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USA's nordlige delstater gemmer på store og autentiske
oplevelser. Dette er det ægte Amerika med et rigt dyreliv, små
westernbyer, bjergtagende natur og fantastiske landeveje, der
gemmer på nye store overraskelser efter hvert sving.
Denne rute tager jer fra Oregon ved Stillehavskysten gennem
idylliske vinmarker og Idahos bjergrige landskab til Wyomings
spektakulære nationalpark Yellowstone. Herfra snor vejen sig
videre til Black Hills, der gemmer på mange naturlige og
kulturelle skatte, bl.a. præsidenthovederne på Mount Rushmore,
store sletter med bisoner og landeveje, der snor sig gennem de
dramatiske bjerge og snævre passager.
Vælger I at køre bil, kan I bo på en række idylliske og nøje
udvalgte overnatningssteder - I kan f.eks. prøve glamping i Black
Hills. Vælger I at køre autocamper, så kan I vælge mellem
mange forskellige slags campingpladser.

Drik kaffe på verdens første Starbucks i Seattle

Bliv imponeret af udsigten og vandfald i Columbia
River Gorge

Se Hells Canyons dramatiske kløft med floden Snake
River

Oplev Yellowstones utrolige natur og dyreliv

Besøg Mount Rushmores fire præsidenter i Black
Hills, South Dakota

Kør gennem North Dakotas autentiske
prærielandskab

Shop amok i Mall of America - et af verdens største
shoppingcentre
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Dag 1: Danmark-Seattle
Efter et kort flyskifte på vejen, lander I i Seatlle Tacoma
International Airport samme dag. Seattle er den største
by i delstaten Washington, som er et perfekt sted og
starte en rundtur i den nordvestlige del af USA. Der er et
hav af flyforbindelser fra Europa, hvilket gør det let at
komme til byen. Ved ankomsten til Seattle afhenter I
jeres bil hos biludlejningsfirmaet i lufthavnen og kører
ind til jeres hotel. Resten af dagen er til fri disposition,
hvor I kan få hvilet ud efter den lange flyvetur.

Dag 2: Seattle
I har hele dagen i dag til og udforske byens mange
seværdigheder på egen hånd og størstedelen er heldigvis
i gåafstand fra de fleste hoteller i centrum af Seattle.
Byens vartegn er det 185 meter høje Space Needle som
rager op imellem byens mange skyskrabere. I samme
område findes der ligeledes adskillige museer som bl.a.

Experience Music Project, der især er kendt for
udstillingen om Jimi Hendrix. Det er også i Seattle, man
finder Boeings flymuseum og det verdens berømte Pike
Place Fish Market, hvor sælgerne synger og jonglerer
rundt med de friske fisk til stor underholdning for de
besøgende. Af oplevelser i Seattle kan bl.a. nævnes
følgende:

Pike Place Market
Space Needle
Chihuly Garden and Glass
Seattle Aquarium
Seattle Great Wheel
Kerry Park
Pioneer Square
Starbucks Reserve Roastery & Tasting Room

Efter en god travetur rundt i byen er der rig mulighed for
at nyde en velfortjent middag på en af byens mange
fantastiske restauranter.
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Dag 3: Seattle-Portland
(281 km)
Efter en god nats søvn er det tid til og tage afsked med
Seattle og sætte kursen mod syd til byen Portland i
delstaten Oregon. Her venter nye storbyoplevelser
krydret med smukke blomsterhaver, parker, bryggerier
og taxfree shopping.

Resten af dagen er til fri disposition, hvor man kan
udforske byen på egen hånd eller booke sig ind på en af
de mange guidede ture, der tilbydes i byen som bl.a.
byrundture i bus eller på cykel, bryggeribesøg med
prøvesmagning af de lokale ølmærker eller en "Food
Tour", hvor man bliver guidet rundt i byen og prøver
forskellige specialiteter fra byens interessante
spisesteder. Det kan evt. give inspiration til hvad og hvor
man skal nyde middagen de kommende dage i denne
fantastiske og ofte oversete storby.

