MY-LIGHT BROCHURE 2020
USA er et stort og fantastisk land, som byder på rejser og oplevelser i alle genrer og størrelser. Om det er strandferie,
storbyferie, vandreferie eller familieferie, så har USA noget til enhver smag. Tag et kig i My-Light brochuren, og bliv klogere
på hvor den næste rejse skal gå hen.
Brochuren indeholder information og
inspiration til følgende lokationer:
Side 2: Florida
Side 5: Midt USA
Side 7: Route 66
Side 9: Nordøst USA
Side 12: USA's Østkyst
Side 15: USA's Sydstater
Side 17: Vest USA & Californien
Side 20: Nordvest USA & Canada

ET UFORPLIGTENDE TILBUD
Vi glæder os til at arrangere Jeres 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 usarejser@my-light.dk

Side 1

Disney World

www.my-light.dk

W
Pris eksempel: 12
dage kr. 8.400,- pr.
person v/4 pers. Inkl
fly, hotel og bil

Kør selv-ferie i Florida
I Florida er der plads til både oplevelser og badeferie. Her finder du nogle af USA's bedste strande, sumpområdet
Everglades og storbyer som Miami og Orlando med alle forlystelsesparkerne.

Miami
Rejsen rundt i Florida, som også kaldes The
Sunshine State (Solskins Staten) starter i
Miami, som er Floridas næststørste by med
omkring 400.000 indbyggere. Miami er meget
mere end brede sandstrande og et dejligt
klima: Det er også eksilcubanere, billig shopping med udgangspunkt i en massiv indvandring af forskellige kulturer. Mange af de
cubanske og spanske tilflyttere opholder sig i
kvarteret Little Havana, som afgjort er et
besøg værd med de mange restauranter,
cafeer og butikker, der plejer det cubanske
køkken og image.
Fra Miami er der ikke langt til Everglades,
sumpen, som bag den lidt kedelige facade,
gemmer på et fantastisk dyre- og planteliv. I
2008 blev Miami tilmed kåret til ”USA’s
reneste by” grundet byens indsats for at
plante nye træer, genbruge plastic og sænke
CO2 udslippet. At man forbinder Miami med
stranden og livet ved Ocean Drive er dog helt
på sin plads. Stranden og vandet er helt
fantastisk og han kun varmt anbefales –
Faktisk var det en TV-serie, Miami Vice, der i

1980’erne blev sendt over hele verdens TVskærme, der for alvor var med til at sælge
Miami til hele verden.

rejser hjem uden at have oplevet solnedgangen set fra Mallory Square, ligesom de
fleste vil se det kontinentale USA’s sydvestlige
punkt, markeret med en cementbøje.

Key West (260 km fra Miami)
Key West ligger godt tre timers kørsel syd for
Miami, og er Florida Keys yderste punkt. Key
West er beliggende i Caribien, tættere på
Cuba end på Miami – og stemningen i byen er
klart mere caribisk end amerikansk.
Hemmingway er den centrale legende i Key
West, og man reklamerer flere steder med
hans historiske tilstedeværelse. Det er dog et
faktum, at Hemmingway nød at indtage en
drink eller fem i baren Sloppy Joes på
hovedgaden, Duval Street. Ingen turister

Key Largo (157 km fra Key West)
Key Largo er en ø i det øvre Florida Keys øhav,
og med sine 33 miles (53 km), den største af
øerne. Key Largo er et populært turistmål, og
kalder sig ”the Diving Capital of the World”,
fordi de levende koralrev et par miles ude i
havet, tiltrækker tusindvis ad dykkere og
sportsfiskere. Øen har opnået berømmelse for
filmen Key Largo fra 1948 med Humphrey
Bogart, selvom størstedelen faktisk blev filmet
i Warner Brothers studiet i Hollywood.

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

Side 2

færdig samme år.
St. Petersburg har over 400 kilometer
kyststrækning, så byen er også til tidsfordriv
for fiskeentusiaster.

Naples (243 km fra Key Largo)
Naples er kronjuvelen af Sydvest Florida –
beliggende ved de solbeskinnede strande ved
dem Mexicanske Golf. Naples er kendt for
verdensklasse shopping, restauranter og
mængder af udfordrende golfbaner. Naples
har store arealer af snoede søer, floder og
åer, så hvis du vil opleve naturen fra søsiden,
kan det anbefales af leje en kajak eller kano.
Der er også ganske kort til Everglades, så hvis
man ønsker lidt mere fart på sejlturen, kan en
tur gennem Everglades i en airboat være en
oplevelsesrig løsning. Desuden praler de
lokale i Naples med, at de har landets bedste
sandstrande og det roligste hav, så her er
virkelig mulighed for at opleve naturen i rolige
omgivelser.

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.

St. Petersburg (246 km fra Naples)
St. Peterburg ligger på en halvø mellem
Tampa Bay og Den Mexicanske Golf. Med et
påstået gennemsnit på 360 solskinsdage om
året, har den kælenavnet ”The Sunshine City”.
Af samme grund, er byen en populær turistog otiumsdestination, særligt for amerikanere
fra koldere nordlige klimaer. I 2008 rangerede
Tampa som den 8. reneste by i Amerika på
Yahoo! Real Estate og 5. bedste udendørs by
ved Forbes. Tampa ligger i bunden af Tampa
Bay, og byen naturlige havn gør den til en
meget benyttet industrihavn. Tampa Bay
Bridge krydser over bugten som et vartegn for
Tampa. Den gamle bro kollapsede i 1980 efter
at være blevet besejlet. Den nye bro stod

