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På denne reisen opplever dere storbyer og imponerende natur i
det vestlige USA. Området dekker over store kontraster, fra
vakre kyster med sandstrender til imponerende fjell, tørre
ørkener, frodige vinområder og store skoger til dype raviner.
Turen starter og slutter i Los Angeles, men det er også mulig å
endre programmet, slik at dere begynner og slutter i Las Vegas
eller San Francisco.
Velger dere å kjøre bil, kan dere bo på en rekke idylliske og nøye
utvalgte overnattingssteder - dere kan f.eks. prøve glamping ved
Zion. Velger dere å kjøre bobil, kan dere velge mellom mange
forskjellige campingplasser.

Besøk Los Angeles, San Francisco og Las Vegas

Opplev Venice Beach og kanalene ved Venice

Finn ut hvorfor London Bridge ligger i USA

Få en smaksprøve av Historic Route 66

Bli imponert av Grand Canyon, Zion og Yosemite

Gå en tur i vakre Bryce Canyon nasjonalpark

Se de røde fargene i Antelope Canyon

Kjør på Highway 1 langs Stillehavskysten

Smak på vin i Paso Robles eller Los Olivos



Dagsprogram
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Dag 1: Ankomst til Los
Angeles
Etter ankomsten til Los Angles internasjonale flyplass
(LAX) henter dere bilen og kjører til hotellet i Hollywood,
der det venter et to-netters opphold. Med alle kjendisene
og Hollywood-skiltet i spissen, er Los Angeles blitt USAs
underholdningsmekka nummer 1. Det er en by full av
kultur og aktivitet og i tillegg har denne metropolen også
mange regioner med ulike samfunn.

I Hollywood er det populært å rusle nedover Walk of
Fame, der du kan se navnet til mange kjendiser
inngravert i stjerner på fortauet. Besøk også Grauman's
Chinese Thatre, kjent over hele verden for sine mer enn
200 hånd- og fotavtrykk til kjente filmpersonligheter i
betonghellene foran bygningen.

Dag 2: Los Angeles
I dag er det tid for å utforske Englenes By på nært hold.
Besøk glitter og glamour i Hollywood. Shop på den
berømte Rodeo Drive, der luksusvarer preger gatebildet.
Spis lunsj ved Venice Beach, som er hjemsted for den
kjente Muscle Beach, der sand og surfing er en hit. Det
ser dere ganske tydelig når dere rusler langs
promenaden. Besøk Santa Monica Pier, som ble bygget i
1916 og er "mållinjen" for den legendariske Route 66. I
dag er Pieren utstyrt med bl.a. et akvarium, en
fornøyelsespark og den berømte Loof
Hippodrome-bygningen, som er vist i mange filmer og
som er en miks av californisk, bysantinsk og maurisk
arkitektur.

Alternativt kan dere kjøre ut til Anaheim for å besøke
"det lykkeligste stedet på jorden", nemlig Disneyland,
som er hjemsted for alle de kjente Disney-figurene, blant
annet Mikke og Minni Mus. I Disneyland finnes det
underholdning og moro for alle barn og barnslige sjeler.
Hvis dere heller vil oppleve filmprodusering bak scenen,
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kan det anbefales et besøk i Universal Studios. Her kan
dere bli med på en guidet tur bak scenene, og dere kan til
og med få en hovedrolle i deres egen filmproduksjon. Alt
dette kan kombineres med spennende karuseller, show
og attraksjoner som bringer alle filmene til live. Om
kvelden anbefales et besøk i Universal City Walk - her
finner dere gode restauranter og nattklubber.

Dag 3: Los Angeles - Lake
Havasu City (470 km)
Forlat Los Angeles og det hektiske storbylivet om
morgenen og sett kursen mot Palm Springs. Her finner
dere fantastiske golfbaner midt ute i ørkenen. Fortsett
nordover til Joshua Tree nasjonalpark, som er kjent for
de store kaktusene som ofte ses i de gamle
westernfilmene.

Sør for Lake Havasu City følger dere Colorado River inn
til byen, som er berømt for sin gamle steinbro London
Bridge. Denne broen er fraktet hele veien fra London og
ut gjennom ørkenen til Lake Havasu City.

Dag 4: Lake Havasu City -
Grand Canyon (410 km)

I dag har dere mulighet til å følge en del av den gamle
historiske veien "Route 66" mot Willams og Flagstaff.
Det kan varmt anbefales å ta en liten avstikker fra Route
66 gjennom byen Oatman. Dette er en hyggelig by, der
de ville eslene går løse rundt i gatene og selve byen er en
gammel westernby, slik som man ser i de gamle
westernfilmene. Høydepunktet er kl. 12.00 når
cowboyene arrangerer skuddueller i gatene.

Fortsett videre på Route 66 til byen Kingman og følg
hovedveien videre mot Williams. På denne strekningen
kan dere stoppe i byen Seligman, der dere bl.a. kan se
"Bumle" og "Sheriffen" fra Disneytegnefilmen "Biler".
Etter ankomst til hotellet deres ved Grand Canyon, kan
dere dra på en kveldstur ut til ravinen for å se
solnedgangen over Grand Canyon. Solen lager et
fantastisk fargespill i rødbrune nyanser langs
klippeskråningene.

Dag 5: Grand Canyon -
Page (300 km)
Den overveldende størrelsen og de imponerende fargene
gjør utvilsomt Grand Canyon til et av verdens absolutte
vidundere. Ravinen har gjennom tidene blitt formet av
den voldsomme kraften fra Colorado River, som har
gravd seg ned gjennom alle de geologiske lagene.
Melloms South Rim og North Rim på den andre siden er
Grand Canyon bredest med en avstand på 30 km fra kant
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til kant. The South Rim, som den sørlige delen av ravinen
kalles, har et stort utvalg av utsiktspunkter, som kan nås
med enten shuttlebussen eller med egen bil.

