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Yellowstone National Park

Salt Lake City
Salt Lake City er mormonernes hovedstad - og
den er meget smuk. Byen ligger i spektakulære omgivelser ved foden af Wasatch
Mountains og Great Salt Lake mod nordvest. I
Salt Lake City er der mulighed for at besøge
Temple Square, mormonernes symbolske
hjerte, det overdådige Mormon Temple, hvor
det berømte Tabernacle Choir hører hjemme,
samt Family History Library med en af verdens
største samlinger af slægtsforskning. Salt Lake
City er andet end mormoner. Byen kom på
alles læber, da byen i 2002 var vært for de
olympiske vinterlege. Byen og omegnen har af
samme grund masser af fine vintersportsfaciliteter.

Udtrykket "Hole" (Hul) brugte datidens
pelsjægere typisk om dale, der var omkranset
af bjerge på alle sider. Oprindeligt kom pelsjægerne typisk til dalen fra nord eller øst, hvor
de skulle passere høje bjergkæder for at
komme ned i "hullet".

aktiviteter. Parken ligger oven på et stort
magmakammer, ca. 9 km nede i jorden. To
trediedele af verdens gejsere findes i
Yellowstone Nationalpark, herunder den
trofaste Old Faithful, som har udbrud hvert
92. minut.

Cody (153 km fra Yellowstone)
Yellowstone (153 km fra Jackson Hole)

Jackson Hole (490 km fra Salt Lake City)
Jackson Hole er en dal i det nordvestlige
Wyoming i USA. Dalen er opkaldt efter David
Jackson, en pelsjæger, som jagede bævere i
området i begyndelsen af 1800-tallet.

Yellowstone National Park er verdens første
nationalpark med et areal på 8.980 km². Den
har sit navn efter de gule klipper i den store
canyon, Grand Canyon. Parken har et rigt
dyre- og planteliv, bl.a. med bisonokser, ulve,
prærieulve, elge, bjørne, kronhjorte, antiloper
og mange andre. Dyrene færdes ofte på
vejene, da de ikke er specielt bange for
mennesker - Det er dog vigtigt at holde sig på
afstand af dem, da de kan være aggressive.
Det mest karakteristiske og særprægede for
parken er de geologiske forhold, idet det
meste af området er domineret af vulkanske

Cody er kendt for Shell Canyon, navngivet
efter dens første vigtige besøgende "Buffalo
Bill" Cody og er beliggende i et betagende
område af Wyoming. Byen har også Buffalo
Bill Historical Center, som har den bedste
museumssamling af vestlige kulturgenstande
og viden i verden.
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Sheridan (236 km fra Cody)

Wheatland (383 km fra Rapid City)

Sheridan ligger på kanten af Bighorn
Mountains, engang hjertet af indianernes
land, hvor mange indianske krige er
udkæmpet. Også Little Big Horn Battlefield er
beliggende tæt på. Tæt på byen kan også
Bradford Brinton Memorial Ranch opleves,
der viser det tidlige westernliv.

Best Western Torchlite Motor Inn er
beliggende i Wheatland, og kan bruges som
et stop på vejen eller bruges som udgangspunkt til attraktioner som bl.a. Fort Laramie,
der har flere originale bygninger end noget
andet Wyoming-fort, Missouri Basin Power
Plant, Greyrocks Reservoir og Laramie Range
Mountain.

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.

restauranter, kunsthåndværk og kunstgallerier.

Grand Junction (391 km fra Denver)
Byen Grand Junction er omgivet af et barsk
landskab, og sammen med skønheden
Colorado National Monument og Coloradoplateauets imponerende kløfter, er der her
meget at udforske. Køreturen til eller fra byen
foregår bl.a. på den højst beliggende
asfalterede vej i staten, og her kører man
gennem kløfter fyldt med ørkenkaktusser.

Rapid City (394 km fra Sheridan)
Fra Rapid City, som er South Dakotas
næststørste by, kan man opleve Mount
Rushmore med de enorme ansigter af fire
tidligere amerikanske præsidenter (Washington, Jefferson, Roosevelt og Lincoln), hugget
direkte ud af granitten og det imponerende
Crazy Horse Memorial. Custer National Park
har en af verdens største bestande af
fritgående bisoner, Badlands National Park,
hvor I kan nyde synet af forrevne kløfter,
fantastiske bjergrygge, bakker og klipper.

Salt Lake City (457 km fra Grand Junction)
Rundrejsen ender samme sted hvor den
startede, i Salt Lake City. Der flyves tilbage til
Danmark, hvor man lander den efterfølgende
dag.

Denver (275 km fra Wheatland)
Denver er den største by og hovedstad i
staten Colorado, USA, og byen er hovedsæde
for amtet Denver County. Byen havde i år
2000 550.000 indbyggere og med forstæder
2,5 mio. Fra Denver kan man se Rocky
Mountains, der ligger 30 kilometer derfra. I
byen kan man udforske Larimer Square og
centrum, med spændende butikker,

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.

For pris-eksempler og tilbudsformular se www.my-light.dk
My-Light USA-rejser, Brammersgade 22.3, 8000 Aarhus C, www.my-light.dk usarejser@my-light.dk

