
Kør selv ferie i Californien og
Hawaii

Kør selv ferie i Californien og
Hawaii

37.398,-
Fra-pris pr. person i kr.
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På denne kør selv ferie kommer I rundt i Californien og ser
højdepunkter som Hollywood og Venice Beach i Los Angeles,
Golden Gate Bridge og Chinatown i San Francisco og den
imponerende natur i Yosemite National Park samt den
neonoplyste underholdningsmetropol, Las Vegas, inden turen går
tilbage til Los Angeles.
Herefter flyver I ud til stillehavsparadiset Hawaii, hvor der venter
endnu flere fantastiske oplevelser. Her har I tid til at opleve både
Maui og Oahu. Begge øer byder også på fantastiske strande,
hvis I ønsker at slappe lidt af mellem de mange naturoplevelser.
En rigtig spændende kør selv ferie, der kombinerer nogle af
USA's mange forskelligheder.

Giv Los Angeles en chance - byen har det hele

Kør langs den historiske og smukke Highway 1

Udforsk Yosemite National Park med de enorme
granitklipper og høje vandfald

Gå på kasino og underholdningsopdagelse i Las
Vegas

Oplev det varierede og smukke landskab på Maui

Få sol og strand i Honolulu på øen Oahu

Kom på en Pearl Harbor Arizona Memorial City Tour



Dagsprogram

da
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Dag 1: Afrejse Danmark -
Los Angeles
I rejser fra Danmark til Los Angeles. I kan flyve både fra
Billund, Aalborg og København. Når I har fået jeres
bagage udleveret og afhentet bilen hos
udlejningsfirmaet, fortsætter I til jeres hotel ved Los
Angeles lufthavn.

Los Angeles er mere end bare en by. Her finder I filmenes
højborg, Hollywood, Walt Disney's eventyrland i
Anaheim og de gode strande i Santa Monica. Los Angeles
er med sine knap 4 millioner indbyggere en meget stor
by, og det tager flere timer, at køre fra den ene ende af
byen til den anden på det store motorvejsnet.

Dag 2: Los Angeles - Santa
Barbara - San Simeon (386
km)
Her til morgen er det tid til at starte jeres kør-selv rejse
rundt i Californien. I kører nordpå mod Santa Barbara,
der ligger som en perle på den smukke Stillehavskyst.
Byens klima gør at der er flere naturlige attraktioner, I
bør opleve. Gå en tur gennem den botaniske have for at
se smukke blomster eller tag en tur på en af de skønne
naturstier i Los Padres National Forest. Strandene har
deres egen charme; East Beach tiltrækker de trendy og
unge, mens der er fiskeri og hvalsafari på Arroyo Burro.
Nyd den fine samling på Santa Barbara Museum of Art. I
finder frisk fisk og skaldyr på de mange restauranter på
Stearn Wharf. Efter et besøg i Santa Barbara, fortsætter I
videre nordpå igennem den danske by Solvang og følger
Highway 1 langs kysten til San Simeon for at overnatte.

/nordamerika/usa/highway-1
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Dag 3: San Simeon -
Monterey - San Francisco
(336 km)
I dag går turen videre til San Francisco. På vejen kører I
nordpå ad Stillehavskysten mod Monterey, hvor I vil
have en fantastisk udsigt. Monterey, var en af de første
europæiske forposter på vestkysten, og blev etableret i
1770, og I vil kunne se mange af de gamle bygninger den
dag i dag. Monterey var også på et tidspunkt
sardin-hovedstaden på den vestlige halvkugle, da den
første fabrik, hvor sardinerne blev pakket, blev bygget i
1900. I dag er de gamle sardinfabrikker blevet omdannet
til hyggelige restauranter og butikker. Monterey Bay er
et fantastisk sted at tage på hvalsafari. Kør videre op ad
kysten for endnu mere udsigt og stop ved Pebble Beach
og nyd synet af de overdådige palæer langs kysten, inden
I når til San Francisco, hvor I skal sove de næste to
nætter.

