6 nationalparker i det vestlige
USA

Turen begynder og slutter i Las Vegas, og undervejs kommer I til
seks af USA's mest imponerende "røde" nationalparker: Zion,
Bryce Canyon, Capital Reef, Canyonlands, Arches og Grand
Canyon. Udover disse venter også sandstenskatedralerne i
Monument Valley, de rødflammende kløfter i Antelope Canyon
og Colorado-flodens flotte "hestesko" ved Horseshoe Bend.

16 dage
Fra-pris pr. person i kr.

27.698,-

Det er en kør-selv-ferie fyldt med naturoplevelser, og hvor I får
utrolige billeder og minder med hjem!
Vælger I at køre bil, kan I bo på en række idylliske og nøje
udvalgte overnatningssteder - I kan f.eks. prøve glamping ved
Arches og Zion. Vælger I at køre autocamper, så kan I vælge
mellem mange forskellige slags campingpladser.

Oplev seks nationalparker på samme tur
Prøv spillelykken i Las Vegas eller "nøjes" med et
show
Prøv en bådtur på Colorado River
Se cowboylandskaber i Monument Valley
Tag på helikoptertur over Grand Canyon
Besøg det indfødte Pueblo-folk ved Navajo National
Monument
Oplev Sedona, og I vil aldrig hjem...

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

Dagsprogram
Dag 1: Afrejse Danmark Las Vegas
I tager fra Danmark og lander i Las Vegas samme dag.
Brug resten af dagen til at vænne jer til tidszonen og
varmen.
Overnatning: Tropicana, A Doubletree Hotel

Dag 2: Las Vegas
I har hele dagen i dag til at gå på oplevelse i Las Vegas.
Las Vegas er placeret midt i Nevadas ørken og hele byen
er bygget op omkring "The Strip", der er byens
hovedgade med de store hoteller og kasinoer. Der er fuld
gang i Las Vegas 24 timer i døgnet. På kasinoerne, til
show og i gadelivet hvor hotellerne konkurrerer om at
levere det bedste show for at få folks opmærksomhed.

Ring 65 65 65 65
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Overnatning: Tropicana, A Doubletree Hotel

Dag 3: Las Vegas - Zion
National Park (257 km)
I dag skal I hente jeres bil og køre mod Zion National
Park. Zion National Park gemmer på mange sære
geologiske fænomener. Ved første øjekast ligner de
smukke klipper, noget der er menneskeskabt i
Hollywood. Men de mange riller i klipperne er skabt af
vind og vejr gennem tidenerne. De kæmpemæssige
klipper er nemlig skabt af sandsten, der konstant skifter
form. Når solen står på de høje klippevægge, byder
klippevæggen på alverdens farver. Brun, rød og gul kan
med det blotte øje ses og spores tilbage de første
indfødte amerikaneres færden for mere end 8000 år
siden. Vejen snor sig rundt i den smukke dal i en hel
speciel belysning skabt af solens stråler, der reflekteres
på de røde klippevægge. Oplev et plante og dyreliv som
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Zion National Park i Utah

det var, da de indfødte amerikanere boede her, og
absorbér en fornemmelse af en tid for længe siden der
med Zion National Park pludselig kommer tættere på.
Overnatning: Cable Mountain Lodge

Dag 4: Zion National Park Bryce Canyon National
Park (139 km)
I skal nu køre videre mod Bryce Canyon National Park.
Parken gemmer på en utrolig smuk kløft med en skov af
imponerende klippesøjler i mange forskellige former og
størrelser formet af flere tusinde af års vind og vejr.
Disse klippesøjler kaldes for hoodoos, og det er et
fantastisk syn at se dem dominere landsskabet, som var
det nåletræer i en af Alaskas gigantiske skove.
Overnatning: Bryce Canyon Lodge

Dag 5: Bryce Canyon
National Park - Moab (453
km)
Ring 65 65 65 65
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En spændende dag venter jer igen i dag. I forlader Bryce
Canyon og kører gennem et forunderligt nøgent
lavalandskab, indtil I når Capitol Reef National Park. Det
var her de første mormoner bosatte sig, men flyttede
hurtigt fra området igen på grund af varme somre og
hårde vintre. I kører videre til Moab, hvor I skal
overnatte.
Overnatning: Red Cliff Lodge

Dag 6: Arches National
Park
I dag skal I på udflugt i Arches National Park. Her er der
over 2000 buer og mindre end 60 af dem er tilgængelige
via asfalterede veje. På denne tur skal I udforske et par af
de mest populære seværdigheder i parken. Så I skal væk
fra vejen for at se nogle af de skjulte skatte.
I begynder kl. 07:15 i Moab, hvor alle mødes. Herfra er
der afgang kl. 07:30. Sammen med jeres venlige og
kompetente guide, vil I køre tværs Colorado River til
Arches National Park. Her vil I se tre af de store
seværdigheder - Balanced Rock, Delicate Arch og
Landscape Arch. I kører ud af Arches National Park via
Salt Valley. Det er svært at køre i Klondike regionen, men
hvis vejret tillader det kan I vandre tværs over og køre
tilbage med firehjulstrækkeren. Hvis tiden er til det, vil I
også stoppe og se beviser på dinosauerne. I kører tilbage

www.benns.dk

Las Vegas

til Moab langs Highway 191. Husk nogle behagelige
vandresko, jeres kamera og en vandflaske. I er tilbage
omkring kl. 16.30.
Overnatning: Red Cliff Lodge