Portland og hele staten Oregon er et taxfree område,
hvor man ikke betaler skat, så her kan der virkelig gøres
en god handel på bl.a. tøj, sko, parfume m.m. og især i de
store Premium Outlets lidt uden for byen.

Dag 4: Portland
Byen Portland bliver ofte kaldt "City of Roses", da der
findes mange imponerende rosenhaver i byen. Ikke

mindst Portland International Rose Test Garden, som er
placeret på en bjergskråning med en storslået udsigt ud
over byen. Det er det ældste officielle testcenter af
roser, som er åbent for offentligheden i hele USA. Af
oplevelser i Portland kan bl.a. nævnes følgende:

Washington Park
Pittock Mansion
Lan Su Chinese Garden
Pioneer Courthouse Square
Portland Japanese Garden
Over 75 forskellige bryggerier

Byen er også kendt for de mange gastronomiske
oplevelser man kan få på de forskellige caféer og
restauranter, hvor der især bliver lagt vægt på de lokale
råvarer som friske fisk, hjemmebagt brød og lokale vine
fra Oregon. En anden specialitet fra Portland er
doughnuts, som bl.a. kan købes hos Voodoo Doughnut
der tilbyder et hav af forskellige smage. De er meget
populære, så der er ofte kø ved butikken det meste af
dagen.

Fra Portland er der ligeledes mulighed for at deltage i en
hel eller halvdags guidet vintur, rundt til nogle af
Oregons berømte vingårde, der ligger syd for Portland
omkring byen Salem. Her besøger man flere forskellige
vingårde og får prøvesmagt de forskellige specialiteter.
Oregon er især kendt for deres produktion af Pinot Noir
druer.
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Dag 5: Portland-Hood
River (110 km)
Nu er tiden inde til og tage afsked med storbylivet og
bevæge sig øst på. I skal de næste par dage følge
Columbia River som deler staterne Washington og
Oregon. I stedet for at køre langs hovedvejen Interstate
84 mod Hood River vil vi klart anbefale jer og køre ad den
gamle hovedvej - Historic Columbia River Highway som
snor sig langs klippeskråninger og ind gennem tæt skov
med smukke udsigtsposter og imponerende vandfald.
Der findes flere vandrestier i området, hvor der er
mulighed for at komme tæt på naturen bl.a. ved Angel´s
Rest Trailhead. Efter en smuk køretur ankommer I til den
lille by Hood River, som bliver jeres base de næste to
nætter.

Dag 6: Hood River
I dag skal I på opdagelse i Hood River Valley ad den 56
km lange "Hood River Fruit Loop". De fleste kører blot
langs Columbia River og overser ofte denne smukke
køretur. Fra jeres hotel i Hood River følger I Highway 35
og senere Highway 281 rundt i det idylliske landskab
omkring Hood River Valley. Her er der mulighed for at
handle ved de lokale boder langs vejen, hvor man bl.a.
kan købe frugt, grøntsager, blomster og mad som f.eks.
honning, marmelade, saft m.m. Der er også flere vingårde

som sælger deres egne vine og cider. Landskabet er fyldt
med vinmarker, frugtplantager, lavendelmarker m.m. og i
det fjerne kan man se den snebeklædte top fra det
majestætiske bjerg - Mount Hood. Ruten er især smuk i
foråret, hvor alle frugttræerne er sprunget ud eller i
løbet af sommeren hvor lavendelmarkerne blomstrer.

Dag 7: Hood River-Baker
City (390 km)
Fra Hood River følger I Columbia River længere mod øst.
Langs med hovedvejen har I udsigt til floden på den ene
side og klippeskråningerne på den anden side, hvor man
kan være heldige og spotte de hvide bjerggeder, der
springer op og ned langs klipperne.

