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Californien

Det er intet under, at amerikanere fra andre stater i USA og folk
fra stort set hele verden valfarter til Californien, hvor vejret er
vidunderligt, naturen eventyrlig, livsstilen afslappet, og hvor
det store stille ocean fremviser de mest betagende solnedgange. Her er de store pulserende metropoler som Los Angeles, San Diego og San Francisco og de små eksklusive
enklaver, som Carmel og Santa Barbara. Her er vinmarkerne
i Napa Valley, kæmpetræerne i Redwood-skovene, storslåede klipper i Yosemite National Park og den barske skønhed
i Death Valley. Vore dages turister har afløst de gamle dages
guldgravere, men Californien er stadig ”mulighedernes land”.
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Pas og ESTA

Alle rejsende, både voksne og børn, skal være i besiddelse af et maskinlæsbart pas samt eletronisk
indrejseformular/ESTA (Pris pr. person US$ 14), hvilket giver visumfri indrejse til USA for ophold
under 90 dages varighed.
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
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Se også vor andre USA-kataloger
* USA kør-selv katalog på 16 sider
* New York katalog på 8 sider
* Florida katalog på 12 sider

Highway 1 + NationalParkerne
Californien kan prale af at have nogle af USA’s mest unikke og tilgængelige naturoplevelser.
Redwood National Park i den nordlige ende af Californien har nogle
af verdens højeste træer med en max højde over 100 meter og en beliggenhed tæt på grænsen til Oregon, helt ud til Stillehavet. Vest for Californiens hovedstad Sacramento findes Tahoe National Forest samt
Lake Tahoe. Lake Tahoe er én af de dybeste søer i USA, og ikke mindst
én af de højest beliggende i ca. 1.900 meter over havets overflade. Om
sommeren flokkes turister hertil for at søge køligere vejr, mens det om
vinteren er et eftertragtet og eksklusivt skisportsområde.

Kysten langs Highway 1

Flotte granitklipper, vidunderlige blomstrende enge, tæt skov, de imponerende bjerge, karakteristiske sequoia-træer og ikke mindst Nordamerikas højeste vandfald, det over 700 meter høje Yosemite Falls, er hvad
turister valfarter til Yosemite National Park for at beundre.
Sequoia & Kings Canyon National Park er to mindre besøgte nationalparker syd for Yosemite. De er bedst kendt for de imponerende
kæmpefyrtræer, men med en beliggenhed i Sierra Nevada-bjergene er
der naturligvis mange andre attraktioner. Her er en slugt, der er dybere
end Grand Canyon, det næsthøjeste bjerg i USA og Californiens største
samling grotter og huler.
Mere end 13.200 km² fascinerende ørkenlandskab møder jer i Death
Valley, der er det varmeste, tørreste og lavest beliggende sted i Nordamerika - mere end 10% ligger under havets overflade. Her finder I et
anderledes dyre- og planteliv, sandklitter, forrevne klipper, forladte miner og spøgelsesbyer. Det er ikke uden grund, at guldjægerne i midten
af 1800-tallet gav parken dens navn!
Syd for San Francisco kan I nyde det flotte sceneri på vej til Monterey. Fra Monterey er det muligt at tage på hvalsafari, og inde på land
byder hyggelige Fisherman’s Wharf og Cannery Row på gode butikker og spisesteder. Herfra kan I køre ad Seventeen-Mile Drive til Carmel - en fantastisk flot rute. Videre sydpå langs kysten passerer I Big
Sur, hvor udsigten over havet er helt fantastisk. Ved San Simeon kan
I besøge Hearst Castle, og længere sydpå kan I eventuelt lægge turen
forbi Solvang - en dansk by ”the American way”, med et dejligt vinområde, hvor vinmarkerne står side om side. Et besøg på en vingård her vil
være meget nærliggende. Blot 150km. før I rammer Los Angeles, bør I
gøre stop i Santa Barbara og nyde den brede strand, den afslappende
atmosfære og de spanskinspirerede, smukke, hvide huse med røde tegltage. Fortsætter I videre mod syd fra Los Angeles, passerer I Carlsbad
med Legoland, før I ankommer til San Diego, hvor Highway 1 ender.

