tage afsked med et 

”vi ses snart igen” 

 

  



2015 – Californien – Tur 2 - Juli 

2. tur i juli måned (3 uger) var sammen med Caroline, Pia og Peter. Vi fløj med SAS 

direkte København til/fra San Francisco.  

For at tage hensyn til vores medrejsende, der ikke er rejsevante, valgte vi et hotel 

ganske tæt på lufthavnen. Vi tog hotellets bus og blev indkvarteret på et værelse 

med udsigt over vandet og til indflyvning til lufthavnen. Vi skulle prøve at holde os 

vågne så vi kunne komme ind i en normal døgnrytme. Californien er 9 timer bagud i 

tid i forhold til Danmark. 

Næste morgen hentede Gert og Peter udlejningsbilen i lufthavnen og vi kunne pakke 

kufferter i den og sætte kursen mod næste overnatningsby: Watsonville På vej hertil 

gjorde vi et stop og gik en herlig gåtur i Big Basin State park. Her så vi nogle store 

træer og et vandfald (der var dog ikke meget vand i vandfaldet). 

Vi overnattede 2 nætter her og brugte en dag til besøg i Monterey, 17 miles Drive 

m.v.  

Så skulle vi videre ned ad Hwy1 til byen Lompoc. En dagstur på cirka 300 kilometer. 

På vej gjorde vi mange stop for at se på den flotte natur ude langs Stillehavet. I 

Lompoc sov vi kun en nat og dagen efter fortsatte vi til Los Angeles (bydelen 

Anaheim). Her skulle vi have 3 nætter på Camelot inn lige overfor hovedindgangen til 

Disneyland. Det gav os 2 dage til Disneyland og California adventure Park. 

Herfra kørte vi gennem Mohave Ørkenen til Las Vegas hvor vi havde bestilt værelser 

på Stratosphere tower hotel. Vi fik 2 værelser med udsigt ud over ”The Strip” og 

kunne se alle de flotte lys fra værelserne. Vi fik også ”gratis” adgang til tårnet hvor 

man kører op med elevatorer og har en rigtig flot udsigt. 

Fra Las Vegas kørte vi ture til Hoover Dam og til Valley of fire (Nevadas første state 

Park) der har mange røde klipper. En aften var vi i Freemont Street for at høre og se 

musik i den overdækkede gade. 

Fra las Vegas kørte vi den lange tur til Hanne og John i Madera. Det var 8 timers 

kørsel tilbage gennem ørkenen og over bjergpasset ved Bakersfield. 

Vi blev hos Hanne og John i 4 nætter. Vi slappede af, fik vasket tøj, kiggede butikker 

( Walmart), fik noget god mad, hyggede og kørte nogle ture. Bl.a. var vi i Yosemite 

og i Kings Canyon Nationalparker. I Yosemite var der flotte grå bjerge og vandfald. I 

Kings Canyon var der mest store flotte træer.  

Herfra kørte vi nord for San Francisco. Vi gjorde pause i Casa de fruta, hvor der er 

butikker og et lille tivoli med togbane og karrusel. Vi skal nu være 4 nætter i 

American Canyon. Hotellet ligger lige på grænsen til Sonoma og Napa Valley, så vi 

kørte ture og kiggede på vinmarker og besøgte Old Faithful Geyser (der var også en 

lille zoologisk have) og vi var på besøg på Jelly Belly fabrikken for at se hvordan de 

laver slik. 



Vi var en hel dag inde i San Francisco. Her gik vi rigtig meget. Vi var bl.a. i Coit 

Tower, på Lombard street, Chinatown og over Golden Gate bridge. 

Den sidste nat havde vi bestilt på samme hotel som vi havde den første nat på. Alle 

var trætte og fyldt op med oplevelser, så det blev mest til afslapning på hotellet. Gert 

og Peter afleverede bilen og vi kunne tage hotellets bus til lufthavnen fredag. Vi fløj 

derfra kl. 17 og var i København dagen efter kl. 17. 

En dejlig tur fyldt med oplevelser. Det var sjovt at vise vores favoritsteder til vores 

gode venner. 

 

 

2016 – Seattle, Washington State – Oregon - Californien  

Hovedformålet med denne ferie er at starte i Seattle. Vi  besøgte Geocaching 

Headquarter som ligger i bydelen Fremont i Seattle. Vi havde bestilt 4 nætter på 

Staybridge Suites i samme bydel. Det viste sig at være rigtig godt placeret for det vi 

skulle i byen og et pænt hotel med gratis aftensmad mandag, tirsdag og onsdage. Vi 

kom dertil tirsdag, gik HQ-turen onsdag (9 cacher, d.v.s. en var disablet pga. 

byggeri) og vi var på HQ besøg fredag kl. 16, fredag formiddag gik vi en tur i 

Woodlake Park og fandt nogle geocacher der. Torsdagen brugte vi til et besøg i 

Seattle downtoen, Pike Public Market og Space Neddle. Hotellets bus kørte os til / fra 

Westlake Center. 

