
Kom tæt på 4 præsidenter,
Yellowstone og Buffalo Bill
Kom tæt på 4 præsidenter,
Yellowstone og Buffalo Bill

23.998,-
Fra-pris pr. person i kr.

19 dage

Ring 65 65 65 65 salg@benns.dk www.benns.dk

da

På denne storslåede ferie i det autentiske USA, vil I opleve
højlandsprærien kombineret med et unikt dyreliv og
bjerglandskaber prydet med ægte cowboys på hesteryg.
I vil opleve flere fantastiske naturområder, heriblandt verdens
ældste nationalpark Yellowstone, Black Hills med Mount
Rushmore og Grand Teton National Park med smukke bjerge og
spejlblanke søer. Udover de utrolige naturscenerier vil I også
kunne opleve bisoner, prærieantiloper, hjorte og majæstetiske
ørne.
Vælger I at køre bil, kan I bo på en række idylliske og nøje
udvalgte hoteller med perfekt beliggenhed - I kan f.eks. prøve
glamping i Black Hills. Vælger I at køre autocamper, så kan I
vælge mellem mange forskellige slags campingpladser.

Besøg verdens første nationalpark - Yellowstone

Hils på de 4 præsidenter på Mt. Rushmore

Bliv imponeret af Crazy Horse monumentet

Kom til rodeo og besøg Buffalo Bill i Cody

Oplev historisk duel i Deadwood

https://www.benns.dk/nordamerika/usa/nationalparker/yellowstone-national-park
https://www.benns.dk/nordamerika/usa/nationalparker/grand-teton-national-park


Dagsprogram
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Dag 1: Afrejse Danmark -
Ankomst Salt Lake City
I dag begynder rejsen til USA og I flyver fra Danmark
mod Salt Lake City.

Salt Lake City, Utahs hovedstad, var hjemstedet for de
olympiske vinterlege i 2002. Trods sine 1,2 millioner
indbyggere har Salt Lake City ikke noget særligt
storbypræg over sig. Her møder I venlige mennesker,
fantastisk mad og muligheder for en række
udendørsaktiviteter. Hvad mere kan man ønske sig?

Salt Lake City er mormonernes modstykke til
Vatikanstaten for katolikkerne, men det er kun
halvparten af byens indbyggere som er medlem af kirken.
Resten af indbyggerne kommer fra mange forskellige
dele af USA, og resten af verden er tiltrukket af byens
afslappende stemning og atmosfære.

Byens og områdets største attraktioner er:

Tempel Square med sit verdensberømte kor,
Mormon Tabernacle Choir
Wasatch Mountains med mulighed for gåture og
langrend

Dag 2: Salt Lake City - Lava
Hot Springs (246 km)
Efter en god nats søvn skal I i dag hente lejebilen og
påbegynde selve bilferien. Første stop på dette eventyr
er Lava Hot Springs.

Den lille landsby Lava Hot Springs er et paradis for både
børn og voksne som elsker vand. Her findes både
gigantiske vandruchebaner og store svømmebassiner
som er afkølende på en varm sommerdag, og dejlige
varme kilder hvis vejret er koldt.

Over 9.400 liter varmt vand fra naturlige kilder
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Crazy Horse Memorial, Black Hills
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strømmer gennem bassinerne hver dag, og bidrager til at
holde badevandet krystalklart. Bassinerne holder
temperaturer på mellem 39 og 44 grader. Det er også
mulighed for at få massage og andre typer behandlinger
på stedet.

Dag 3: Lava Hot Springs -
Twin Falls (241 km)
I dag går turen fra Lava Hot Springs og mod Twin Falls.

I Twin Falls finder man blandt andet det imponerende
vandfald Shoshone Falls, som også kaldes for Vestens
Niagara. Selv om vandfaldet i dag er reguleret for at
skabe vandkraft så er det mere end 300 meter bredt med
mindst tre etager som vælter 65 meter ned i kløften,
Snake River Canyon.