Der er evt. mulighed for at lave et stop i byen Pendleton
for frokost, hvor der findes flere restauranter og
spisesteder. Her kan man også få et indblik i cowboylivet,
first native kulturen samt de tidligere
opdagelsesrejsendes liv og færden på The Umatilla
County Historical Museum.

Ankom til Baker City og tjek ind på jeres valgte hotel.
Resten af eftermiddagen kan I bruge på at udforske
området omkring Baker City. Vest for byen er der
mulighed for at tage en tur med damplokomotivet -
Sumpter Valley Railroad fra McEwan til den gamle
guldgraver by Sumpter. Midt i Baker City ligger det
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gamle historiske hotel - Geiser Grand Hotel, som
eftersignende er hjemsøgt af spøgelser. De laver derfor
flere gange i løbet af året specielle spøgelsesture på
hotellet.

Dag 8: Baker City-Hells
Canyon-Boise (413 km)
Der er en forholdsvis lang køretur foran jer i dag, og når I
krydser grænsen mellem Oregon og Idaho, så er der en
tidsforskel på +1 time. Det anbefales derfor at køre
tidligt fra hotellet her til morgen. Fra Baker City kører I
østpå ad hovedvej 86 til Oxbow, Oregon, hvor I passerer
Oxbow Bridge og kører ind i staten Idaho. Herfra kører I
nordpå langs med Snake River som har skåret sig
igennem landskabet og skabt dette naturfænomen -
Hells Canyon. I kan køre hele vejen op til den store
dæmning, hvor man kan booke sig ind på en bådtur op
langs floden. Der er en storslået udsigt på denne køretur
langs floden hvor der ofte langs med klipperne spottes en
hel del dyreliv. Efter køreturen langs Snake River går
turen tilbage ad samme vej til Oxbow og videre sydpå til
byen Boise, Idaho.

I Boise er der flere interessante ting og foretage sig som
bl.a. følgende:

The World Center for Birds of Pray

Besøg Camel´s Back Park og nyd udsigten ud
over byen
Basque Museum & Cultural Center
Kathryn Albertson Park
Capital City Public Market

Dag 9: Boise-Sun Valley
(249 km)
På vejen fra Boise til Sun Valley er der mulighed for at
lave en lille afstikker fra ruten for at besøge Bruneau
Dunes State Park. Her finder I op til 143 meter høje
sandklitter hvor der er mulighed for at surfe eller kælke
ned ad klitterne. Herefter går turen til Sun Valley som er
beliggende i bjergene øst for Boise. Det er et herligt
skiområde om vinteren og tiltrækker besøgende fra nær
og fjern. Men der er lige så smukt på andre tidspunkter af
året hvor man bl.a. kan hike ad de mange vandrestier i
området, spille golf eller ride på hesteryg igennem de
enestående bjerglandskaber. Tag svævebanen op ad det
2.800 meter høje Bold Mountain og nyd den friske
bjergluft. I kan enten tage svævebanen tilbage igen eller
benytte jer af en af de utallige vandrestier i området. Der
er mange hyggelige restauranter og caféer i Sun Valley,
så der er mulighed for at nyde et godt måltid mad i disse
bjergtagende omgivelser.
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Dag 10: Sun Valley-Idaho
Falls (245 km)
Efter et solidt morgenmåltid er det på tide og forlade de
majestætiske bjerglandskaber i Sun Valley og sætte
kursen mod et af Idahos store naturfænomener - Craters
of the Moon National Monument & Preserve. Ude midt i
ingenting kommer man pludselig forbi dette sorte
lavalandskab. Området er tidligere blevet brugt til og
træne astronauter, da landskabet minder om et
månekrater. Der er mulighed for at køre en rundtur i bil
eller vandre ad de forskellige stier i parken.