Lørdag startede vi køreturen på omkring 1600 kilometer. Lørdag nåede vi til Holiday 

inn i Seaside, en overraskende levende turistby på Oregons kyst. Inden vi kom dertil 

havde vi været i Fort Stevens State Park og bl.a. set The Wreck og fundet lidt 

geocacher. Søndag kørte vi videre til Newport. På vejen dertil var vi bl.a. på 

rundvisning på Tillamock ostefabrik. Holiday inn i Newport tog vi overnatning på vores 

point, så det var gratis. Mandag kørte vi videre til Klamath i Californien. Klamath 

ligger i Redwood National Park. På vejen dertil var vi i Avenue of Giants – hold da op 

var var de store de træer. Og der var mange geocacher. Vi var også i parken ”Drive 

Thrue Tree” – The Chandelier tree – lidt skuffende, bare t stort træ man kunne køre 

bilen igennem. 



Tirsdag blev til en 12 timers køredag langs kysten i Nord-Californien. Vi endte med 

overnatning på Marriott (tidligere Holiday inn, hvor vi var i 2007 med Martin og 

Annette) i Sebastopol. 

Onsdag kørte vi så resten af vejen til Madera. Vi passerede San Francisco på 

Oaklandsiden og var fremme hos Hanne og John først på eftermiddagen. 

Derefter havde vi 9 ovrenatninger hos Hanne og John. Dagene hyggede vi os i og det 

blev til en del gåture og geocaching. Vi var også en tur i Gilroy Outlet center for at 

købe North Face sportstøj og i Fresno for at købe Skechers sko. 

Vi var en køretur i Chowchilla, hvor vi blev Forst findere på 2 cacher, ved Eastman 

lake og ved Millerton Lake samt en eftermiddag i Kerman. 

Carsten og Kari til frokost hos Hanne og John den dag Gert havde fødselsdag. 

Torsdag aften inviterede vi Hanne og John på Black bear Diner og fredag kørte Hanne 

og John os til Lufthavnen i San Francisco. Vi havde en dejlig tur hjem med det nye A-

388 BA fly. 

 

 

 

  



2017 – Californien til Texas – Marts/April  

2017 turen (vores 15. USA rejse siden 2001) blev på 6 uger fra midt marts til 

slutningen af april 2017. Vi fløj med British Airways til / fra San Jose via London. San 

Jose er ca. 60 miles tættere på Hanne og John end San Francisco som vi ellers har 

brugt mange gange. 

Vi kørte sammen med Hanne og John til Rita som bor i Texas mellem College Station 

og Caldwell. 7800 kilometer blev det til – 12 overnatninger på vejen til Texas, 5 dage 

i Texas hos Rita og Alice. 5 overnatninger på turen tilbage til Madera. Vi har set og 

oplevet en masse ting og været i 6 nye stater.  

På turen var vi bl.a. i Laughlin (Nevada) Williams (Arizona) Holbrook (Arizona) 

Petrified Forrest National Park, Albuerqueque (New Mexico), Old Town der og Rio 

Grande Valley State Park, Adrian (Texas) Midtpoint cafe , Amarillo (Texas), Cadillac 

Ranch, Little Rock (Arkansas), Vicksburg (Mississippi), Port Allan (Louisiana) forstad 

til Baton Rouge, New Orleans (Louisiana) hvor vi tilbragte en lørdag med gåtur i 

French Quarter, Morgan City, Lake Charles hvor vi var i Sam Houston State Park og 

så en lille alligator. 

De 5 dage hos Rita gik meget af tiden med hygge og afslapning. Men vi fik gået nogle 

gode ture der ”ude på landet” og fodrede Cat-fish. Hyggeligt samvær også med Alice 

og Kent. 

På turen tilbage til Madera var vi i Fredericksburg, Fort Stockton, El Paso, Las Cruces 

(La Mesilla), Tucson, Lake Havasu hvor vi gik tur på London Bridge og slutteligt en 

overnatning mere på Pioneer i Laughlin. Dejligt motel og casino i gammel stil – det 

var vist 6. gang vi overnattede der. 

9 dage før og 10 dage efter den lange køretur tilbragte vi i Madera. Vi var en tur i 

Calaveras State Park sammen med Hanne og vi var selv en tur ved Millerton Lake. Vi 

holdt st. Patricks Day hos Carsten og Kari og påskefrokost hos Richard. 

Desuden deltog vi i et CITO geocaching event i Fresno. 

 

 



2018 – Denver – Mount Rushmore – Yellowstone – Salt Lake – 

Las Vegas – Madera – Maj måned 

Det var en dejlig 3 ugers tur sammen med Flemming og Hanne i maj måned.  

Det blev til 10 stater – ca. 5000 km på de første 16 dage. 

Vi fløj ind til Denver, hvor vi havde to overnatninger. Dagen brugte vi på en gåtur til 

State Capitol og om aftenen besøgte vi Heather, Tom, Tatum og de tre livlige 

kinesiske drenge.  