Dag 4: Twin Falls - Idaho
Falls (282 km)
I dag kører i via Craters of the Moon National Monument
til Idaho Falls hvor I skal overnatte. Craters of the Moon
er et stort område med en natur som ligner så meget et
månelandskap at astronauter er blevet trænet og oplært
her.

I krydser grænsen til staten Idaho, og kommer til Idaho
Falls som ligger mellem Rocky Mountains i Snake River
Plain, i skyggen af Grand Teton. En lille by værd at
udforske med vestlig gæstfrihed, et mangfoldig
kunstsamfund og en have fyldt med
rekreationsmuligheder. Her kan I også se vandfaldet og
vandkraftværket som producerer strøm til hele byen.

Dag 5: Idaho Falls -
Yellowstone (253 km)
I dag går turen til selveste Yellowstone National Park,
måske et af turens største højdepunkter. Parken befinder
sig på den mest aktive jordskorpe i verden. Under
jordens overflade gemmer der sig nemlig en gigantisk
vulkan som er hele 70 kilometer i diameter.

Forrige gang vulkanen havde udbrud dækkede asken
hele Nordamerika. Men vulkanen er ikke død, den
"puster" gennem gejsere for at lette trykket, så den ikke
eksploderer igen. Overalt i Yellowstone kan man se
gejsere som skiftvis spyder vand op af sine varme kilder.
Den mest kendte er nok "Old Faithful", som besøges af
turister fra hele verden.

Yellowstone byder også på en imponerende fauna.
Overalt kan man se bisonokser, elge og jordegern, og er
man heldig får man måske også mulighed for at opleve
ulve og bjørne. Blandt andet lever den meget sjældne

/nordamerika/usa/nationalparker/yellowstone-national-park
/nordamerika


Flotte Sylvan Lake i Custer State Park, Black Hills
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grizzlybjørn også i Yellowstone National Park. Her viser
naturen sig fra sin smukkeste side med store vandfald,
spektakulære klipper og smukke søer som pryder
landskabet.

Dag 6: Yellowstone
Yellowstone blev grundlagt i 1872, og er den første
nationalpark i USA, og Wyomings store stolthed. Parken
blev etableret for at bevare områdets spektakulære
geografi: Det geotermiske fenomen, de fossile skove og
Yellowstone Lake.

I har hele dagen til at udforske Yellowstone NP, med de
enestående naturfænomener og det rige dyreliv. Den
store park er opdelt i 5 distinkte områder: Mammoth,
Roosevelt, Canyon, Lake og Gejser-landskabet.

I Yellowstone er alt stort og mægtigt; fra de langhårede
grizzlybjørne, de enorme bisonokser og store ulveflokke,
til halvdelen af verdens gejsere, USAs højest beliggende
sø og flere enorme vandfald. Alt sammen placeret på
toppen af en gigantisk vulkan. Når man først er her og
spejder udover landskabet, kommer man nok til at
reflektere over at man nu står overfor en af moder jords
storslåede skabelser.

Attraktioner:

Mammoth Hot Springs
Back Basin
Porcelain Basin
Old Faithful Geyser
Black Sand Basin
Uncle Toms trail
Morning Glory Pool
Tower Fall
Fort Yellowstone

Dag 7: Yellowstone - Cody
(156 km)
I forlader Yellowstone, og fortsætter turen mod Cody.
Byen er opkaldt etter William Frederick Cody, bedre
kendt som Buffalo Bill, som i slutningen af 1800-tallet
rejste rundt i USA og Europa med sit fantastiske Buffalo
Bills Wild West show. Byen bærer præg af denne mand,
og byens Hotel Irma er opkaldt efter hans datter.

Brug denne formiddag på at besøge Buffalo Bill Historical
Center, som sandsynligvis er det største museum som
omhandler det vestlige USA. Det er 5 museer i et, som
tilbyder et omfattende indblik i historien, kunsten og
kulturen som har været i vesten gennem årene. Det er
The Whitney Gallery of Western Art, The Plains Indian
Museum, The Cody Firearms Museum, The Drapper
Museum of Natural History og The Harold McCracken



OL-byen Salt Lake City, Utah
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Research Library. Buffalo Bill Historical Center er et
stort og moderne anlæg, som ligger nærmere centrum.