Dag 4: San Francisco
Tag en tur rundt i byen i en af de mange sporvogne.
Besøg et af de mest fotograferede steder i San Francisco;
Lombard Street, og se hvor stejl og kurvet gaden egentlig
er. Her kan I køre med sporvogn og få en spektakulær
udsigt over Alcatraz, Angel Island, Coit Tower, Yerba

Buena Island og Bay Bridge. Overvej også et besøg til
Muir Woods National Monument. Denne lund af
gigantiske kystnære redwoods har været beskyttet i et
århundrede, og de fantastiske træer rangerer blandt de
højeste træer i verden. Nogle er over 76 meter høje, over
4 meter brede og er mere end 1000 år gamle. Asfalterede
stier gør det nemt at udforske området og naturstier
tilbyder vandreture i området. Brug aftenen på at
udforske Chinatown, hvor I finder eksotiske
ingredienser, silke og jade.

Besøg f.eks. en af ??verdens mest legendariske fængsler,
Alcatraz, som engang var hjem til nogle af Amerikas mest
berygtede forbrydere. I dag er Alcatraz i stedet hjemsted
for sjældne blomster og planter, dyreliv og tusindvis af
ynglende havfugle. Her finder I også bygninger fra tiden
omkring borgerkrigen, som giver indsigt i det 19.
århundrede, da øen fungerede som både militært fængsel
og havnen blev brugt som forsvarsfort. Se også sporene
efter Indianerne der overtog øen, da fængslet lukkede i
1969.

Dag 5: San Francisco - El
Portal (320 km)
I forlader travlheden i San Francisco og kører mod
Yosemite National Park. Her kan I se de imponerende,
næsten lodrette, granitvægge og den næsten flade bund i
Yosemite Valley. Se de mange vandfald tumle udover

/nordamerika/usa/san-francisco
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mange af de høje granitklipper. Oplev også Yosemite
National Parks floder, enge og de gigantiske Sequoia
træer som skydes til at være mere end 3.000 år gamle. I
Yosemite Village, kan I besøge Valley Visitor Center og
se en orienteringsfilm og udstillingen der fremhæver den
naturlige og menneskelige historie. Besøg også Mirror
Lake / Meadow i East Valley og det berømte "tunnelsyn"
af Yosemite Valley ved Wawona Tunnel.

Dag 6: Yosemite National
Park
I har hele dagen afsat til at udforske Yosemite National
Park som byder de besøgende velkommen hele året
rundt. Vejen ind i Yosemite Valley er det hele værd.
Klippevæggen El Capitan hæver sig ca. 2.500 meter op
mod himlen, og på den modsatte side vælter vandet ned
ad Brideveil Falls. Længere inde i Yosemite Valley ligger
Yosemite Village og det smukke vandfald, Yosemite Falls
som er Nordamerikas højeste vandfald. Uanset om det er
jeres første besøg i Yosemite National Park eller andet
besøg, så vil I altid kunne finde noget nyt og lave.

Yosemite National Park blev etableret i 1890 og
tiltrækker årligt omkring 4 millioner besøgende. Ca. 95%
af parken er klassificeret som ren vildnæs, med over 400
forskellige dyrearter som bl.a. sortbjørne, ræve,
tykhornsfår og hjorte.

Dag 7: El Portal - Lake
Isabella - Ridgecrest (496
km)
I har en lang køretur foran jer i dag, så efter
morgenmaden går turen sydpå mod Bakersfield og rundt
om Sequoia National Park til Ridgecrest. På vejen kører I
forbi Lake Isabella som er et attraktivt udflugtsmål for
indbyggerne i den sydlige del af Californien. Her er der
mulighed for at vindsurfe, sejle, stå på vandski, jetski eller
fiske.

Lidt udenfor Bakersfield kan man følge Kern River
Canyon Road mod Lake Isabella. Det er en smuk køretur,
hvor der er mulighed for at lave et stop ved de varme
kilder; Remington Hot Springs & Miracle Hot Springs og
få en forfriskende dukkert. I kan også besøge Silver City
Ghost Town som er et frilandsmuseum, der giver de
besøgende et godt indblik i guldgraverlivet i de gamle
dage, hvor folk valfartede til området, i jagten på den
store gevinst.

/nordamerika/usa/nationalparker/yosemite-national-park
/nordamerika/usa/nationalparker/yosemite-national-park
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Dag 8: Ridgecrest - Death
Valley - Las Vegas (423
km)
På vejen mod Las Vegas i dag, kører I igennem Death
Valley National Park som er en del af Mojaveørkenen i
det sydlige Californien, nær grænsen til Nevada. Dalen
som er omkring 225 km lang, er kendt for ekstrem hede.
Der blev målt 56,7 °C i parken den 10. juli 1913 hvilket er
den højeste temperatur målt på jorden. Det er derfor
vigtigt at man medbringer rigeligt med vand til køreturen
i dag, især hvis man rejser i de varme sommermåneder.