Orlando (171 km fra St. Petersburg)
Orlando er bedst kendt for sine turistattraktioner. Omkring 40 millioner mennesker
besøger byen hvert år, for bl.a. at se forlystelsesparkerne: Walt Disney World, Universal
Studios og SeaWorld. Walt Disney World, den
gigantiske forlystelsespark, der strækker sig
over et areal på mere end 120km2, er en af de
mest besøgte attraktioner i hele Florida, hvis
ikke USA, af gode grunde. Med 4 temaparker,
2 vandparker, 23 temahoteller og et væld af
fantastiske forlystelser er det muligt at bruge
dage inde i parken, inden man har prøvet det
hele. I modsætning til den almindelige
opfattelse, byder Orlando dog på mere end en
samling forlystelsesparker. Du kan finde fine
restauranter, og for de shoppelystne findes
der i Orlando nogle af de mest fantastiske
shoppingcentre. Orlando er også et paradis
for golfspillere – så tiltrækkende, at nogle af
verdens bedste golfspillere har slået sig ned i
Florida.

For pris-eksempler og tilbudsformular se www.my-light.dk
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Vejret i Florida

Cruise fra Miami til Bahamas
Cocoa Beach (98 km fra Orlando)
Cocoa Beach er kun ganske få kilometer fra
Cape Canaveral, som er et stykke land på
Floridas Atlanderhavskyst. Det er en del af
den såkaldte Space Coast og huser John F.
Kennedy Space Center og Cape Canaveral Air
Force Station, som tilsammen har stået for
alle USA's bemandede rumflyvninger. Efter
JFK’s død, blev området omdøbt til Cape
Kennedy, men efter lokale protester, gik man
efter 10 år tilbage til det oprindelige navn.
Cocoa Beach ligger en times kørsel øst for
Orlando. Hvad enten du planlægger en hel
strandferie, eller bare én dag på stranden, kan
du finde alt hvad su behøver i Cocoa Beach og
Space Coast området.

Det historiske og kulturelle centrum af
Bahamas er et af verdens mest populære
krydstogtskib havne - Nassau. Millioner af
rejsende går om bord på krydstogtskibe til
Nassau årligt. Turisterne kommer for fine
strande, shopping, vandsport mv. Besøg de
udendørs markedspladser, kys en delfin på
Dolphin Swim på Blue Lagoon, eller slap af

Florida er et perfekt rejsemål hele året rundt
grundet dets varme og behagelige klima.
Klimaet i det centrale og sydlige Florida er
subtropisk, - på grænsen til tropisk. Om
sommeren ligger den gennemsnitlige
dagstemperatur i Miami på godt 30 grader og
i vinterhalvåret knap 25 grader (kilde: DMI). I
Orlando bliver det lidt koldere om vinteren
grundet den lidt mere nordlige placering –
dog stadig tæt på sommertemperaturer for
en dansker.

på en af de dejlige hvide sandstrande.

Cruise fra Miami til de Caribiske øer
Cozumel, Mexico, en caribisk ø oven på et
koralrev. På Cozumel kan du bruge tiden i
San Miguels seafront’s butikker eller på den
hvide sandstrand ved Chankanaab National
Park. Du har også muligheden for at dykke
blandt stjernekoraller på en Cozumel dykker
udflugt, eller bare nyd en afslappet dag med
snorkel ved stranden. På Cozumel er der
også mulighed for at svømme med delfiner.

Ft. Lauderdale (287 km fra Cocoa Beach)
Ft.Lauderdale kaldes for Amerikas Venedig
med 450 kilometer vandveje, der skærer sig
igennem byen og gør den populær for specielt
bådfolket – derfor: Tag en tur i gondol rundt i
kanalerne. Strandpromenaden, summer af liv
med et væld af gadecaféer, restauranter og
butikker. Fort Lauderdale er specielt kendt for
fire ting: Strande, kunst, kultur og events.

Miami (45 km fra Ft. Lauderdale)
Fly fra Los Angeles til Danmark, med ankomst
den efterfølgende dag (dansk tid).
Ønsker du derimod at vente lidt med at rejse
hjem til Danmark, kan turen rundt i Florida
kombineres med et Cruise til Bahamas eller
de Caribiske ’er.

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.

Også badevandet har dejlige temperaturer
sammenlignet med danske badevandstemperaturer. Badevandet i Atlanterhavet og
Den Mexicanske Golf er fra 20 grader om
”vinteren” til 25-29 grader i perioden fra maj
til oktober. ”Vinterbaderne” i Florida har altså
noget anderledes forhold in vikingerne i
Danmark.
Som dansker skal man også lige vænne sig til,
at dagene stort set er lige lange sommer og
vinter og det bliver tidligt mørkt - også om
sommeren, hvor der er rig mulighed for at
opleve solnedgangen fra de smukke strande.
Her Key West:

For pris-eksempler og tilbudsformular se www.my-light.dk
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Side 4

Pris eksempel: 18
dage kr. 13.300,- pr.
person v/4 pers. Inkl
fly, hotel og bil

www.my-light.dk

Yellowstone National Park

Velkommen til rundrejse i Midt USA
Selvom dette er en af de rundture med færrest kilometer, kommer man på køreturen alligevel rundt i hjertet af USA, både
gennem storbyer og fantastisk natur som bl.a. Yellowstone og Mount Rushmore.

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".

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.

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.

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
aktiviteter. Parken ligger oven på et stort

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.