Dag 8: Cody - Sheridan
(236 km)
I dag sætter I kurs mod Sheridan, og på vejen kører I
gennem den flotte skov, Bighorn National Forest. En
strækning på ca. 3 timer.

Området rundt Sheridan er hjemsted for livlige
bjerglandskaber som ville få en kunstners pensel til at
rødme, mens det historiske centrum er et
spredningsområde for cowboy-couture, og et fint sted at
tilbringe en dag. Sheridan er en af Mountain Wests
største småbyer og har en charme som er helt unik. Når
du først har oplevet denne Wild West Renaissance så er
det vanskeligt at rejse videre.

Dag 9: Sheridan -
Sundance (316 km)
Fra Sheridan går turen videre til Sundance, som ligger ca.
3 timer væk. På vejen kører I via Devil's Tower (også
kaldt bjørnehytten) som er en monolit som dramatisk
rejser sig 386 meter over terranet. Devil's Tower er det

første erklærede 'United States National Monument'
som blev grundlagt den 24. september 1906 af præsident
Theodore Roosevelt. Monumentet besøges af næsten
400.000 årligt.

Dag 10: Sundance - Black
Hills (166 km)
I forlader Sundance og kører videre mod naturområdet
og den gamle mineby Black Hills, hvor blandt andet det
verdensberømte Mt. Rushmore venter. Byen er ligeså
spændende i dag som den var i 1800-tallet, da
cowboyerne gik rundt i gaderne med deres revolvere. I
dag er hele byen et historisk landemærke. Besøg Saloon
nr. 10, som er det berømte sted hvor Wild Bill Hitchoch
blev skudt og dræbt.

Black Hills har meget at tilbyde indenfor kort afstand.
Det giver jer mulighed for at bo 3 nætter på samme sted
og drage på fantastiske udflugter hver dag. Det anbefales
at have en ekstra dag til at slappe af i de smukke
omgivelser eller udforske mere af dette unikke område.
Dette er det ægte USA.

Dag 11: Black Hills
Tilbring dagen på at udforske det centrale Black Hills



Se bøfler i Yellowstone nationalpark

salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

med imponerende klippeudskæringer og unikke
vejstrækninger.

Mount Rushmore er et af USAs store ikoner med de 4
berømte præsidenthoveder hugget ind i bjergsiden. Det
de fleste ved er at Gutzon Borglum, som stod bag dette
imponerende arbejde, havde danske forfædre som rejste
fra Børglum i Nord-Jylland til USA for at leve deres store
drømme ud som mormoner. Det var Gutzons ide at det
skulle være de fire præsidenter som efter hans mening
havde størst indvirkning på USAs historie: George
Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln og
Theodore Roosevelt.

Bare 25 km fra Mount Rushmore tager en anden
gigantisk bjergfigur form. Projektet blev startet i 1948 af
Korczak Ziolkowski, som også var involveret i projektet
med at udføre Mount Rushmore. Dette projekt skildrer
den berømte kriger Indian Crazy Horse, som tilbragte
livet i området og som blev berømt for sin evne til at
bekæmpe amerikanske soldater under kommando af
General Custer. Skulpturen skulle ende med at Crazy
Horse peger ud i horisonten fra hesteryggen. I
modsætning til Mount Rushmore, er dette projekt privat
finansieret, og efter de første 70 år er det kun ansigtet
der er komplet.

Strækningen mellem Mount Rushmore og Custer State
Park kan tages langs den imponerende Iron Mountain
Highway. Det er en 27 km smal landevej med 3 tunneller,
314 sving, 14 hårnålsving og 3 sving over 360 grader
hvor vejen krydser med en bro.