I ankommer til Las Vegas i løbet af eftermiddagen, i tide
til at se det store lysshow, fra de mange kasinoer og
neonskilte der præger bybilledet.

Dag 9: Las Vegas
Las Vegas har noget for enhver smag; Utrolige liveshows
og utallige ??kasinoer, hvor man kan prøve lykken. Man kan
også blot slentre ned ad Las Vegas Boulevard, også kendt
som "The Strip". Hvert hotel og kasino har sit eget tema.
Tag en tur op til toppen af ??Stratosphere Hotel Tower, den
højeste bygning vest for Mississippi-floden. Nyd en
middag på toppen eller nyd blot den flotte udsigt fra
observatoriedækket. Besøg et af ??de førende hoteller og

få en utrolig oplevelse. Tag f.eks. til Caesars Palace, The
Venetian og Paris, hvor I også kan købe luksus varer. Hvis
I ønsker at gøre en god handel, kan I køre til et af de
større outlet shopping centre, der byder på
designervarer til rabatpriser.

Spisning i Las Vegas er overlegen. Verdenskendte kokke
har besluttet at lave Vegas til deres køkken, og der er
findes helt sikkert en restaurant i nærheden til at
tilfredsstille enhvers smagsløg. Gå heller ikke glip
springvandsshowet på Bellagio Hotel. Ved hjælp af en
dramatisk kombination af musik, vand og lys, leverer
Bellagio spektakulære forestillinger om aftenen. Tag
også forbi Fremont Street med butikker, restauranter og
kasinoer og de imponerende skærme, der hænger over
hovedet på jer. Her er 12 millioner lys, sat op til at give
jer et spektakulært show.

Dag 10: Las Vegas - Los
Angeles (439 km)
I kører i dag videre fra Las Vegas til Los Angeles, hvor I
har mulighed for at lave en lille afstikker til Calico Ghost
Town, inden I kører igennem Barstow. Den sidste
strækning fra Barstow til Los Angeles er der mulighed for
køre ad den berømte Route 66. Besøg evt. Santa Monica
Pier, bygget i 1916, som blev kendt som "målstregen " af
den legendariske Route 66. I Santa Monica finder I både
et akvarium, en forlystelsespark og den berømte

/nordamerika/usa/nationalparker/death-valley-national-park
/nordamerika/usa/nationalparker/death-valley-national-park
/nordamerika/usa/route-66


Los Angeles
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Hippodrome bygning. I kan også besøge Universal
Studios.

Dag 11: Los Angeles
I har dagen i dag til at udforske byen. Los Angeles er hjem
til mange berømte filmstjerner og det legendariske
varetegn Hollywood-skiltet. Byen er fyldt med kultur og
forskellige events så hold øje med, hvad der sker, netop
mens I er her. Tag en tur langs Walk of Fame og se
navnene i stjernerne henad fortovet og besøg Mann's
Chinese Theater, som er et af de bedst bevarede fra
Hollywoods gyldne tid. Kør gennem Beverly Hills, det
mest berømte kvarter i USA og få et glimt af de mange
eksklusive boliger. Shop på berømte Rodeo Drive, hvor
luksus fylder gadebilledet.

I kan evt. booke jer ind på en "Hollywood Trolley Tour",
hvis I ønsker en guidet tur rundt i byen. Dette er den
bedste måde at se det hele! Kør rundt i en åben bus, der
gør det nemt at fotografere, mens I lærer mere om de
historiske Hollywood-film, TV- og radiostationer såsom
Paramount Studios, Capitol Records, KTLA Kanaler, CBS,
FOX, Warner Bros., Pantages Teater, Nickelodeon og
Paladium, samt steder fra filmene Twins, Pretty Woman
og mange flere. Masser af fotomuligheder når I kommer
forbi Hollywood Bowl, Hollywood Sign og alle
Hollywoods Walk of Fame.

Dag 12: Flyrejse Los
Angeles - Maui
I dag flyver I fra Los Angeles til Maui. Nye spændende
oplevelser venter jer på Hawaii. I henter jeres bil i
Kahului lufthavn, når I ankommer. Afhængig af ankomst
tidspunktet kan I allerede i dag, tage på oplevelser på
eksotiske Maui.

