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Turen starter i Phoenix som er 

hovedstad i staten Arizona siden 1889, 

og er samtidig statens største by. 

Phoenix kan tilbyde alt hvad man 

forbinder med en storby, som bl.a 

kulturliv, restauranter, zoologisk have 

og botanisk have mm. 

 Phoneix har 325 solskindsdage om 

året, og der er meget varmt om 

sommeren. Afsæt en dag til udflugt 

mod syd, til Saguaro National Park 

med alle de høje kaktusser. Parken er 

opdelt i en Øst og Vest, vi anbefaler at 

besøge Vest parken 

 
Tag en lille omvej via Sedona, en 

fantastisk smuk køretur. 

Med 1,6 kilometer fra kanten og ned 

til Coloradofloden i 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-flodens 

strøm boret sig ned i den bløde 

undergrund og skabt Grand Canyon. 

 

 
På vejen til Mesa Verde kommer man 

igennne Monument Valley,  samt The 

Four Corners, som er det eneste sted i

 hvor der er 4 stater der mødes. 

 Mesa Verde betyder ’det grønne 

bord’ og giver et indblik i Pueblo 

befolkningens levevis frem til ca. år 

1300 med nogle af de bedst bevarede 

klippebyer i USA 

 
Mesa Verde National Park (450km) 

Grand Canyon (370km) Phoenix  

www.my-light.dk 

Yellowstone 

Pris eksempel: 18 

dage kr. 12.950,- pr. 

person v/4 pers. Inkl 

fly, hotel og bil 

10 Nationalparker i Midt USA 

En af de helt særlige ting ved USA er udvalget af fantastiske nationalparker. Landets mange parker byder hver især på 

meget forskellige indtryk og oplevelser. Kun garantien for storslåede naturoplevelser har de til fælles. My-Light giver dig 

her et forslag som tager dig med rundt til hele 10 fantastiske Nationalparker. 

http://www.my-light.dk/
mailto:usarejser@my-light.dk
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Mesa Verde National Park ligger i et 

stort skovklædt plateau i mere end 

2.000 meters højde, Det er her man 

kan se klippebyer indbygget under 

klippefremspring men et godt stykke 

over bunden. 

 
I området om byen Moab finder man 

de 2 fantastiske nationalparker Arches 

National Park & Canyonlands National  

Park. Arches National Park er en 

nationalpark i Utah i USA bestående af 

mere end 1.500 buer og porte, skabt i 

sandsten af naturen selv. Den største 

af buerne – Landscape Arch – er 32 

meter høj, og spænder over 93 meter. 

 
Landskabet i Canyonlands National  

Park blev eroderet til kløfter, butter og 

taffelbjerge af Coloradofloden, Green 

River og deres bifloder.  

 

 
Byen er mormonernes hovedstad, og 

er meget smuk. Salt Lake City ligger i 

spektakulære omgivelser ved foden af 

Wasatch Mountains og Great Salt Lake 

mod nordvest. Temple Square, 

mormon Temple, Family History 

Library er noget af det, man kan 

besøge. Great Salt Lake er den 

fjerdestørste sø i verden uden fraløb. 

Vandet er så salt, at man kan flyde på 

vandet 

 
 

 

 
 

 

 
Man kommer på turen gennem 

Jackson Hole, som er en dal i det  

nordvestlige Wyoming. Byen er 

beliggende ved Grand Teton National 

Park som danner indgangen til 

Yellowstone. Parken har navn efter 

bjerget Grand Teton, der med sine 

4.197 meter er det højeste bjerg i 

Teton bjergkæden. 

 
Yellowstone National Park var 

verdens første nationalpark med et 

areal på 8.980 km². Den har sit navn 

Yellowstone National Park (580 km) Salt Lake City (375 km) 

Arches National Park (200 km) 

http://www.my-light.dk/
mailto:usarejser@my-light.dk
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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 

flere. To tredjedele af verdens gejsere 

findes i Yellowstone Nationalpark, 

herunder den trofaste Old Faithful,  

som går i udbrud hvert 92. minut. 

 
 

 
 

 
Cody er kendt for Shell Canyon, 

navngivet efter dens første vigtige 

besøgende "Buffalo Bill" Cody og er 

beliggende i et betagende område af 

Wyoming. I byen ligger også Buffalo 

Bill Historical Center. 

 

En tur i aften Rodeo er en stor 

oplevelse  

 

 
Sheridan ligger på kanten af Bighorn 

Mountains, som engang var hjertet af 

indianernes land, hvor mange 

indianske krige er udkæmpet. Også 

Little Big Horn Battlefield er 

beliggende tæt på. Endvidere kan der 

nær byen opleves Bradford Brinton 

Memorial Ranch, der viser det tidlige 

westernliv. 

 På vejen til Rapid City kan et besøg 

ved Devils Tower anbefales, bjerget 

rejser sig dramatisk 386 meter over 

det omkringliggende flade terræn. 

 
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

 Ikke langt derfra er det imponerende 

Crazy Horse Memorial. Custer State 

Park har en af verdens største  

bestande af fritgående bisoner.  

 

 I Badlands National Park,  

kan synet af forrevne kløfter, 

fantastiske bjergrygge, bakker og 

klipper nydes.   

 
Turen slutter i Rapid City, hvor bilen 

afleveres og der flyves mod Danmark. 

 

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. 

 

 

 
 

 

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.

Sådan får du et uforpligtende

tilbud fra My-Light

Rapid City (240 km) 

Sheridan (240 km) 

Cody (175 km) 

http://www.my-light.dk/
mailto:usarejser@my-light.dk
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