For pris-eksempler og tilbudsformular se www.my-light.dk
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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
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Side 6

Pris eksempel: 18
dage kr. 14.800,- pr.
person v/2 pers. Inkl
fly, hotel og bil

www.my-light.dk

Route 66

Kør selv-ferie – Route 66
Route 66 er, eller rettere var, en hovedvej i USA. Vejen er en del af U.S. Highway System. Den blev grundlagt i 1926, og
skilte blev sat op i 1927. Vejen begyndte i Chicago, Illinois og førte gennem Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New
Mexico, Arizona og Californien til Los Angeles, hvor den endte. Vejen havde oprindeligt en samlet længde på 3.939 km.

Chicago

Springfield (325 km fra Chicago)

Chicago er en by i delstaten Illinois i USA’s
midtvest, beliggende ved Lake Michigan.
Chicago er USA’s tredje største by (næstefter
New York og Los Angeles) med 2,9 millioner
indbyggere. Sears Tower var med dens 443
meter verdens højeste bygning, da den stod
færdig i 1974. Bygningens navn er nu ændret
til Skydeck Chicago, hvor man kan komme op
og opleve en 360 grader udsigt over byen.
Arkitekturen er enestående, og det var
Chicago, der i 1885 opfandt skyskraberne.
Den historiske Route 66 begynder ved Lake
Shore Drive (US 41) og Jackson Drive (Art
Institute of Chicago).

Springfield er hovedstaden i Illinois, og er
første stop på Route 66. Her boede og arbejdede tidligere præsident Abraham Lincoln i 24
år. I Springfield findes en af de ældste attraktioner langs Route 66, Cozy Dog Drive In. Der
er også mulighed for at aflægge Lincoln House
et besøg eller Shea’s Gas Station Museum
med samleobjekter og historier fra ”The
Mother Road”. Springfield byder generelt på
mange spændende museums og historiske
attraktioner.

St. Louis (155 km fra Springfield)
På turen til St. Louis kører man ad en rigtig
gammel strækning af ruten fra 1930’erne,
hvor man passerer Cahokia Mounts Historic
Site, den største forhistoriske indianerlandsby
nord for Mexico. Byen ligger hvor Missouri
floden løber sammen med Mississippi floden,
var den tidligere en vigtig anløbshavn for
flodbådstrafikken. Tag en tur med hjuldamper, besøg Anheuser-Busch bryggeriet
eller den botaniske have.

Springfield (349 km fra St. Louis)
På vejen til Springfield, Missorui køres på
noget af den mest ujævne strækning gennem
Ozarka, også kendt som ”Devils Elbow”.
Undervejs bør man tage en lille afstikker til
kalkstenshulerne ”Meramec Caverns”. I
Springfield bliver maden stadig serveret ved
bilerne på ”Steak N’Shake”, og man kan
besøge Wilsons Creek National Battlefield.

For pris-eksempler og tilbudsformular se www.my-light.dk
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Oklahoma (459 km fra Springfield)
Oklahoma City blev grundlagt på en eftermiddag, da man i 1889 åbnede op for bosættelse i ”the Oklahoma Territory” og den har
siden 1910 været hovedstad i staten Oklahoma. Oklahoma City er en rigtig cowboy-by.
Cowboy-stemningen kan bl.a. opleves i
Stockyard City. Oklahoma National Stocyard
er et af verdens største kvæg-markeder. Man
kan også besøge Oklahoma City National
Memorial som er et mindested for ofre,
overlevende, redere og all andre, der blev
påvirket af bombningen af byen d. 19. april
1995.

meget farverigt kunstværk med 10 Cadillacs
begravet med næsen ned i jorden. Amarillo er
en by i den vestlige del af delstaten Texas der
har navnet efter det spanske ord amarillo,
som betyder ”gul”, og refererer til bredderne
ved den nærliggende Amarillo-sø og Amarillofloden, som er farvet gule af jordlaget.

Barstow (569 km fra Flagstaff)

Albuguerque (464 km fra Amarillo)

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.

Amarillo (417 km fra Oklahoma City)
På vejen til Amarillo kommer man gennem
byen Shamrock, hvor man kan besøge en
oprindelig Service Station fra 1936. Besøg
Route 66 Historic District, som er et stykke
vej, der engang var en del af Route 66, men
som nu er fyldt med butikker, klubber og
restauranter. Ved ankomst til Amerillo, hold
øje med Cadillac Ranch, et besynderligt og

”When you are here, you are halfway there”
står der ved Midpoint Café I Adrian, der med
andre ord fortæller, at man nu er halvvejs på
rejsen til vesten. Tag evt. en tur til New
Mexicos hovedstad Santa Fe, hvor Route 66
indtil 1930’erne gik gennem. Byen bærer
præg af både indiansk og spansk kultur.
Albuguerque har ca. ½ million indbyggere.

Flagstaff (519 km fra Albuguerque)
Flagstaff fik sit navn da immigranterne i området rejste det amerikanske flag på et højt
fyrretræ d. 4. juli 1876, og navnet ”Flagstaff”
blev hængende. Byen har ca. 47.000
indbyggere og ligger i en højde af 2.170
meter. På vejen til Flagstaff bør man tage en
afstikker til Acoma Pueblo, en højt beliggende
oldtidsby fra 1250, bygget ind i de 357 fods
høje sandstens-klipper, og videre via Gallup,
som er verdens hovedstad for indianere. Fra
Flagstaff er der ikke langt til Grand Canyon, så
der er mulighed for besøg, hvis tiden er til det.