Dag 13-16: Maui
Som de andre Hawaii øgrupper, er Maui også dannet på
baggrund af to vulkaner, som er vokset sammen.
Derudover er det den 2. største ø, blandt de 5 i øgruppen.

Øen er kendetegnet ved et meget varieret landskab. Det
er en perfekt sammensætning af tropisk landskab,
knortet bjerge og dale, krydret med en varm polynesisk
kultur. Maui er en af de smukkeste øer i verden, som
præsenterer en smuk blanding af ferieparadis og den
gamle Hawaii-stil.

Maui giver jer muligheden for at opholde jer i noget af
det bedste og klareste vand og derfor er der også mange
vandaktiviteter på øen. Især Mauis østkyst er eminent til
vandsport, da denne kystside ligger i læ. Maui har også en
bred vifte af andre aktiviteter, både på land, til vands og i
luften og med en bil på øen, kan I komme rundt til det
hele.
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Turen gennem Mauis højland er også rigtig spændende.
Besøg flere af de små byer, såsom Lahaina, Hana og
andre gamle byer, hvor man stadig kan mærke
atmosfæren fra de gamle dage. Derudover venter
historiske bygninger, parker, gallerier, restauranter,
caféer og andre små butikker.

Dag 17: Maui - Honolulu
I rejser videre fra Maui til Honolulu for at se endnu mere
af fantastiske Hawaii. Afhængig af rejsetidspunktet har I
mulighed for at se mere af Maui, eller få nye oplevelser i
og omkring Honolulu på øen Oahu. I afleverer bilen i
Kahului lufthavn igen inden I flyver til Honolulu med
Hawaiian Airlines.

Dag 18: Waikiki & Pearl
Harbor
Her til morgen skal I på en guidet bustur for at opleve det
historiske Pearl Harbor.

Pearl Harbor Arizona Memorial City Tour

Turens højdepunkt er besøget ved Pearl Harbor, hvor
japanerne angreb USA i 1941. I får hele historien
serveret her og især når man står på USS Arizona

Memorial, fornemmes katastrofen tydeligt, når man
tænker på de mange der stadig ligger begravet i
skibsskroget under jer.

Resten af eftermiddagen er til fri disposition, hvor I kan
udforske Honolulu eller slappe af på Waikiki Beach.

Dag 19: Afrejse fra
Honolulu
Jeres bilferie i USA er nu slut, og turen går igen mod
Danmark, hvor I lander den efterfølgende dag.

Dag 20: Ankomst til
Danmark
I ankommer til Danmark i løbet af dagen.



Priser og afgange
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Rejseperiode November - januar  - Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt dobbeltværelse)

Standard
37.398,00 DKK

Rejseperiode Februar - juni  - Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt dobbeltværelse)

Delt dobbeltværelse
38.498,00 DKK

Rejseperiode Juli - august  - Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt dobbeltværelse)

Delt dobbeltværelse
42.698,00 DKK

Rejseperiode September - oktober  - Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)

Standard
39.298,00 DKK

Opgradering på flyrejsen:

Economy Extra: fra kr. 5.900 per person
Business Class: fra kr. 18.400 per person



Hvad er inkluderet i prisen?

da
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Fly Danmark - Los Angeles inkl. skatter og afgifter

11 dages leje af bil Los Angeles - Los Angeles, inkl. fri
km og forsikringer

11 nætter på hotel i Californien/Nevada

Fly Los Angeles - Maui inkl. skatter og afgifter

5dages leje af bil på Kahului lufthavn på Maui, inkl.
fri km og forsikringer

5nætter på hotel på Maui

Fly Maui - Honolulu inkl. skatter og afgifter

Transfer fra Honolulu lufthavn til Honolulu/Waikiki
Beach t/r

2nætter på hotel i Honolulu

Pearl Harbor Arizona Memorial City Tour

Fly Honolulu - Danmark inkl. skatter og afgifter

Bidrag til Rejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er
nævnt i programmet

Forplejning med mindre andet er oplyst

Drikkepenge med mindre andet er oplyst

Evt. vejafgifter, resort fee og parkering

Entré til nationalparker

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/nordamerika/usa/kor-selv-ferie-i-californien-hawaii-5407?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nordamerika/usa/kor-selv-ferie-i-californien-hawaii-5407%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

