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Grand Canyon

Los Angeles

San Diego (194 km fra Los Angeles)

Needles (303 km fra Palm Springs)

Afgang fra Danmark med ankomst i Los
Angeles. Byen er USA’s næststørste, og der er
plads til 4 byer af New York City’s størrelse på
det areal som Los Angeles dækker. Bøg
Beverley Hills, Disneyland, Universal Studios
eller nyd de dejlige strande ud til Stillehavet.
Af andre populære attraktioner kan nævnes
Walk of Fame, hvor man du se de mere end
2.300 bronzestjerner i fortovet, som hædre de
største skuespillere. Er man til arkitektur,
kunst og museer, kan man med fordel besøge
Los Angeles Downtown.

San Diego ligger i det sydlige californien ud til
Stillehavet og tæt på den Mexicanske grænse.
Der findes mange attraktioner i byen, blandt
andet Sea World, San Diego Wild Animal Park,

Byen Needles ligger i Mojave-ørkenen ved
den naturskønne Colorado River, ved broen
til Arizona. Hotellet Best Western Colorado
River Inn, er beliggende på den historiske
Route 66, som er eller rettere var, en
hovedvej i USA. Vejen blev grundlagt i 1926,
og begyndte i Chicago, Illinois og førte
gennem Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas,
New Mexico, Arizona og Californien til Los
Angeles. Vejen havde oprindeligt en samlet

San Diego Zoo of Seaport Village.

Palm Springs (199 km fra San Diego)
Palm Springs er lidt af et fatamorgana for i
princippet burde der ikke være en by på den
golde jord, hvor Palm Springs ligger, men i
kraft af kunstvanding er det lykkedes at skabe
en by midt i Californiens Mojave-ørken. Er
man til golf, er der over 100 golfbaner i Palm
Springs.

længde på 3.939 km.
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Phoenix (369 km fra Needles)
Phoenix er hovedstad i staten i Arizona siden
1889, hvor byen ny har 1,3 millioner
indbyggere. For 2000 år siden kom indianerne
fra Mexico og byggede kanaler, dyrkede korn,
bønner, meloner og bomuld, lavede lerpotter,
vævede kurve og lavede smykker. Indianerne
forsvandt igen i ca. år 1350 – ingen ved
hvorfor. Først ca. 500 år senere begyndte en
ny by at tage form, som i dag er en af USA's
hurtigst voksende byer.

Grand Canyon (377 km fra Phoenix)
Med 1,6 kilometer fra kanten og ned til
bunden af Grand Canyon, er den berømte
kløft i det nordlige Arizona et både
skræmmende og fascinerende stykke natur.
Gennem millioner af år har Colorado River’s
strøm boret sig ned i den bløde undergrund
og skabt Grand Canyon.

og 23 fælleslokaler Nordamerikas største
klippeby. Fra Sun Temple er der en smuk
udsigt ud over Cliff Palace samt andre små
klippebygninger.

Sådan får du et uforpligtende
tilbud fra My-Light
1) Gå ind på www.my-light.dk
2) Find "tilbudsformular" øverst på siden
3) Udfyld formularen med netop de byer
du ønsker at besøge samt oplysninger
om hotel og bil
4) Tryk "Send" og du vil indenfor nogle
dage modtage et tilbud fra os.

Moab (226 km fra Mesa Verde)
Moab er beliggende midt i en storslået vildmark, med sære naturfænomener.
Landskabet er lavet af det stof, som trækker
filminstruktører til – det kan dog stærkt anbefales at opleve naturen i virkeligheden, og
ikke kun på det store lærred. Man kan oplyse
den smukke natur på mange måder, og Moab
byder på muligheder for blandt andet vandreture, cykelture, jeepture og riverrafting.

Bryce Canyon & Zion (445 km fra Moa b)

Mesa Verde (475 km fra Grand Canyon)
Mesa Verde Nationalpark ligger på et stort
skovklædt plateau omkring 600 meter over
havets overflade. De største seværdigheder er
de små byer, der er bygget ind i klippesiderne
omkring år 1200. Cliff Palace er med 217 rum

Las Vegas (426 km fra Bryce canyon)
Las Vegas fik sit navn af spaniere, der var med
i Antonio Armijo karavanen. De brugte vandet
i området på vej nord og vest ad de gamle
spanske spor i Texas. I 1880’erne var det
grund-vandsbrønde i området, der gav liv til
grønne områder, som man brugte til at
græsse hestene og give dem et fortjent hvil.
På spansk kaldes disse områder for Veag og
heraf navnet Las Vegas. I dag besøger mere
end 30 millioner turister byen, hvor der på
hovedgaden, The Strip, er en rivalisering
mellem kasinoerne i downtown, der forsøger
at vinde turisterne – Las Vegas er generelt et
inferno af udklædte artister, larmende
spillemaskiner samt ekstravagante biler og
hoteller. Rutsjebaneentusiaster bør prøve
Speed, som starter ved Nascar Café eller
rutsjebanen på toppen af Stratosphere Tower.