Barstow ligger i Californien på grænsen til
Mojave ørkenen. I-40 krydser ørkenen
gennem San Bernardino County til Needles
ved grænsen til Arizona. På denne strækning
er vejen kendt som Needles Freeway. På hele
strækningen har I-40 erstattet den gamle
Route 66, som løb parallelt med I-40. Fæere af
de byer, der lå langs Route 66 er i dag spøgelsesbyer og i Barstow kan man opleve Route
66 Museum samt Calico Ghost Town som er
en sølvmine.

Santa Monica (211 km fra Barstow)
Route 66 bliver til Santa Monica Boulevard og
turen går gennem Hollywood og Beverly Hills
inden den ender ved Santa Monicas
strandpromenade og Stillehavet. Her slutter
den spændende historiske rejse.

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 usarejser@my-light.dk

Side 8

Pris eksempel: 14
dage kr. 12.600,- pr.
person v/2 pers. Inkl
fly, hotel og bil

www.my-light.dk

New York City

Kør selv-ferie i det nordøstlige USA
En køretur rundt i det nordøstlige USA kan føre gennem vidt forskellige områder, såsom storbyerne New York og
Washington, naturfænomenet Niagara Falls samt de store naturområder i New England.

New York City

Atlantic City (204 km fra New York City)

Philadelphia (100 km fra Atlantic City)

Byen er også kendt som "the Big Apple",
"Gotham" og "byen, der aldrig sover". New
York City er den folkerigeste by i USA, og er
beliggende på den sydøstligste spids af staten
New York. Byen består af fem bydele, der
hver udgør et amt: The Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens og Staten Island. New York er
en gigantisk by med utallige muligheder og en
fascinerende blanding af kulturer, over- og
underklasse, kunstnere og forretningsfolk,
jøder og katolikker, asiater, latinoer og afroamerikanere. Her er hele verden repræsenteret i et område på størrelse med Bornholm.

Atlantic City er østkystens svar på Las Vegas.
Hoteller, kasinoer og shows præger
bybilledet langs stranden. Førhen var byen
et feriested for de velhavende, men i dag er
den besøgt af alle. Alle byens
seværdigheder, store hoteller og kasinoer
ligger langs The Boardwalk, der er en 6 km
lang strandpromenade. Til den ene side fest
og glade dage, til den anden hav, strand og
badeferie.Byen har omkring 40.000
indbyggere, og har gennem hele sin levetid
siden dens grundlæggelse i 1854
hovedsageligt været et turistmål.

Philadelphia var byen, hvor den amerikanske
uafhængighedserklæring blev udfærdiget i
1776, og siden underskrevet den 4. juli
samme år – USA’s nationale uafhængighedsdag. Byen var den første amerikanske
hovedstad og den største by i USA, inden
den blev overhalet af Boston og New York.
Se bl.a. den amerikanske frihedsklokke, der
ringede det glade budskab om den amerikanske uafhængighed ind den 4. juli 1776.
Philadelphia ligger dels i Pennsylvania, men
byen er vokset ud over sine grænser, og en
del af byen ligger i dag øst for Delaware
floden, som markerer grænsen til
nabostaten New Jersey.

For pris-eksempler og tilbudsformular se www.my-light.dk
My-Light USA-rejser, Brammersgade 22.3, 8000 Aarhus C usarejser@my-light.dk
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Lancaster (128 km fra Philadelphia)
Staten Pennsylvania har haft religionsfrihed i
næsten 150 år, og det har medført at mange
forskellige religiøse grupper har bosat sig i
staten. Den største og mest kendte er Amish
folket. De fastholder en oprindelig levestil og
har derfor hverken tv, elektricitet, telefon,
billeder, biler, maskiner, modetøj og alt andet
fra nutiden. Det bedste sted at opleve Amishfolket er i området omkring Lancaster.
Specielt lige øst for Lancaster i det lille bysamfund "Bird in Hand" kan man se arbejdet i
markerne og møde de karakteristiske hestevogne og gammeldags påklædte amish-folk på
de små landeveje.

Park er beliggende ca. en lille times kørsel
væk, og her kan man, udover at nyde den lille
hyggelige by Ohipyle, få mulig-hed for at
Riverrafte, Mountenbike mm.

Buffalo (408 km fra Bentlyville)
Buffalo er den næststørste by i delstaten New
York. Byen ligger i den vestlige ende af
delstaten og havde ved folketællingen i 2005
279.705 indbyggere. Byen ligger ud til Lake
Erie syd for Niagara-floden der forbinder Lake
Erie med Lake Ontario. Byen er hjemsted for
NFL-holdet Buffalo Bills og NHL-holdet Buffalo
Sabres.

kanske side af grænsen det naturlige udgangspunkt for de fleste besøgende. Amerikanerne
kommer dog til kort, når det gælder den
bedste udsigt over Niagara Falls, for mange
mener, at den skal man til Canada for at få.
Fra den canadiske side af grænsen er der stort
set fri udsigt til det 750 meter brede
Horseshoe Falls med et fald på 52 meter.

Washington D.C (198 km fra Lancaster)
Den amerikanske hovedstad Washington D.C.
summer af politisk aktivitet og aktive
lobbyister. I dag er Det Hvide Hus,
parlamentsbygningen Capitol og det militære
hovedkvarter Pentagon stort set lukket land
pga. terrorangrebene den 11. september
2001, men Washington D.C. er meget mere.
Washington har en række andre enestående
monumenter og museer, der er med til at
understrege byens profil som USA’s
hovedstad. Alligevel synes den ikke større end
en stor provinsby, når man sammenligner
med andre storbyer som f.eks. New York. Det
er ved lov bestemt, at ingen bygninger må
være højere end Capitol, så det er ikke
skyskrabere byen bærer præg af

Bentlyville (372 km fra Washington D.C)
Bentleyville er en meget lille by, man møder
på vejen mod næste mål på rejsen. Udover at
man kan få et tiltrængt hvil, kan den bruges til
at få nogle naturoplevelser. Ohiopyle State

Ithaca (264 km fra Niagara Falls)

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.