Death Valley

californien

Yosemite National Park
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Los Angeles

Los Angeles

Los Angeles er ikke til at komme udenom på en ferie til den amerikanske
vestkyst. I skal naturligvis gå en tur på Hollywood Boulevard, finde
jeres yndlingsskuespillers stjerne i fortovet på ”Walk of Fame” og ud
for Grauman’s Chinese Theatre se de berømte filmstjerners fod- og
håndaftryk i cementen. I Beverly Hills med det kendte postnummer
90210 kan I få et glimt af ”kendissernes” imponerende kæmpevillaer,
og på en shoppingtur i de eksklusive forretninger på Rodeo Drive kan I
ødsle et helt livs opsparing væk i løbet af et par timer. I Downtown Los
Angeles kan I opleve basketballholdet LA Lakers på deres hjemmebane,
Staples Center og se det karakteristike bygningsværk Walt Disney
Koncertsal. Trænger I til at komme lidt væk fra storbysatmosfæren, er
der ikke mere end en kort køretur til det afslappede Venice Beach, det
mondæne Santa Monica eller en lidt længere tur sydpå til Newport
Beach i Orange Country. I bydelen Anaheim har I mulighed for at besøge Mickey’s magiske verden i Disneyland, og lade jer drømme væk i
filmens verden i Universal Studios i bydelen Hollywood. Så der er nok
at give sig til i Los Angeles og omegn.
Metro
Trafikken kan være meget hektisk i Los Angeles, og det kan tage lang tid
at komme frem. I de seneste år har bystyret i Los Angeles gjort meget
for at udbygge byens metrosystem, så det i dag bla. er nemt og hurtigt
at komme fra Universal Studios til Hollywood Boulevard og videre til
Downtown, hvor man kan skifte metro for at fortsætte til Long Beach
med gode strande og den hyggelige lystbådehavn.
Long Beach
Long Beach i bydelen Orange Country har kystlinje ud til San Pedro
Bay med den eksklusive lystbådehavn. Et livligt og hyggeligt område
med gode cafeér og restuaranter. Her er masser af aktivitetsmuligheder, og der er ikke langt til Disneyland.
Disney og Universal
Los Angeles’ to berømte forlystelsesparker er beliggende i hver sin
ende af byen. Universal ligger nord for Hollywood Boulevard, hvor Disneyland ligger i Anaheim-bydelen. For information og køb af entrébilletter kontakt venligst rejsebureauet.
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Santa Monica
Santa Monica er en must-see bydel med en afslappet stemning, dejlig
strand samt restauranter og shopping i verdensklasse. Ud over stranden og Santa Monica Pier med det kendte tivoli, har Santa Monica
så meget at byde på, at man godt kan afsætte minimum en hel dag
til at udforske området. Om det så er fordi man vil spille volleyball på
stranden, høre en af de gratis koncerter, se gratis film under åben himmel, shoppe på Third Promenade og Montana Avenue eller nyde en
kold genstand på Main Street. Der sker noget hele året rundt i Santa
Monica, så det er en god idé at tjekke www.santamonica.com/visitors/