Ved ankomsten til Idaho Falls er der tid til og tage på en
gåtur i centrum og ned til vandfaldet som byen er opkaldt
efter. Idaho Falls River Walk er en vandresti som man
kan følge rundt i området for at spotte vandfaldet fra alle
vinkler.

Dag 11: Idaho
Falls-Yellowstone
National Park (253 km)
Fra Idaho Falls går det nu nordpå til et af turens største
højdepunkter, nemlig det verdensberømte Yellowstone
National Park, hvor I tilbringer de næste 3 nætter. Der er

god tid til og køre rundt i parken og nyde dette termiske
område med boblende mudderhuller og sprudlende
gejsere. Dyrelivet og ikke mindst landskabet er helt
unikt, så de kommende dage venter der et hav af
naturoplevelser på jeres køreture i parken.

Yellowstone aktivitetspakke kan tilkøbes:

Evening Wildlife Encounters Bus Tour
Hvis I gerne vil udforske den fantastiske natur i
Yellowstone og samtidig med måske få et glimt af nogle
af de vilde dyr, der lever i parken, så tag med på denne 4
timers køretur. Turen afgår fra Mammoth Hot Springs
Hotel eller Canyon Lodge i en af de historiske gule busser
og går mod Tower-Roosevelt området. Hver guide holder
sig orienteret om, hvor dyrene har opholdt sig for nyligt,
så der er gode chancer for at se mange forskellige dyr.
Men da dyrene ofte strejfer omkring i parken, så er der
ingen garanti for hvilke og hvor mange dyr man kommer
til og se. Afhængigt af hvad I kommer til og se undervejs,
så kan turen fortsætte så langt som til Lamar Valley,
inden I vender næsen hjemad. Men under alle
omstændigheder vil det være en sjov og informationsrig
tur på Yellowstone´s Northern Range.

Dag 12: Yellowstone
National Park
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Hovedvejen i Yellowstone danner et 8-tal, så det er en fin
mulighed for at tage den nordlige runde den ene dag og
den sydlige den næste.

Det nordlige Yellowstone byder på et rigt dyreliv
kombineret med smukke vandfald.

I den lille by Mammoth Hot Springs i det
nordvestlige Yellowstone er der en hyggelig
atmosfære med hoteller, spisesteder og
museet For Yellowstone. Her ser man ofte
store bisons gå rundt i gaderne. I udkanten af
byen ligger selve Mammoth Hot Springs, hvor
varmt vand fra undergrunden efterlader sig
hvide mineraler.
Tower Falls.
Ved Canyon Village ligger kløften Grand
Canyon of the Yellowstone, hvor Yellowstone
River danner to store vandfald.
Norris Geyser Basin er et område med flere
gejsere
Sheepeater Cliff er søjler af basalt sten dannet
fra lava for omkring 500.000 år siden

Yellowstone aktivitetspakke kan tilkøbes:

Old West Dinner Cookout by Wagon
Spænd hestene for vognen og grib tøjlerne, så er der
afgang ud i naturen på en tur I sent vil glemme… I kan
enten ride ud til Pleasant Valley på hesteryg (1 eller 2
timers ridetur) eller i en ægte prærievogn (ca. 30-45 min)

som man kender dem fra de gamle westernfilm som bl.a.
"Det lille hus på prærien".

Ved ankomsten bliver I mødt af kokkene, der disker op
med en traditionel cowboymenu som ofte består af
steaks, bagte bønner, kartoffelsalat, coleslaw, majsbrøds
muffins og frisk frugt. Kaffen bliver ligeledes brygget
over ildstedet og den nydes rundt om bålet til tonerne fra
de syngende cowboys som synger de gamle
westernsange.

Dag 13: Yellowstone
National Park
Den sydlige cirkel i Yellowstone National Park byder på
en imponerende aktivitet fra jordens indre samt
Yellowstones største sø.