Ithaca / Finger Lakes: Før man smager for
meget på Rieslingen ved en af de 11
langstrakte Finger Lakes, så kør lidt rundt i
området og besøg bl.a. Taughannock Falls,
indianer monumenterne og hør/læs om
indianernes kamp for deres land og herefter
kan det anbefales at udforske USA næststørste vinproducerende stat (New York) som
netop i dette område byder på de fleste
vingårde.

Niagara Falls (36 km fra Buffalo)
Langt de fleste turister, der besøger Niagara
Falls kommer sydfra. Derfor er den ameri-

For pris-eksempler og tilbudsformular se www.my-light.dk
My-Light USA-rejser, Brammersgade 22.3, 8000 Aarhus C usarejser@my-light.dk
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Williamsport (197 km fra Ithaca)

New Haven (160 km fra Newport)

Williamsport har omkring 55.000 indbyggere
og er bygget op omkring handel med tømmer,
der blev sendt ned af floden fra bjergene. Det
er i byer som Williamsport, man kan finde de
dybe værdier, som det amerikanske samfund
bygger på. Værdier som frihed, familie, og
hårdt arbejde for at klare til dagen og vejen

New Haven er en af de ældste byer i USA, og
er nok mest kendt for Yale Universitet. Yale
blev grundlagt i 1701, ligger i Downtown New
Haven, og er byens største arbejdsgiver.
Samtidig ligger der en lang række museer i
tilknytning til universitet, som offentligheden
kan besøge. Ellers kan New Haven byde på et
meget levende downtown med mange gamle
victorianske huse, hyggelige butikker, cafeer
og restauranter. Ved havnen ligger en tro kopi
af slaveskibet Amistad, der fragtede slaver fra
Afrika til Amerika. Turister kan få en guidet tur
på skibet og se udstillinger om slavehandlen
og dens afskaffelse.

Catskills Mountains (354 km fra W.port)
The Catskills som Catskills Mountains oftest
kaldes, er et bjergområde der byder på 98
bjergtinder på over 1.000m højde. Her er der
rig lejlighed til at vandre på de mange hundrede kilometer afmærkede ruter eller vugge
ned af Esopusstrømmen på store, oppustede
gummidæk, kaldet tubing. Tæt på Hunter
finder man Kaaterskill Falls som er det højeste
vandfald i staten New York med 80m
(Niagaras er 51m) Tæt på vandfaldet er der
sandstrande ved de langstrakte søer, hvis man
har lyst til at bade eller sejle en tur i en robåd.
My-Light benytter hotel Best Western New
Baltimore Inn som er beliggende i West
Coxackie, som er ligger mellem Catskills
(20km) og byen Albany.

Cape Cod (115 km fra Boston)
Cape Cod (1.033 km²) er en arm-formet halvø
som udgør den østligste del af staten
Massachusetts. Selv om Cape Cod oprindeligt
hang sammen med fastlandet, blev den første
Cape Cod-kanal fuldført i 1914 og ændrede i
realiteten Cape Cod til en stor ø. Den nordøstlige del af Cape Cod er beskyttet af
national-parken. Kystlinjen byder på dejlige
vandreture rundt i kystnaturen, der minder
meget om kystnaturen ved Vestjyllands
fjordområder. Længst mod nord finder man
dejlige sand-strande, der tiltrækker mange
badelystne turister i sommermånederne.
Cape Cod er et yndet weekendfristed for en
for indbyggerne i Boston og New York.

New York City (130 km fra New Haven)
Bilen afleveres i lufthavnen i New York,
hvorefter der flyves mod Danmark med
ankomst den efterfølgende dag.

Newport (117 km fra Cape Cod)
Boston (397 km fra Catskills Mountains)
Ved Bostons havnefront er der altid liv med
gadecaféer, afslapning og fiskerestauranter.
Det gamle, nostalgiske kvarter, Beacon Hill,
gemmer på små hyggelige gader i gammel stil
med gamle lygtepæle og stenbelagte gader.
Det er i dette kvarter, de velhavende bor. I
udkanten af Beacon Hill ligger Sams Bar,
kendt fra tv-serien af samme navn. På Quincy
Market finder man alverdens spændende
madretter og midt i det hele mødes alle ved
borde og bænke og nyder deres frokost.
Boston er også blevet berømt for det store
Harvard University, der er USA's ældste
universitet

New Port er omgivet af vand fra syd, øst og
vest, er USA's maritime by nr.1 og var vært for
America's Cup fra 19a30 - 1983. Yachter og
fiskekuttere ligger side om side i havnen. En
tur ad den snoede Ocean Drive giver et
sjældent syn af imponerende sommerpalæer
fra gammel og nyere tid. De smukke huse,
bygget på klipperne ud mod havet, vidner om
beboere der ikke mangler dollars. En besøg på
sommerpalæet The Breakers kan også
anbefales. Det er bygget i italiensk
renæssance-stil med 70 værelser, og blev
opført i 1893.

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 usarejser@my-light.dk
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Pris eksempel: 21
dage kr. 11.600,- pr.
person v/4 pers. Inkl
fly, hotel og bil

www.my-light.dk

Capitol building

Velkommen til en rejse ned langs USA's østkyst
En køretur langs USA's østkyst byder på både storbyer, som New York, Washington og Miami, samt USA's mest besøgte
nationalpark Great Smoky Mountains National Park.