Newport Beach, CA

Venice Beach - http://www.venicebeach.com/
Venice Beach er et virvar af skøre eksistenser, sjove typer, gadeunderholdning, souvenirbutikker, caféer og meget mere. Det er her, du finder
muscle beach, streetbasketbanerne, fantastiske vægmalerier, skaterne
og ikke mindst den lange brede strand overvåget af de legendariske
livreddere.
Lej en cykel ved enten Venice Beach eller Santa Monica Beach. I kan
cykle langs stranden ad den 35 km lange cykelsti. Hvis I ønsker at høre
sjove anekdoter og få lidt at vide om områdets historie, vil en cykelsightseeingtur lige være noget for jer.
Abbot Kinney Blvd.
Ikke langt fra Venice Beach finder I Abbot Kinney Boulevard. En hyggelig gade med unikke butikker lige fra surfingantikviteter i butikken
”Surfing Cowboys” til ”Abbot’s Pizza Company” med deres alternative
toppings. Hvis I gerne vil finde en unik og alternativ souvenir er Abbot
Kinney Boulevard stedet.
Kanalerne ved Venice Beach
Slå et smut forbi kanalerne ved Venice Beach. Der er desværre ikke
mange tilbage, men dem der er tilbage er eftertragtede og en lille oase
i hektiske Los Angeles.
Hollywood-skiltet og Hollywood Boulevard
I fortovet på Hollywood Boulevard kan I se stjernerne med alle de
berømte skuespilleres navne – bedre kendt som ”Walk of Fame”. I
cementen foran Grauman’s Chinese Theatre har de største Hollywood
-stjerner sat deres aftryk, og det er hos naboen Kodak Theater, at den
årlige Oscar-uddeling finder sted. Kodak Theater er en del af Hollywood
& Highland Center med god shopping, underholdning og spisesteder.
Fra Hollywood & Highland Center er det muligt at se det verdensberømte Hollywood-skilt. Skiltet er placeret på den sydlige side af
Mount Lee i Griffith Park, nord for Mulholland Drive.
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San Francisco

San Francisco

Transamerican Pyramid

Det kan synes besynderligt, at en så forholdsvis lille by med omkring 1
mio. indbyggere på 120 km² - kan vinde så stor berømmelse, men har I
først bevæget jer rundt til fods eller med den berømte cablecar, betragtet Golden Gate Bridge, nydt en forfriskning på Fisherman’s Wharf eller
gået på opdagelse i Chinatown, får også I byens fortryllende atmosfære
ind under huden, og overgiver jer betingelsesløst. Når I har fået traveskoene på, er der lige et par af de charmerende kvarterer, som I ikke må
springe over – bl.a. Fisherman’s Wharf med Pier 39, Chinatown, Little
Italy, det gamle hippe kvarter Upper Haight, alle butikkerne ved Union
Sqaure, Alamo Square med ”de sminkede damer/Painted Ladies” samt
Telegraph Hill med nogle af byens ældste huse og en betagende udsigt
ud over bugten. Fra udsigtspunktet Twin Peaks finder I næppe en bedre
udsigt over byen uanset om det er dag eller aften.
San Francisco er i øvrigt et godt udgangspunkt for udflugter til f.eks
fængselsøen Alcatraz, byen Sausalito, Muir Woods med kæmpetræerne, Yosemite Nationalpark eller til vindistriktet Napa Valley.
Lombard Street
Kendt som verdens mest snoede/krogede gade. Denne stejle gade med
de flotte victorianske herskabsvillaer og den smukke blomsterudsmykning besøges hvert år af millioner af turister. Og meget belejligt har
cablecars stoppested på toppen af den snoede del af Lombard Street.
Alcatraz
Midt ude i San Francisco-bugten ligger den isolerede tidligere fængselsø, Alactraz, der nu er et populært udflugtsmål. Der er afgange med
båd til øen flere gange om dagen, men det er en god idé at bestille billet
i forvejen, da der kun tillades et begrænset antal besøgende pr. dag.
Chinatown
Chinatown i San Francisco er den største kinesiske bosættelse uden
for Asien. Her kan I indsnuse den helt specielle atmosfære, lave nogle
eksotiske indkøb og ikke mindst få et autentisk kinesisk måltid.
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Alamo Square