Needles Highway er en 23 km smal landevej som fører
jer gennem et unikt landskab med nålformede
granitkolonner og smalle tunneller hvor biler kun kan
komme igennem en af gangen. Halvvejs på strækningen
passerer I den flotte Lake Sylvan, som også skjuler en
spændende historie om krigeren Indian Crazy Horse.

Dag 12: Black Hills
Brug dagen i den sydlige del af Black Hills, hvor dyrelivet
er fremtrædende.

Custer State Park er en hyggelig vej rundt i smuk natur,
hvor I har gode muligheder for at opleve både æsler og
hjorte.

På græssletten ved Wind Cave National Park er der gode
muligheder for at se bisonflokke på flere hundrede samt
præriehunde som holder vagt ved indgangen til deres
huler.

Wind Cave National Park er et af verdens længste
underjordiske gangsystemer. Der er mulighed for at
komme ned i nogle af gangene på guidede ture med de
lokale parkvogtere.

I udkanten af Hot Springs er der et større
udgravningsarbejde i gang. Her har man fundet et stort
antal af skeletter fra Mammutter og amerikanske løver.
Det er mulig at komme ind og se udgravningerne.



Idaho Falls
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Dag 13: Black Hills -
Buffalo (366 km)
I dag forlader I Black Hills og gør jer klar til en ny dag på
vej mod Buffalo. På vejen undgå da motorvejen og kør
hellere langs landevejen WY-450 over de store
græsletterne. Hold udkig efter Pronghorns
(prærieantiloper).

Dag 14: Buffalo - Riverton
(286 km)
Dagens strækning går gennem smukke områder hvor
landevejen snor sig gennem de skønne landskaber på vej
mod Riverton. Undervejs kører I gennem Thermopolis
hvor I finder verdens største varmtvandskilde. Her
anbefaler vi et stop for at spise frokost samt tage en
dukkert i et af de varme termiske bassiner eller gå en tur
ved de varme kilder.

Dag 15: Riverton - Jackson
(263 km)
Køreturen i dag er forholdsvis kort, men specielt flot når

man kører mod nordøst på Highway 34, gennem den lille
landsby Jackson Hole ved Grand Teton National Park.
Nationalparken er en oplevelse i sig selv og har en rig
fauna med elge, fjeldgeder og bisoner.

Efter en lang dag med oplevelser, anbefaler vi en middag
eller bare en forfriskning i den historiske Silver Dollar
Bar, som er kendt for de 2.032 sølvmønter i baren og en
ægte western-atmosfære.

En lang og smuk vejstrækning venter når I fortsætter op
gennem Rocky Mountains til byen Jackson Hole, som
ligger syd for Grand Teton National Park. Teknisk set er I
nu i staten Wyoming, men for mange kan dette være
vanskeligt at forstå.

Gennemsnitsalderen i byen er kun 32 år, da byen over tid
har udviklet sig til at være et eldorado for både
vandreglade og bjergbestigere, og let genkendelige og
solbrændte skiløbere. Jackson Hole er derfor en veldig
populær og ungdommelig by, fuld af trendy livsstil, og et
sted hvor man aktivt støtter op om et blomstrende
kulturliv og en aktiv hverdag i de omkringliggende bjerge.

Men glem ikke at den altovervejende grund til at komme
til Jackson, ligger i byens bakhave: Den majæstetiske
Grand Teton National Park. Her er det over 320 km med
turstier. Parken huser omtrent tusind forskellige
landplanter, og der lever mange forskellige dyrearter her.
Amerikansk sortbjørn, elg, ulv, mår og egern er nogle af
dyreartene som findes i Grand Teton National Park.

/nordamerika/usa/nationalparker/grand-teton-national-park


Perrine Bridge, Twin Falls
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Dag 16: Jackson
I dag har I en hel dag til at nyde de fantastiske omgivelser
i Jackson og Grand Teton National Park.

Dag 17: Jackson - Salt Lake
City (431 km)
I dag er sidste dag på turen når I skal vende snuden
tilbage til Salt Lake City. Nyd omgivelserne mens I kører
til OL-byen.