Dag 7: Canyonland på egen
hånd
I har dagen i dag på egen hånd til at udforske endnu mere
af det smukke område, som I befinder jer i.
Om aftenen skal I på tur på Colorado River. Aftenens tur
starter lige nord for Colorado River. Her går I ombord på
båden og I vil føle at I sejler ud i en helt anden verden,
med smukke røde rock klipper over jer, mens solen går
ned. Mens I er på turen vil jeres guide forklare lidt om
geologien og historien i Canyonlands-området. Fyrre
minutter nede af floden vender I rundt og sejler tilbage
til, hvor aftensmaden bliver serveret. Hele turen varer i
alt 2,5 time, hvor I sejler omkring 1,5 time.

I dag kører I til Monument Valley. Monument Valley er
både fascinerende og frygtindgydende. Det barske og
flade ørkenlandskab over grænsen mellem Arizona og
Utah brydes af store klippemonumenter i mange
forkellige størrelser, former og farver. Nogle af
klippesøjlerne skyder 300 meter lodret op mod himlen.
Monument Valley har også dannet kulisse til et utal af
cowboy film, og der skal ikke megen fantasi til at
forestille sig John Wayne komme ridende gennem
området.
Overnatning: Gouldings Lodge

Dag 9: Monument Valley Lake Powell (211 km)
Inden I kører mod Lake Powell skal I først på en tur rundt
i Monument Valley med guide. Der er afgang kl. 09.00 og
turen varer ca. 3,5 time. Her ser I alle de berømte
monolitter i Monument Valley. I skal også se de
spektakulære klippeformationer i de beskyttede
områder. I skal også se, hvordan et Navajo-tæppe laves.
Der vil være 'foto-stops' ved "The Mittens", "John Ford's

Overnatning: Red Cliff Lodge

Ring 65 65 65 65

Dag 8: Moab - Monument
Valley (265 km)
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Grand Canyon i Arizona

Point", "Three Sisters", "North Window", "Totem Pole",
"Yei Bi Cheis" og "Artist's Point". I det beskyttede
område finder I også de utrolige klippeformationer "Ear
of the Wind", "Sun's Eye", "Moccasin Arch" og "Big
Hogan Arch". Efter turen kører I mod Lake Powell.

undergrunden. Grand Canyon er enorm, og ved South
Rim er der omkring 30 km til den anden side. Gør stop
ved en af de mange smukke udkigspunkter og se ud over
det imponerende landskab.
Overnatning: Kachina Lodge

Overnatning: Lake Powell Resort

Dag 10: Lake Powell
I dag skal I på en sejltur, der varer 2,5 time. I skal både
forbi Navajo og Antelope Canyons for at få en utrolig
oplevelse. Turen inkluderer en tur gennem det snørklede
Antelope Canyon, og I vil få en smuk udsigt ud over Glen
Canyon Dam. Højdepunktet vil være Navajo Canyon og
de smukke bjergsider, I sejler forbi. Legenden siger at
farverne skyldes blodet fra et monster, der blev dræbt i
regionen. Turen starter fra Lake Powell Resort.
Overnatning: Lake Powell Resort

Dag 11: Lake Powell Grand Canyon (233 km)

Dag 12: Grand Canyon Sedona (182 km)
I dag skal I køre til Sedona. Inden da skal I på en
fantastisk helikoptertur over Grand Canyon. Oppe fra
luften kan I virkelig se, hvor stort Grand Canyon egentlig
er. I kommer bl.a. ind i 'Dragon'-korridoren. Man kan gå
rundt i Grand Canyon og stadig ikke se en brøkdel af
området, men heroppe fra, får I en bedre oversigt. Turen
starter fra South Rim Grand Canyon.
Sedona er især kendt for de røde klipper og der er
utallige vandrestier til at udforske området. Hvis man vil
blive lidt klogere på historien i området kan man besøge
Palatki Heritage Site eller museet Sedona Heritage
Museum.
Overnatning: Poco Diablo Resort

I dag kører I fra Lake Powell til Grand Canyon. Turen
videre til Grand Canyon går gennem smuk natur, hvor
man begynder at se, hvordan kløfter åbner
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Antelope Canyon

Dag 13: Sedona - Udflugt
I dag skal I på udflugt i Sedona. Tag med på en tur, hvor I
kan nyde de to bedste ting, som Sedona tilbyder.

Dag 15-16: Las Vegas Danmark
I dag rejser I tilbage mod Danmark, hvor I lander den
efterfølgende dag.