Fisherman’s Wharf
Fisherman’s Wharf er altid et hit. Her skal I tage jer tid til at nyde en
omgang chowder, shoppe rundt i de mange butikker, slå jer ned på en
bænk og betragte folkelivet. PIER 39 ligger i forlængelse af Fisherman’s Wharf og er San Franciscos mest besøgte attraktion. En festlig
markedsplads med restauranter, caféer og mere end 90 butikker. Nærmeste nabo er en stor sælkoloni, der både kan lugtes og høres. Dog et
utrolig charmerende indslag i gadebilledet!
Union Square område
Union Square i San Francisco er mere eller mindre at betragte som byens centrum. Rådhuset og kongrescenteret ligger i gåafstand, det er
knudepunkt for offentlig transport, og her er god shopping i bl.a. Macy,
Apple Store og Nike Store. Den klassiske indgangsport til China Town
er beliggende tæt ved Union Square, og i modsatte ende har de verdenskendte cabelcars vendeplads. Union Square er et oplagt område
for turister, da også en stor del af byens hoteller er placeret i dette
område.

Chinatown

Little Italy
Columbus Avenue fra den karateriske Transamerican Pyramid-bygning
til Washington Square er bedre kendt som Little Italy. Her finder I lækre
spisesteder, caféer og et glødende natteliv med utallige barer og spillesteder med livemusik.
Haight-Ashbury
Haight-Ashbury i området The Haight er stedet, hvor hippiebevægelsen
og den tilhørende musik opstod i 60’erne - det var her det hele startede.
Det var bl.a. her The Grateful Deads, Jefferson Airplane og Janis Joplin
boede, da det hele kulminerede i 1967 med ”Summer of Love”. Et sted
hvor blomsterbørn og hippienostalgi trives også den dag i dag.
Golden Gate Bridge
San Francisco er kendt for sine broer, og den legendariske røde Golden
Gate Bridge er mere eller mindre byens vartegn. Det er muligt at køre
bil, cykle og gå på Golden Gate Bridge. Broen forbinder San Francisco
by med de nordligere områder såsom Sausalito, Muir Woods National
Monument med de kæmpe store Sequoia-træer, og Napa Valley, hvor
der produceres noget af verdens bedste vin.
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Las Vegas

Las Vegas
Las Vegas blev opført ”in the middle of nowhere” i Nevadas ørken med
det formål at blive USA´s spille- og forlystelsesby nummer ét - og det
lykkedes!
Las Vegas har utrolig meget at tilbyde. Det er rigtigt, at lyden af rouletten, enarmede tyveknægte, klingende mønter i gevinstskålen og de
små smæld af black jack-kortene lyder døgnet rundt, men byen byder
på meget andet. Man kan bl.a. prøvekøre en racerbil, skydive i en indendørs vindtunnel, lave dine egne M&M’s og feste hele natte. I kan
ikke undgå at blive betaget, når I bevæger jer ud på hovedgaden ”The
Strip” og ser hotellernes og spillecasinoernes fantastiske neonlysudsmykning og den ulmende, kunstige vulkan, der udsender røgskyer,
bulder og brag. Las Vegas byder desuden på rigtigt gode og varierede
shoppingmuligheder, og aftenen kan bruges på et af de mange shows
i verdensklasse. Specielt hotellerne langs ”The Strip” er en oplevelse
i sig selv, og selvom man ikke er til casino, skal man ikke holde sig
tilbage for eksempelvis at se nærmere på The Venetian’s kanaler, rutchebanerne på Stratosphere eller få en drink på Cosmopolitan. Fremont Street er beliggende i den nordlige ende af Las Vegas, og er den
mere historiske del af Las Vegas - det var her det hele startede. Gaden
liver gevaldigt op fra kl. 18, hvor der blændes op for Fremont Street
Experience. Et kæmpe lyd- og lysshow på indersiden af den overdækkede gade. Showet skifter tema hver time. Generelt et område med
livemusik på gaden, underholdning, fest og mange farver.
Hotel Luxor