Grand Prismatic Spring er et fremspring med
varmt vand fra undergrunden, der danner en
lille sø i mange forskellige farver, hvor små
organismer i forskellige farver lever i
forskellige vandtemperaturer som dannes i
kanten af søen.
Morning Glory Pool er et andet spændende
fremspring fra en varmvandskilde.
Old Faithful er Yellowstone største gejser og
en af de mest berømte i verden. Den går i
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udbrud flere gange om dagen. Rundt om den
findes flere gejsere.
Yellowstone Lake er den største sø i
nationalparken. I de tidlige morgentimer
kommer mange dyr til søen for at drikke.
Mud Volcano er et område med kogende
mudderhuller
Yellowstone River er et godt sted at spotte
'bald eagles' - ørne med hvide hoveder, der er
USA nationalfugl og afbilledet på det
amerikanske våbenskjold.

Dag 14: Yellowstone
National Park-Buffalo
(420 km)
Efter et par fantastiske dage i Yellowstone National Park
fortsætter turen nu længere mod øst til byen Buffalo. På
vejen passerer I byen Cody, der er kendt som værende
en ægte western- og rodeoby. Her kan I evt. besøge
'Buffalo Bill Center of the West', som er 5 museer i et der
giver et godt indblik i historien, kunsten og kulturen der
har været i det vilde vesten igennem mange år.

Bighorn National Forest er det næste område som I
kommer igennem i dag og det er en kæmpe legeplads for
naturelskere med mulighed for at hike, klatre, fiske og

campere.

Buffalo har været et populært stoppested for mange
kendte karakterer fra det vilde vesten som bl.a. Teddy
Roosevelt & Ernest Hemingway. De har alle boet på det
historiske hotel - The Occidential Hotel & Saloon i
Buffalo. Hotellet og saloonen står mere eller mindre som
i gamle dage med mange af de originale møbler og
malerier, så det er som og gå tilbage i tiden når man bor
her. I saloonen kan man endda gå på opdagelse efter
skudhuller fra de forskellige cowboys igennem tiden.
Rygtet siger endda at hotellet er hjemsøgt.

Dag 15: Buffalo-Devils
Tower-Black Hills (386
km)
Fra Buffalo til Black Hills anbefales det at tage en
afstikker til Devils Tower, der er en stor lodret
klippesøjle. Søjlen er kernen fra en forsvunden vulkan,
der besøges af mange bjergklatrer, der prøver kræfter
med de lodrette sider.

Dag 16: Black Hills
Black Hills har meget at tilbyde i kort afstand. Det giver
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jer muligheden for at bo 3 nætter det samme sted og
køre ud på fantastiske udflugter hverdag. Det kan
anbefales at have en ekstra dag til at slappe af i de
smukke omgivelser eller til at udforske mere af dette
unikke område. Dette er det ægte USA.

Brug dagen på at opleve det centrale Black Hills med
imponerende klippeudskæringer og unikke
vejstrækninger.

Mount Rushmore er et af USA's helt store ikoner med de
4 berømte præsidenthoveder, der er hugget ind i klippen.
Hvad de færreste ved er, at Gutzon Borglum, der stod
bag dette imponerende værk, havde danske forældre,
der rejste fra Børglum i Nordjylland til USA for at udleve
deres store drømme som mormoner. Det var Gutzons idé
at det skulle være de 4 præsidenter, som efter hans
mening havde betydet mest for USA's historie. George
Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln og
Theodore Roosevelt.

Blot 25 km fra Mount Rushmore er endnu en kæmpe
klippefigur ved at tage form. Projektet blev startet i 1948
af Korczak Ziolkowski, der også var med i projektet med
at udføre Mount Rushmore. Dette projekt forestiller den
berømte krigsindianer Crazy Horse, der tilbragte sit liv i
området, og som blev berømt for sin evne til at kæmpe
mod amerikanske soldater under ledelse af General
Custer. Skulpturen skal ende ud med at vise Crazy Horse
der peger ud i horisonten fra hesteryg. I modsætning til
Mount Rushmore er dette projekt privatfinansieret, og
efter de første 70 år er det blot ansigtet der er færdigt.