New York City

Philadelphia (156 km fra New York)

Atlantic City (100 km fra Philadelphia)

Byen er også kendt som "the Big Apple",
"Gotham" og "byen, der aldrig sover". New
York City er den folkerigeste by i USA, og er
beliggende på den sydøstligste spids af staten
New York. Byen består af fem bydele, der
hver udgør et amt: The Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens og Staten Island. New York er
en gigantisk by med utallige muligheder og en
fascinerende blanding af kulturer, over- og
underklasse, kunstnere og forretningsfolk,
jøder og katolikker, asiater, latinoer og afroamerikanere. Her er hele verden repræsenteret i et område på størrelse med Bornholm.

Philadelphia var byen, hvor den amerikanske
uafhængighedserklæring blev udfærdiget i
1776, og siden underskrevet den 4. juli
samme år – USA’s nationale uafhængighedsdag. Byen var den første amerikanske
hovedstad og den største by i USA, inden
den blev overhalet af Boston og New York.
Se bl.a. den amerikanske frihedsklokke, der
ringede det glade budskab om den
amerikanske uafhængighed ind den 4. juli
1776. Philadelphia ligger dels i Pennsylvania,
men byen er vokset ud over sine grænser,
og en del af byen ligger i dag øst for
Delaware floden, som markerer grænsen til
nabostaten New Jersey

Atlantic City er østkystens svar på Las Vegas.
Hoteller, kasinoer og shows præger
bybilledet langs stranden. Førhen var byen
et feriested for de velhavende, men i dag er
den besøgt af alle. Alle byens seværdigheder, store hoteller og kasinoer ligger langs
The Boardwalk, der er en 6 km lang strandpromenade. Til den ene side fest og glade
dage, til den anden hav, strand og badeferie.Byen har omkring 40.000 indbyggere,
og har gennem hele sin levetid siden dens
grundlæggelse i 1854 hovedsageligt været et
turistmål.

For pris-eksempler og tilbudsformular se www.my-light.dk
My-Light USA-rejser, Brammersgade 22.3, 8000 Aarhus C usarejser@my-light.dk
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Washington D.C (312 km fra Atlantic City)

Roanoke (386 km fra Washington D.C)

Den amerikanske hovedstad Washington D.C.
summer af politisk aktivitet og aktive
lobbyister. I dag er Det Hvide Hus,
parlamentsbygningen Capitol og det militære
hovedkvarter Pentagon stort set lukket land
pga. terrorangrebene den 11. september
2001, men Washington D.C. er meget mere.
Washington har en række andre enestående
monumenter og museer, der er med til at
understrege byens profil som USA’s
hovedstad. Alligevel synes den ikke større end
en stor provinsby, når man sammenligner
med andre storbyer som f.eks. New York. Det
er ved lov bestemt, at ingen bygninger må
være højere end Capitol, så det er ikke
skyskrabere byen bærer præg af.

Roanoke er en charmerende by på lidt under
100.000 indbyggere, som ligger på den naturskønne Blue Ridge Parkway, der løber gennem
Blue Ridge Mountains i det østlige USA.

Cherokee (53 km fra Great Smoky Mount.)

Great Smoky Mountain (427 km fra Roanoke)
Great Smoky Mountains National Park er en
nationalpark, der omfatter områder i staterne
North Carolina og Tennessee. Parken ligger i
Great Smoky Mountains, som er en del af Blue
Ridge Mountains som igen er en del af bjergkæden Appalacherne. Parken besøges af over
9 millioner turister om året. Desuden passerer
yderligere 11 millioner andre besøgende
parken på vej til og fra arbejde, på rejse fra
North Carolina til Tennessee eller omvendt.
Dette gør parken til den mest besøgte
nationalpark i USA. En del byer nord og syd
for parken får hovedparten af deres indtægter
fra parkens besøgende. Det gælder fx
Gatlinburg.

Cherokee ligger i den vestlige del af North
Carolina, i den sydlige del af Blue Ridge
Mountains. I byen finder man Museum of the
Cherokee Indian, og Qualla Arts and Crafts, en
butik ejet af cherokeestammen, der sælger
originalt kunsthåndværk. U.S. Highway 441
gennemskærer Great Smoky Mountains
National Park mellem Gatlinburg i Tennessee
og Cherokee i North Carolina. Parkens
hovedindgange ligger umiddelbart uden for
disse byer. Parken ligger i et bjergområde og
det bærer naturen præg af. 16 bjergtoppe i
parken er mere end 1.829 meter og i parken
er der ca. 435 km vej og ca. 1.370 km
vandrestier.

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

Side 13

Charlotte (286 km fra Cherokee)

Miami (316 km fra Cocoa Beach)

Charlotte er USAs 20. største by og den
største i delstaten North Carolina med ca.
600.000 indbyggere. Byen er grundlagt i
1750'erne. Bank of America og Wachovia (2 af
USAs største finansselskaber) har deres
hovedsæder i byen, og også landets største
motorsportsorganisation, NASCAR, har sit
centrum her.

Miami, som er Floridas næststørste by med
400.000 indbygger, er meget mere end brede
sandstrande og et dejligt klima. Det er også
eksilcubanere, billig shopping med udgangspunkt i en massiv indvandring af forskellige
kulturer. Og så er der ikke langt til Everglades,
sumpen, som bag den lidt kedelige facade,
gemmer på et fantastisk dyre- og planteliv. Er
man det fart og naturoplevelser, kan
Everglades foreksempel opleves ved en tur i
en airboat.
At man forbinder Miami med stranden og
livet ved Ocean Drive er dog helt på sin plads.
Stranden og vandet er helt fantastisk og kan
kun varmt anbefales.