Dag 18: Hjemrejse fra Salt
Lake City
I dag rejser I hjem fra Salt Lake City og mod Danmark
med ankomst i løbet af morgendagen.

Dag 19: Ankomst til
Danmark
I dag ankommer I til Danmark efter en fantastisk ferie.

/nordamerika/usa/nationalparker/grand-teton-national-park


Priser og afgange
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Rejseperiode  Maj  - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)

Standard
23.998,00 DKK

Premium
28.398,00 DKK

Rejseperiode Juni  - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)

Standard
24.798,00 DKK

Premium
29.798,00 DKK

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

Standard
27.898,00 DKK

Premium
33.298,00 DKK

Rejseperiode September  - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)

Standard
24.198,00 DKK

Premium
30.898,00 DKK

Rejseperiode  Maj  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt autocamper)

Cruise America
23.798,00 DKK

Rejseperiode Juni  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt autocamper)

Cruise America
22.598,00 DKK

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

Cruise America
33.398,00 DKK
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Rejseperiode September  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)

Cruise America
20.498,00 DKK

Prisen inkluderer:

Fly Danmark - Salt Lake City t/r inkl. skatter og afgifter
17 dages leje af bil, inkl. fri km og forsikringer
2 nætter på hotel i Salt Lake City
1 nat på hotel i Lava Hot Springs
1 nat på hotel i Twin Falls
1 nat på hotel i Idaho Falls
2 nætter på hotel i Yellowstone National Park
1 nat på hotel i Cody
1 nat på hotel i Sheridan
1 nat på hotel i Sundance
3 nætter på hotel eller Glamping i Black Hills
1 nat på hotel i Buffalo
1 nat på hotel i Riverton
2 nætter på hotel i Jackson
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:

Rejseforsikring
Overnatning, ture og transfers som ikke er nævnt i programmet
Måltider med mindre andet er oplyst
Drikkepenge med mindre andet er oplyst
Visum/indrejsetilladelse til USA (læs mere her)
Vaccinationer (kontakt egen læge)

Opgradering på flyrejsen:

Economy Extra fra 4.200,- pr. person
Business Class fra 21.900,- pr. person

Standard eller Premium hoteller:

Standard hoteller
Med standard hoteller tilbyder vi fornuftige hoteller til en god pris.

Premium hoteller
Med premium hoteller tilbyder vi eksempelvis hoteller af en bedre standard, men det kan også være standard
hoteller, der kan tilbyde noget helt unikt.

BENNS kan tilbyde alt fra gode standard hoteller til premium- og boutiquehoteller samt ranchophold og
overnatningssteder, hvor du får mere end en seng, men også en oplevelse ved at bo de valgte steder.

Prisen inkluderer:

http://www.benns.dk/vigtig-information
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Fly Danmark - Salt Lake City t/r inkl. skatter og afgifter
Første nat på hotel i Salt Lake City
16 nætters leje af autocamper
Ubegrænset miles
Leje af sengetøj, håndklæder og køkkenudstyr
10 % rabat på KOA campingpladser
Bidrag til Rejsegarantifonden

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

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.

Opgradering på flyrejsen:

Economy Extra: fra kr. 4.200 per person
Business Class: fra kr. 21.900 per person

https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
/oversigt-over-autocampere-cruise-america-cruise-canada
https://www.benns.dk/kontakt/fa-et-tilbud
https://www.benns.dk/tilbud?market=benns-dk&travelTypeIds=146&destinationIds=2093&destinationIds=7243&page=1&pageSize=8&onlyDiscounted=true&priceFrom=0&priceTo=1000000&hasPromoTour=false&isFieldOfStudy=false&isActiveStudyTour=false&hideContinents=false&hideDisabledCountries=false&showOnlyNavi=false


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                

tel:65656565
https://www.benns.dk/nordamerika/usa/bilferie-i-det-autentiske-usa-81363?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nordamerika/usa/bilferie-i-det-autentiske-usa-81363%3E