En enkelt overnatning eller to må I unde jer selv i denne fascinerende
by, der også er det perfekte udgangspunkt for udflugter til Hoover Dam,
Lake Mead, Grand Canyon Nationalpark i Arizona, Zion og Bryce Canyon Nationalpark i Utah.
Hoover Dam / Lake Mead
Dæmningen, der har tæmmet Colorado River, stod færdig i 1935, hvor
den var verdens største dæmning med sine 220 meter i højden og blev
betegnet som et af den moderne verdens vidundere. Denne 176 km
lange sø Lake Mead blev en realitet, da Hoover Dam stod færdig i 1935.
Hoover Dam og Lake Mead ligger ca. 30 km fra Las Vegas på grænsen
mellem Nevada og Arizona.
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Hotel Venetian

GRAND CANYON SET FRA LUFTEN
- MED HELIKOPTER ELLER FLY
GRAND CANYON DELUXE-TUREN
Turen i fly går over Lake Mead og Hoover Dam til Grand Canyon, hvor
en bus venter. I kører rundt til flere udsigtspunkter, hvor I har tid til at
nyde naturen og tage billeder til familien derhjemme. Turens varighed:
ca. 9½ timer (inkl. transfers)
COLORADO RIVER VOYAGE-TUREN
I starter med at stige ombord på en helikopter, som bringer jer til kanten
af Colorado Floden. Undervejs kan I nyde udsigten over Hoover Dam og
Lake Mead. Helikopteren skiftes ud med bus. For foden af Hoover Dam
stiger I ombord på en gummibåd og kan nyde 18 km af Colorado River
på nærmeste hold. Turens varighed: ca. 10 timer (inkl. transfers)

Hoover Dam & Lake Mead

GRAND VOYAGER
Turen går med fly til Grand Canyon West Rim. Her venter en helikopter,
som tager jer med på en tur ud til kanten af Colorado River. I går ombord
på en båd og sejler ca. 15 minutter ned ad floden, hvorefter turen går
retur til Las Vegas. Turens varighed: ca. 7 timer (inkl. transfers)
VISIONARY AIR / HIGHLIGHTS AIR
Denne tur er perfekt for jer, der kun har kort tid i området. Med fly går
turen over Hoover Dam, Lake Mead og Grand Canyons West Rim, og I kan
se hele området fra oven. Den faktiske flyvetid er omkring 1 time.
Turens varighed: ca. 4 timer (inkl. transfer)
INDIAN ADVENTURE & SKYWALK
I flyver fra Las Vegas til Grand Canyon West Rim på ca. 45 minutter.
Herfra kører I med bus til Guano Point, hvor I får muligheden for at
betræde glasbroen, der spænder sig ud over kløften omkring 1200 m.
over Colorado-flodens mudrede vand.
Turens varighed: ca. 7 timer (inkl. transfer)
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san diego