Sådan får du et uforpligtende
tilbud fra My-Light

Charleston (336 km fra Charlotte)
Charleston’s kælenavn er "Den hellige by" på
grund af de mange kirker i byen. Byen er med
sine ca. 100.000 indbyggere statens næststørste by. Om sommeren er temperaturer på
mere end 40 grader midt på dagen ikke
sjældne, samtidigt med at luftfugtigheden kan
være høj. Market Street er et gademarked,
der i dag mest handler med turistsouvenirs,
blandt andet de berømte håndflettede
sweetgrass kurve, som dog også kan købes
mange andre steder. En dukkert
i Atlanterhavet kan afkøle på en varm
sommerdag.

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.

Cocoa Beach (268 km fra Jacksonville)
Cocoa Beach ligger tæt ved Cape Canaveral på
Floridas Atlanterhavskyst. Det er en del af den
såkaldte Space Coast og huser John F.
Kennedy Space Center og Cape Canaveral Air
Force Station som tilsammen har stået for alle
USAs bemandede rumflyvninger. Efter John F.
Kennedys død blev området omdøbt til Cape
Kennedy, men efter lokale protester gik man
efter 10 år tilbage til det oprindelige navn.
Cocoa Beach ligger en times kørsel øst for
Orlando. Hvad enten du planlægger
en strandferie, eller bare en dag på stranden,
kan du finde alt hvad du behøver i Cocoa
Beach og Space Coast området.

Jacksonville (384 km fra Charleston)
Jacksonville’s placering tæt ved Atlanterhavet
og udmundingen af St. Johns River gør byen til
et oplagt industricentrum og havneby, hvor
den amerikanske flåde har flere flådebaser.
Jacksonville har en række fine strande ude på
Atlanterhavskysten, så der er flere bademuligheder. Jacksonville har ca. 750.000
indbyggere, og byen er grundlagt i 1791 under
navnet Cowford. I 1822 omdøbtes byen til
Jacksonville efter Floridas guvernør og USA's
7. præsident, Andrew Jackson.

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 usarejser@my-light.dk
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Pris eksempel: 13
dage kr. 9.900,- pr.
person v/4 pers. Inkl
fly, hotel og bil

www.my-light.dk

Velkommen til en rundrejse i USA's sydstater
Graceland, Memphis
En køretur rundt i det dybe syden, kan føre til New Orleans med Jazz, Memphis med Elvis Presley eller Nashville – country
musikkens centrum. Der er dog, udover musik, meget at opleve på en rundrejse i sydstaterne.

Atlanta

Montgomery (261 km fra Atlanta)

Atlanta er hovedstad og største by i den
amerikanske delstat Georgia, og er også
hovedby i det niendestørste storbyområde i
USA. Den huser mange spændende attraktioner, man kan fx besøge Stone Mountain
Park, som er et gigantisk relief hugget ud i
bjerget eller tage på Coca Cola Museum, der
udstiller alt, hvad der er at vide om denne
drik. Man kan også tage en tur til CNN Center,
hvor det er muligt at overvære de seneste
nyheder blive tilrettelagt og sendt live.

Montgomery er hovedstaden i staten
Alabama og i år 2000 havde byen 201.568
indbyggere. I byen kan man besøge Rosa
Parks Museum. Rosa Parks var den første
sorte, der nægtede at stå af bussen, da den
var blevet fyldt op, så der kunne blive plads til
en hvid. Dette blev startskuddet til den
såkaldte Montgomery Bus Boycot.

71.127 indbyggere. Byen er en mest kendt
som en badeby, men blev desværre også
kendt for de ødelæggelser som orkanen
Katerina udrettede.

New Orleans (129 km fra Gulfport)

Gulfport (386 km fra Montgomery)
Gulfport er hovedstad i den amerikanske
delstat Mississippi. I år 2000 havde byen

New Orleans er helt speciel. En by med sin
egen identitet, helt anderledes end andre
amerikanske byer. I New Orleans vil man
møde Syden i historiske omgivelser tilsat
jazzmusik. I det franske kvarter, et område
med bevarede og istandsatte bygninger
tilbage fra det 18. og 19. århundrede, hvor
flotte støbejernsbalkoner hænger ud over

For pris-eksempler og tilbudsformular se www.my-light.dk
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fortovene fra bygninger, finder man hver
aften ugen rundt et natteliv, som det kun kan
findes i Bourbon Street. Man kan også nyde
det unikke køkken, byen er så berømt for.

for at have været hjemby for Elvis Presley, der
ligger begravet i parken ved sit hus,
Graceland. Elvis Presley startede sin
pladekarriere i pladestudiet Sun Records på
Union Avenue, hvor også Jerry Lee Lewis, Roy
Orbison, Johnny Cash og Carl Perkins startede.
Den 4. april 1968 blev Martin Luther King
myrdet (skudt) på altanen udenfor sit
motelværelse i Memphis. Motellet er i dag
museum for borgerrettigheder.

en væsentlig rolle. Her finder du rytmen,
uanset om det er levende musik og koncerter
eller historie, begivenheder og seværdigheder
man efterspørger.