De slanke røde klippesøjler står side om side
så langt øjet rækker, som gør Bryce Canyon til
et helt unikt landskab. Når du skal opleve Zion
National Park, anbefales den 6 miles (10 km)
lange Zion Canyonn Scenic Drive, hvor du kan
gå på opdagelse på en række naturstier ved
forskellige lokaliteter.
De første hvide nybyggere, der slog sig ned i
området omkring 1850, var mormoner. I 1875
slog Ebenezer dig ned i området – heraf
navnet.
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Death Valley (212 km fra Las Vegas)
Death Valley er en dal i Mohave-ørkenen og
ligger i nationalparken Death Valley National
Park. Dalen er omkring 225km lang og er
kendt for ekstrem hede. Der blev målt 56,6
grader d. 10. juli 1913, hvilket er den højeste
temperatur målt på jorden, uden for Afrika.

Bishop (261 km fra Death Valley)
Bishop er en lille by med knap 4.000
indbyggere, beliggende midt imellem Sierra
Nevada Mountain Range og White Mountains.
En overnatning i Bishop kan anbefales, hvis
man trænger til et stop på en lang køretur.

Sequoia NP (484 km fra Death Valley)
Her kan man opleve verdens største træer,
der får enhver til at føle sig som en myre i en
stor nåleskov. Vejen gennem den enorme
skov går bl.a. forbi verdens største træ
General Sherman Tree, der er 35 meter i
omkreds, 84 meter højt og 2100 gammelt.
Trækker man i vandrestøvlerne, har man
mulighed for at gå både korte og lange ture,
og i parkens storslåede bjerglandskaber og
skove, kan man være heldig både at se bjørne,
ulve og pumaer. Fra Sequoia National Park
kan man komme ind i Kings Canyon, som er
en kløft med kun én vej ind. Turen er lang, så
der skal sættes en hel dag af til køreturen.

San Francisco (305 km fra Yosemite)
Besøg Golden Gate Bridge, Fængselsøen
Alcatraz, hvor man kan høre tidligere indsatte
fortælle om deres tid i fængslet, eller oplev
søløver på Pier 39 og Fisherman’s Wharf.
Også China town og det gamle hippie-kvarter
Haight Ashbury, som byder på mange små
butikker og caféer, kan anbetales. En af de
bedste måder at opleve byen på, er en tur
med de berømte kabel-sporvogne (Cable cars)
der kravler op af de stejle gader.
Der er nok at tage fat på i San Francisco, og
oveni alt dette, kommer den konstante trussel
om det store og ødelæggende jordskælv.

Santa Barbara (151 km fra Sa n Lui s Obi .)
Santa Barbara er en af de mere spændende
kystbyer langs Californiens vestkyst. Byen har
formået at værne om sit kulturhistorie og er
samtidig begunstiget med nogle af de bedste
strande i Californien. Byens hovedgade er et
slaraffenland for shoppere, her kan man købe
alt i souvenirs, men også mange andre
fristelser. Santa Barbara er en relativt
eksklusiv by, så ikke alt, er lige billigt – dog er
byen et besøg værd uanset om man er til
udendørsaktiviteter, shopping, kultur eller
mad og vin.

Monterey (192 km fra San Francisco)

Yosemite NP (236 km fra Sequoia)
Yosemite National Park er Californiens mest
populære nationalpark, og dækker et areal på
2
3.081 km og strækker sig over de vestlige
skråninger af Sierra Nevada-bjergkæden. I
1984 blev Yosemite udpeget til verdensarvsområde, og besøges årligt at mere end 3,5
millioner mennesker, hvoraf mange særligt
2
fokuserer på naturen på de 18 km , som
dækkes af Yosemite Valley. En sand
eksplosion af naturen gaver kommer den
besøgende i møde, som opleves bedst ved at
parkere bilen og vælge en af de utallige
vandreture, som er afmærket i området. En af
vandreruterne går fra Mirror Lake til Snow
Creek Falls og er 13 kilometer lang.

Hvis man siger Highway 1 fra San Francisco,
kommer man til Monterey, der er en mondæn
kystby. Byen er kendt for sit akvarium, men
tiltrækker også pga. strandvejen 17 Mile
Drive, hvor nogle af USA’s mest eksklusive –
og dyreste – golfbaner ligger. Desuden finder
du her nogle af de mest kostbare amerikanske
villaer i Californien – alle med havudsigt. Det
kan anbefales at tage en hvaltur ud i bugten
med marinebiologer som guider.

Los Angeles (153 km fra Santa barbara)
Fly fra Los Angeles til Danmark, med ankomst
den efterfølgende dag (dansk tid).

San Luis Obispo (232 km fra Monterey)
Den snoede kystvej mellem Monterey og San
Luis Obispo vil tage et stykke tid, og det vil
måske være tiltrængt med et stop her. Det er
en anderledes oplevelse at bo på Madonna
Inn. Folk med smag vil uden tvivl kalde
hotellet for usmageligt: Samtlige 109 værelser
er forskellige og overdrevet fantasifuldt
indrettede, ligesom caféen og restauranten.
Bare det at låne toilettet er en oplevelse. Se
mere på: www.madonnainn.com

Vi glæder os til at arrangere Deres
næste ferie, og sammensætte den
perfekte rejse
efter netop Jeres ønsker.
Klik dig ind på www.my-light.dk og
udfyld en af vores tilbudsformularer
for et uforpligtende tilbud.
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