san diego

Lange, hvide strande, en charmerende by med en afslappet atmosfære, et overflødighedshorn af store attraktioner og et vidunderligt
klima – hvad mere kan man forlange af en feriedestination? Med en
gennemsnitstemperatur på omkring 25 grader og blot ca. 10 dage årligt med regn er der lagt op til masser af aktiviteter. I centrum af San
Diego ligger det charmerende Gaslamp Quarter – en historisk bydel
med smukke victorianske bygninger og et stort udbud af spisesteder
og butikker. Little Italy er kendt for de karakteristisk gode italienske
restauranter. Seaport Village med den gamle havnestemning og de
hyggelige butikker er ideel til en slentretur. San Diego er desuden hjemsted for nogle virkelig store attraktioner: Seaworld California med
spækhuggershow og San Diego Zoo med de verdensberømte pandaer.
San Diego ligger blot 25 km fra den mexicanske grænse. Tag evt. sporvognen, San Diego Trolley, der afgår fra centrum, ned til grænsebyen
Tijuana for et dagsbesøg i Mexico.
La Jolla
Juvelen La Jolla er en pragtfuld mindre by, beliggende op langt kysten
med dejlige boutique-hoteller og forretninger, der danner den perfekte
eksklusive atmosfære til badeferie på 1. klasse.
Mission Beach / Pacific Beach
Oplev hvad der er indbegrebet af californisk livsstil, med et afslappende
strandliv i højsædet ved de to lækre strande Mission Beach og Pacific
Beach. Langs den ca. 4 km lange strandpromenade, finder du funky surfbutikker, strandbarer, restauranter og natklubber. Det er ved Mission
Beach, I finder den legendariske Belmont Park forlystelsespark.
Carlsbad – Legoland
Midt mellem Los Angeles og San Diego på Highway 5 ligger Carlsbad,
der ud over et outlet-mall og en imponerende blomsterudstilling også
huser Legoland California med tilhørende Water Park og Aquarium. Alle
3 parker er absolut et besøg værd, især hvis man rejser med børn i
alderen 2 og 15 år.
Coronado
Man kan enten køre eller sejle over til Coronado, som nok mest er kendt
for sin strand og Hotel del Coronado, hvor Marilyn Monroe indspillede
“Some Like it Hot” i 1959. Men det er også værd at bemærke, at den
2,5 km lange og meget brede strand Coronado Beach fik prisen som
USA’s bedste strand 2012.
Mission Valley – The Circle
Mission Valley er beliggende i den nordlige del af San Diego med en
stor koncentration af hoteller. Det er nemt og hurtigt at komme til Mission Valley fra San Diego Downtown – Det er muligt både med bil eller
offentlig transport.
Old Town
Ikke langt fra hotelområdet The Circle ligger Old Town, som er restaureret og fremstår som San Diego så ud i det 19. århundrede. En interessant og overraskende livlig by, der er et besøg værd.
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Seaworld

Napa Valley og naboregionerne
Californien er berømt for sin vinproduktion, hvor Napa Valley nok er
den mest kendte. Kun ca. 1 times kørsel fra San Francisco ligger Napa
Valley, der leverer noget af USA bedste og dyreste vin. Her er vinproduktion også blevet en turistattraktion med gourmetmad, vinsmagning
og rundvisning på vingårde. I nabobyerne ikke langt fra Napa, produceres der også god vin. Besøg Sonoma, Saint Helena og Calistoga og
smag deres gode vin, nyd de smukke omgivelser og afslut med en tur
i de varme kilder og et spabesøg. Her er hyggelige lokale markeder og
delikatessebutikker, der sælger kunsthåndværk og lokalt fremstillede
produkter.
Napa Valley Wine Train
Hvis I ønsker at lade bilen stå og stadig opleve Napa Valley med god vin
og mad, kan en tur med vintog godt anbefales. Efter check-in og en kort
vinsmagning på Napa & Sonoma besøgscenter er det tid til afgang med
tog. Ombord på Napa Valley Wine Train vil I kunne få veltilberedt mad
samt verdensklassevine, mens toget stille og roligt glider forbi Napa’s
meget smukke natur med vinstokkene, der står side om side. Efter middagen er baren åben, hvor det er muligt at prøvesmage flere af områdets vine. For at deltage i vinsmagning skal man være fyldt 21 år. Som
oftes er vinsmagning og vin til maden ikke inkluderet i prisen, da der kan
tilkøbes vinmenu’er alt efter smag og præference.
Mendocino
For vininteresserede har Californien meget mere at byde på. Hvis I fortsætter nord for Napa Valley, kommer I til Mendocino, som udover flot
natur med Redwood-skove også byder på gode vine og indbydende vingårde, der oftest er åbne for besøg og vinsmagning.
Solvang & Santa Barbara
I den sydligere region af Californien kan man som dansker meget passende udforske området i og omkring ”danskerbyen” Solvang og Santa
Barbara, der også har flere rigtig gode vinproducerende gårde.
Paso Robles
Paso Robles er beliggende inde i landet midt mellem San Francisco og
Los Angeles, ikke langt fra San Simeon og Cambria. Flere gode vingårde
og restauranter venter i dette område, der også byder på en smuk natur.
Planlæg jeres vingårde besøg på www.pasowine.com.

vinområder

californiens vinområder
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