Diamond Back
Nyd en spændende oplevelse i en firehjulstrækker.
Oplev de tidsløse klippeformationer såsom Capitol
Butte, Chimney Rock, Lizard Head og Doe Mesa. Udforsk
ørkenområdet mens I betages af udsigten.

Ancient Ruins
En arkæologsisk oplevelse! Rejs gennem det
imponerende kløftområde med de mange røde
klippeformationer. I rejser tilbage i tiden, mens I
udforsker de 700 år gamle Sinaguan klippehuler.
Overnatning: Poco Diablo Resort

Dag 14: Sedona - Las
Vegas (443 km)
I kører i dag den sidste strækning tilbage til Las Vegas,
hvor I skal aflevere jeres bil.
Overnatning: Tropicana, A Doubletree Hotel
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Priser og afgange
Rejseperiode Maj - juni - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)
Delt dobbeltværelse
27.698,00 DKK

Rejseperiode Juli - august - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)
Delt dobbeltværelse
30.398,00 DKK

Rejseperiode September - oktober - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i
delt dobbeltværelse)
Delt dobbeltværelse
30.698,00 DKK

Rejseperiode Maj - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt autocamper)
Cruise America
21.398,00 DKK

Road Bear
20.698,00 DKK

Rejseperiode Juni - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt autocamper)
Cruise America
20.398,00 DKK

Road Bear
21.298,00 DKK

Rejseperiode Juli - august - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)
Cruise America
29.598,00 DKK

Road Bear
29.898,00 DKK

Rejseperiode September - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)
Cruise America
18.698,00 DKK

Ring 65 65 65 65

Road Bear
21.298,00 DKK
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Rejseperiode Oktober - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)
Cruise America
16.898,00 DKK

Road Bear
18.798,00 DKK

Prisen inkluderer:
Fly Danmark - Las Vegas t/r inkl. skatter og afgifter
14 overnatninger på hotel
12 dages leje af bil, inkl. fri km og forsikringer
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:
Forplejning, udflugter og transport, der ikke er beskrevet i rejseplanen
Benzinforbrug
Rejseforsikring
Afbestillingsforsikring
Visum/indrejsetilladelse til USA (læs mere her)
Vaccinationer (kontakt egen læge)

Tillæg for oplevelsespakke:
kr. 5.450 per person
Pakken inkluderer:
Dagstur i Arches National Park i 4WD
Aftentur på Colorado River inkl. middag
Udflugt rundt i Monument Valley
Canyon Adventure Cruise på Lake Powell
Helikoptertur over Grand Canyon
Halvdagstur i Sedona området i 4WD

Opgradering på flyrejsen:
Economy Extra: fra kr. 4.500 per person
Business Class: fra kr. 22.300 per person

Prisen inkluderer:
Fly Danmark - Las Vegas t/r inkl. skatter og afgifter
Første nat på hotel i Las Vegas
13 nætters leje af autocamper
2.500 miles
Leje af sengetøj, håndklæder og køkkenudstyr
10 % rabat på KOA campingpladser
Bidrag til Rejsegarantifonden
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Prisen inkluderer ikke:
Rejse- og afbestillingsforsikring
Campingpladser
Forplejning
Drikkepenge
Evt. vejafgifter
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Visum/indrejsetilladelse Læs mere her
Læs mere om Cruise America
Læs mere om Road Bear

Tillæg for oplevelsespakke:
kr. 5.450 pr. person
Pakken inkluderer:
Dagstur i Arches National Park i 4WD
Aftentur på Colorado River inkl. middag
Udflugt rundt i Monument Valley
Canyon Adventure Cruise på Lake Powell
Helikoptertur over Grand Canyon
Halvdagstur i Sedona området i 4WD

Opgradering på flyrejsen:
Economy Extra: fra kr. 5.000 ,-per person
Business Class: fra kr. 19.400,- per person

Vigtigt om ovenstående priser
Vi gør opmærksom på, at priserne ovenfor kun er indikerende fra-priser, hvilket betyder, I vil kunne opleve, at prisen
kan variere baseret på bl.a. rejseperiode, bestillingstidspunkt og andre faktorer. Priserne skal således ses som en
vejledende indikation af, hvad en autocamperferie koster. Ønsker I specifikke priser for lige netop jeres drømmerejse,
er I velkommen til at kontakte os for et gratis, uforpligtende tilbud.

Lad os skræddersy autocamperferien
Ovenstående rejse er blot et inspirationsforslag til, hvad I har mulighed for at opleve. Rejseforslaget er sammensat af
vores kompetente rejsekonsulenter, der selv har rejst rundt med autocamper i området. Vi sammensætter den
endelige rejseplan i samarbejde med jer, så den bliver skræddersyet til jeres ønsker og behov.
Skriv til os eller ring på tlf.: 65 65 65 65 for at høre nærmere om mulighederne for en autocamperferie.
Se vores aktuelle tilbud på autocamperferier i USA og Canada her.
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Hvad er inkluderet i prisen?

Bestil din
næste rejse

Bestil

Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

Ring 65 65 65 65

www.benns.dk