Strækning mellem Mount Rushmore og Custer State
Park kan køres ad den imponerende vejstrækning Iron
Mountain Highway. Det er 27 km smal landevej med 3
tunneller, 314 sving, 14 hårnålesving samt 3 sving der er
over 360 grader, hvor vejen krydser sig selv med en bro.

Needles Highway er en 23 km smal landevej, der fører jer
gennem et unikt scenarie med nåleformede granitsøjler
og smalle tunneller, hvor biler en ad gange lige kan
komme igennem. Halvvejs på vejstrækningen passeres
søen Sylvan Lake, der også gemmer på en spændende
historie om krigsindianeren Crazy Horse.

Dag 17: 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 muldyr og
råvildt.

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

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

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

Dag 18: Black
Hills-Theodore Roosevelt
National Park (445 km)
I dag er der en lang køretur foran jer, direkte mod nord til
Theodore Roosevelt National Park i staten North
Dakota. Turen går igennem et forholdsvis fladt prærie-
og landbrugsområde hvor man virkelig fornemmer de
åbne vider.

Theodore Roosevelt besøgte North Dakota som ung i
1883 for at jage bison, og han var meget betaget af
områdets smukke natur og det rige dyreliv. Ved den
sydlige indgang til parken kommer I forbi hans gamle
jagthytte som I kan besøge, inden I kører rundt i parken. I
vil flere steder blive mødt af de mange præriehunde, som
lever i parken, samt bisons, vilde heste, ørne, slanger
m.m. Vejen snor sig igennem landskabet med et hav af
fantastiske fotostops undervejs.

I overnatter i den lille by Medora syd for parken, hvor der

er flere forskellige spisesteder. Her kan man evt. besøge
Pitchfork Steak Fondue hvor man får serveret en
specialitet fra området. Det er lækre steaks som bliver
friturestegt på høtyve i en kæmpe fonduegryde.

Et besøg i North Dakota Cowboy Hall of Fame i Medora
giver et godt indblik i first native kulturen, kvægdriften i
området samt rodeoen.

Dag 19: Theodore
Roosevelt National
Park-Bismarck (214 km)
Her til formiddag er der tid til og se mere på Theodore
Roosevelt National Park inden turen går til North
Dakotas hovedstad - Bismarck. Udover de mange
shopping muligheder, så har Bishmarck bl.a. følgende
attraktioner:

Lewis & Clark Riverboat Cruise - sejltur i en
gammel hjuldamper ad Missouri River
Dakota Zoo
North Dakota Heritage Center & State
Museum
Fort Abraham Lincoln State Park - Parken er
på 977 hektar og ligger ned mod Missouri
River syd for byen Mandan. Her kan man gå
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hele 300 år tilbage i historien og få et indblik i
first native kulturen og ikke mindst militæret
og deres fort.

Dag 20: Bismarck-Fargo
(315 km)
Fra Bismarck i det centrale North Dakota kører I nu øst
på til byen Fargo. Turen går igennem det flade
landbrugsområde i North Dakota. I Jamestown kan I
køre forbi The Frontier Village & National Buffalo
Museum som bl.a. er hjemsted for verdens største
bisonokse i beton på 60 tons. På museet kan man se
mange originale kunstværker og ikke mindst deres
observationspunkt, hvor man kan se den levende
bøffelbesætning der bl.a. omfatter "White Cloud", en
sjælden albino bøffel.

Fra Valley City til Fargo kører I ad Sheyenne River Valley
National Scenic Byway. Den 63 miles lange strækning
starter ved Lake Astabula nord for Valley City, hvor I
kører igennem den træbeklædte dal i Sheyenne med
snoede floder, maleriske byer og gårde.