Derfra kørte vi gennem Wyoming -stop i Cheyenne, Sandstone Train depot, Wangler 

butik og frokost på Sanford's Grub & Pub 

Nebraska - overnatning i Scottsbluff og besøg ved Agate Fossil monument 

South Dakota - overnatning i Keystone tæt ved Mount Rushmore (dog uden at se 

præsidenthovederne pga. dis og tåge) 

Cody (2 overnatninger på The Cody hotel, bl.a. besøg ved Old Trail town og Buffalo 

Bill Dæmningen) 

Gennem Yellowstone (bl.a. stop ved Old Faithfull Geyser) til Montana -2 

overnatninger i West Yellowstone den hele dag brugte vi til en tur til Mammoth Hot 

Springs) 

Gennem Idaho til Utah – overnatning i Brigham nord for Salt Lake City, lørdag til 

Anthelope Island og Temple square i Salt Lake City derpå overnatning i Richfield syd 

for Salt Lake City og videre via Zion National Park til St. Georg. 

Kort gennem Arizona ad I-15 til Las Vegas, Nevada (2 overnatninger på Stratosphere) 

besøg på F R E M O N T  S T R E E T  E X P E R I E N C E  Street om aftenen og den hele dag 

brugte vi hver for sig i las Vegas. 

Derfra til Yermo, Californien via Badwater Basin i Death Valley. Vi startede den sidste 

dag med besøg i Calico Ghost town og så var der ”kun” 250 miles til Hanne og John i 

Madera, Californien – der tilbragte vi de sidste 5 overnatninger. Havde bl.a. en 11 

timers shoppingtur til Gilroy, holdt et geocaching event i parken lørdag og tilbragte en 

dejlig søndag aften hos Carsten og Kari. 

 



2019 – California – Nevada – Utah 

Årets USA rejse foregik i september måned. Denne gang sammen med Claus og Helle. Det vil 

sige vi ankom til San Jose torsdag 5. september og blev hentet af Hanne og John. Claus og 

Helle ankom fredag 6. september og kom til Madera lørdag den 7. september om 

eftermiddagen. Vi blev hos Hanne og John indtil tirsdag den 10. september hvor startede 

vores 16 dages roadtrip med at køre til Sacramento. Dagen blev tilbragt i Old Town og vi 

havde et geocaching event kl. 17. 

Følgende steder blev besøgt: Jelly Belly Factory i Fairfield, Napa Valley, Point Bonita 

ligthhouse, San Francisco, Bair Island (5 adventure lab caches). Herfra gik turen til Monterey, 

17 mile drive med Pebble Beach golf club og i Carmel. Efter en overnatning i Marina fortsatte 

vi ned langs Hwy 1 til Pismo Beach hvor vi fik en dejlig 2 værelses hotelovernatning med 

udsigt til den flotteste solnedgang i Stillehavet.  

Så gik turen videre til et par dage i Los Angeles bl.a. til Griffith Park – Travel town museum, 

Hollywood highlandcenter, walk of fame, Santa Monica Pier, Queen Mary i Long Beach og et 

stort Skechers factory outlet. De næste par dage var vi i Anaheim og hele onsdagen blev 

brugt i Disneyland – specielt i den nye Star Wars afdeling.  

Så kørte vi via Victorville (Route66 museum) og Yermo (Peggy Sue Diner) til Las Vegas. Den 

ene nat der blev tilbragt lige ved Fremont (den overdækkede gade med Viva las vegas 

lysshow). Vi tog så en lang køretur til Bryce – d.v.s. der var vejen lukket pga. en ulykke, men 

heldigvis havde vi bestilt overnatning i Hatch på Hwy 89. Så vi havde en lidt stille 

eftermiddag/aften der i ”the cabin” der var overraskende god. Næste morgen var der frost på 

bilen       men vi kørte til Bryce og fik en dejlig tur der bagefter kørte vi via Mt. Carmel Jct. Til 

Zion og havde også en god tur der. Endte dagen med nogle gode bøffer på texas Roadhouse i 

St. Georg. 

Så gik turen via Valley of fire tilbage til Las vegas hvor vi havde reseveret 3 nætter i en villa 

med 2 soveværelser og stort opholdsområde med en god pool. Kort gåafstand fra the strib. 

Vi brugte en formiddag til at køre til Boulder City – og gik en adventure lab cache tur i 

Bootleg Canyon inden vi samme formiddag besøgte Hoover Dam. Ellers gik dagene i Vegas 

med at se på bylivet og slappe af i poolen. 

En lang køretur bragte os øst om Death Valley gennem Area 51 til turens sidste overnatning 

som var på Yosemite Gateway Motel. 

Torsdag kørte vi først til Mono Lake og derefter over Tioga Pass (9945 ft. Højt) til Yosemite 

Valley, Birdaveil Falls og Tunnel view. Vi ankom Hos Hanne og John i madera sidst på 

eftermiddagen. 



 

Fredag var vi sammen med Hanne en shoppingtur til Fresno, Lørdag var vi i Pinnacles 

National Park også sammen med Hanne. Søndag havde vi et geocachingevent og der blev 

igen shoppet.  

Mandag forlod vi Madera kl. 11 – spiste frokost i Gilroy og ankom i god tid i San Jose 

lufthavn. Flyet hjemad afgik kl. 20 – og ankom tirdag den 1. oktober kl. 19 i Kastrup 