Jackson (300 km fra New Orleans)

Chattanooga (213 km fra Nashville)

Jackson er hovedstaden og den største by i
staten Mississippi. I år 2000 havde byen
184.256 indbyggere, mens metropolområdet
har en befolkning på lige over 500.000. Byens
historie er forholdsvis ung, idet den blev
grundlagt i 1822. Under den amerikanske
borgerkrig brændte store dele af byen, og
byen blev nærmest udslettet i 1863. Kun
skorstenene stod tilbage, hvorfor byen fik
øgenavnet Chimneyville.

Chattanoogas mest kendte attraktion er det
berømte Choo Choo Train, som stadig har en
enkelt original vogn og maskine. Besøg Rock
City Gardens med dens usædvanlige
naturskabte former i sandsten, eller nyd de
smukke bjerge, der omgiver Chattanooga og
nyd udsigten fra Lookout 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.

Nashville (341 km fra Memphis)
Memphis (338 km fra Jackson)
Memphis er den største by i den amerikanske
delstat Tennessee med 650.100 indbyggere i
år 2000. Memphis er kendt for Blues-musik og

Nashville er kendt som en stor musikby med
mange pladestudier. Byen er specielt kendt
for sit countrymusik miljø, hvor koncertstedet
(og radioprogrammet) Grand Ole Opry spiller

Atlanta (190 km fra Chattanooga)
Rundrejser slutter hvor den startede. Fly
tilbage til Danmark, hvor man lander den
efterfølgende dag.

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 usarejser@my-light.dk
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Pris eksempel: 18
dage kr. 11.100,- pr.
person v/4 pers. Inkl
fly, hotel og bil

www.my-light.dk

Grand Canyon

Kør selv-ferie i Californien og vest USA
Ikke mange steder i verden, giver så store valgmuligheder som Californien og det vestlige USA. Der venter helt utrolige
naturoplevelser og storbyer med hver sin charme. Tag på en køretur gennem de smukke stater, hvor det pragtfulde klima,
de smukke kyststrækninger og de fascinerende bjergtinder danner rammen om den perfekte ferieoplevelse.

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 Moab)

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.

For pris-eksempler og tilbudsformular se www.my-light.dk
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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 San Luis 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
3.081 km2 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
fokuserer på naturen på de 18 km2, 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.

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

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

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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Pris eksempel: 16
dage kr. 12.100,- pr.
person v/4 pers. Inkl
fly, hotel og bil

www.my-light.dk

Glaicer National Park

W

Kør selv-ferie i det nordvestlige USA og Canada
På køreturen rundt i det nordvestlige USA og Canada vil man blive mødt af både pulserende storbyer og betagende
nationalparker.

Seattle
Denne amerikanske storby, er omgivet af
bjergtoppe næsten hele vejen rundt. I har ikke
været i Seattle, hvis I ikke har været en tur
oppe i toppen af Space Needle og kørt ud til
foden af tårnet med Seattles Monorail –
begge dele bygget til verdensudstillingen i
Seattle i 1962.

byer, omgivet af Georgia Strædet på den ene
side og storslåede bjerge på den anden. Her i
det vestligste Canada er klimaet behageligt
med varme somre og milde, men regnfulde
vintre. Vancouver er porten til Asien, og der
er mange immigranter her såvel fra
Sydøstasien, især Kina og Hongkong, som fra
resten af verden.

Banff National Park (514 km fra Kamloops)

Vancouver (226 km fra Seattle)

Kamloops (352 km fra Vancouver)

Vancouver er en by i provinsen Britisk
Columbia i Canada med 583.296 indbyggere.
Det er en af verdens smukkest beliggende

Vejen til Kamloops er en tur ud i det
naturskønne canadiske landskab med store
vider og fantastiske panoramaer

Som køreturen skrider frem, tårner Rocky
Mountains sig op i det fjerne. I kører hele
dagen på Trans Canadian Highway, en af
verdens længste landeveje (8.000 km), der går
tværs over Canada fra Atlanterhavet til
Stillehavet. Banff National Park er Canada’s
ældste national park (1885), beliggende i
Rocky Mountains, og er en af de største
turistattraktioner i Canada. Parken har et
areal på 6,641 km2.
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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.

Waterton Lakes NP (362 km fra Banff NP)
På turen til Waterton kan man kører til
Calgary, der ligger lige øst for Banff National
Park, og er nok mest kendt som værtsby for
Vinter OL i 1988. Waterton Lakes National
Park ligger på grænsen til USA.

Spokane (321 km fra Missoula)
Selv om man kører på en motorvej, hører
denne strækning til en af de smukkere
motorveje i USA, når den krydser sig vej op
gennem det bjergrige terræn i det vestligste
Montana.

Great Falls (228 km fra Kalispell)
Turen går langs Flathead Lake til National
Bison Range i Montana, som er beskyttelseszone for den amerikanske bison, og en række
grusveje i parken gør det muligt at komme
tæt på. Dyrelivet i parken omfatter også
hjorte og bjerggeder.

Kalispell (282 km fra Waterton Lakes NP)
Efter at være kommet tilbage til USA, kører
man mod Glacier National Park, hvor man
kommer en tur op i højderne. Dagens bjergetape bringer jer ud på Going to the Sun Road,
op over Loganpasset i 2.200 m højde. Nedkørslen fra Glacier National Park ender i byen
Kalispell.

Missoula (273 km fra Great Falls)
Missoula i det vestlige Montana er kendt som
en by med mange kulturtilbud man kan også
besøge Smokejumpers Center i Missoula, en
brandstation for flyvende brandmænd til
brandslukningen i øde og fjerntliggende
områder.

Seattle (449 km fra Spokane)
Tilbage i Seattle når turen med fly tilbage til
Danmark, hvor man lander den efterfølgende
dag.

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 usarejser@my-light.dk

Side 21