Fargo ligger lige på grænsen mellem North Dakota og
Minnesota. Resten af eftermiddagen kan I evt. bruge på
at udforske følgende seværdigheder omkring byen:

Prairie Rose Meadery - producerer honningvin
som kan prøvesmages på stedet
Fargo Air Museum
Hjemkomst Center, Moorhead - museum hvor
man bl.a. kan se vikingeskibet "Hjemkomst"
der blev sejlet til Norge i 1982 og en kopi af
stavkirken Hopperstad fra byen Vik i Norge

Dag 21:
Fargo-Minneapolis (379
km)
Turens sidste etape går fra Fargo til storbyen
Minneapolis, tværs igennem Minnesota. Minneapolis er
en fantastisk storby med masser af aktiviteter for store
og små. Der kan bl.a. nævnes følgende:

Nickelodeon Universe - forlystelsespark for
mindre børn
Minnehaha Falls
Minneapolis Sculpture Garden
Mall of America

Mall of America er det største shopping- og
forlystelseskompleks i USA og en af de største
turistattraktioner på jorden. Mall of America har mere
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end 520 butikker, 60 restauranter, forlystelsespark,
akvarie, biograf, spillehal, minigolf og meget meget mere.
Der er ingen skat på tøj og sko i staten Minnesota så der
er nok muligheder for at tilfredsstille selv den mest
krævende "shopper". Mall of America har årligt omkring
40 millioner besøgende. De fleste hoteller omkring
Minneapolis/St. Paul International Airport har gratis
shuttlebus til/fra Mall of America.

Dag 22: Hjemrejse
Der er normalt først hjemrejse sidst på dagen, så I har det
meste af dagen til og få fyldt kufferten op i Mall of
America inden I kører til Minneapolis/St. Paul
International Airport og afleverer bilen. Efter et kort
flyskifte i Europa, ankommer I igen til Danmark med
kufferten fuld af fantastiske oplevelser.

Dag 23: Ankomst til
Danmark
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Rejseperiode Maj  - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)

Standard
22.898,00 DKK

Premium
30.998,00 DKK

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

Standard
27.798,00 DKK

Premium
37.998,00 DKK

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

Standard
32.298,00 DKK

Premium
43.098,00 DKK

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

Standard
26.698,00 DKK

Premium
36.798,00 DKK

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

Cruise America
28.298,00 DKK

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

Cruise America
26.798,00 DKK

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

Cruise America
39.598,00 DKK
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Rejseperiode September  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)

Cruise America
24.198,00 DKK

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og afgifter
2 nætter på hotel i Seattle, Washington
21 dages leje af bil, inkl. fri km og forsikringer
2 nætter på hotel i Portland, Oregon
2 nætter på hotel i Hood River, Oregon
1 nat på hotel i Baker City, Oregon
1 nat på hotel i Boise, Idaho
1 nat på hotel i Sun Valley, Idaho
1 nat på hotel i Idaho Falls, Idaho
3 nætter på hotel i Yellowstone National Park, Wyoming
1 nat på hotel i Buffalo, Wyoming
3 nætter på hotel i Black Hills, South Dakota
1 nat på hotel ved Theodore Roosevelt National Park, North Dakota
1 nat på hotel i Bismarck, North Dakota
1 nat på hotel i Fargo, North Dakota
1 nat på hotel i Minneapolis, Minnesota
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:

Rejse- og afbestillingsforsikring
Ture og transfer, der ikke er nævnt i programmet
Forplejning med mindre andet er oplyst
Drikkepenge med mindre andet er oplyst
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Opgradering på flyrejsen:

Economy Extra fra 4.800,- pr. person
Business Class fra 21.200,- 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.

https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
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Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og afgifter
Første 1 nat på hotel i Seattle
20 nætters leje af autocamper
Ubegrænset miles
Envejsleje
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.

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/pa-tvaers-af-great-america-91717?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nordamerika/usa/pa-tvaers-af-great-america-91717%3E