Langs South Rim er det mange både asfalterte og
ikke-asfalterte stier. Besøk f.eks. Bright Angel Lodge som
i tillegg til en eminent utsikt over Grand Canyon, byr på
mye historie, et vakkert galleri, en restaurant og en
utstilling. Etter å ha besøkt "Desert View", som er siste
stopp langs Grand Canyon, kjører dere ut av parken ved
den østlige utgangen og fortsetter nordover til byen
Page.

Dag 6: Page - Bryce
Canyon (245 km)
Midt på grensen mellom delstatene Utah og Arizona
ligger USAs nest største innsjø, Lake Powell, demmet opp
ved Colorado River av en stor demning i byen Page. Ved
innsjøen ligger den dype ravinen Glen Canyon, som er
årsaken til dette spektakulære scenarioet. Innsjøen
strekker seg over et enormt område, og de store øde
områdene gjør at det vil ta noen dager å kjøre hele veien
rundt innsjøen.

Flere steder ved innsjøen er det etablert
rekreasjonsområder, der amerikanerne liker å slappe av
og seile på den vakre innsjøen. Det mest besøkte
området ligger like nord for Page og heter Wahweap. Det

er også en liten marina her, der du kan leie husbåter eller
ta organiserte turer ut på innsjøen. Båtturene går til Page
Dam, Rainbow Bridge og den utrolig vakre Antelope
Canyon. Etter et besøk ved Lake Powell går turen videre
nordover til Bryce Canyon nasjonalpark.

Dag 7: Bryce Canyon
Når dere ankommer Bryce, vil dere se de fargerike,
eroderte klippeformasjonene som ligner et stort
amfiteater. De imponerende tårnene av stein blir kalt
"hoodos". Det er de helt unike fargene og utformingene
deres som får Bryce Canyon til å skille seg ut fra alle de
andre parkene i USA. Når lyset rammer søylene på
forskjellige tider av dagen endres fargene og de
imponerende scenarioene. Paiute-indianerne beskrev
området som røde klipper, som står som menn i en
pipeformet kløft. Og mormonene beskrev kløften som
"et helvetes sted å miste en ku".

En 30 km lang vei går langs nasjonalparken på kanten av
ravinen med en rekke flotte utsiktspunkter og en vakker
naturbro. Det finnes mange forskjellige turstier i parken,
der dere kan gå fantastiske turer eller ri på hesteryggen.
Hvis dere er heldige, ser dere både præriehunder,
prærieulver, ekorn og rovfugler i parken.
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Dag 8: Bryce Canyon - Zion
National Park - Las Vegas
(405 km)
Forlat den naturlige skjønnheten Bryce Canyon og
fortsett turen mot Las Vegas. Underveis bør dere stoppe
ved Zion nasjonalpark. Her blir dere møtt av gigantiske
sandsteinsmonolitter og dere kan høre den sakte rislende
lyden fra elven. Virgin River. "The Narrows" er Zions
berømte kløft. Den består av smale sprekker mellom
stenene og er fylt med fargerike striper som er forårsaket
av vind og vær. Dette stedet er et ekte paradis for
turgåere. I parken og langs elven er det en rekke stier av
forskjellige vanskelighetsgrader som dere kan følge.

I tillegg til dette finnes det også en gratis shuttlebuss som
kjører gjennom parken. Ved å benytte dere av denne, kan
dere besøke Zions andre store attraksjoner, blant annet
Emerald Pools, Weeping Rock og Angels Landing. Stopp
ved besøkssenteret for ytterligere informasjon om de
guidede turene og parkens historie.

Fortsett deretter mot Las Vegas, som har noe å tilby alle.
Fra de ville liveshowene til spenningen på de utallige
kasinoene, i denne byen tar opplevelsene aldri slutt. Dere
kan rusle nedover Las Vegas Boulevard - også kjent som
"The Strip". Hvert hotell og kasino har sitt eget tema, og
alle er en perle i seg selv. Ta en tur opp til toppen av
Stratosphere Tower, den høyeste bygningen vest for
Mississippi-elven. Nyt en middag på "toppen av verden"

eller bare nyt utsikten fra observasjonsdekket. Besøk en
av de ledende hotellene, blant annet Caesars Palace, The
Vention og Paris for luksusshopping.

Hvis du er ute etter et godt kjøp, kjør ut til et av byens
mange innkjøpesentre og outlet-butikker, der du finner
kjente designmerker til innkjøpspriser. Sørg for å ikke gå
glipp av det naturlige fonteneshowet på Bellagio Hotel.
Ved hjelp av en dramatisk kombinasjon av musikk, vann
og lys, leverer Beallagio spektakulære forestillinger hver
kveld og natt med sine majestetiske fontener.

Dag 9: Las Vegas
I dag har dere tid til å utforske denne strømslukende
byen med de utallige kulørte lampene og neonskilt. Spør
man amerikanerne selv, sier de at Las Vegas er totalt
vanvittig. Med dagens 1,6 millioner innbyggere har byen
vokst over 30 ganger de siste 50 årene. Las Vegas er
USAs hurtigst voksende storby, og det til tross for at Las
Vegas er plassert midt i Nevadaørkenen.

Hele byen er bygget opp rundt "The Strip", der byens
hovedgate med de store hotellene og kasinoene ligger.
Selv om alle hotellene er bygget i overdrevne størrelser,
er det forholdsvis billig å bo på dem, da inntjeningen på
hotellenes kasino lett finansierer det hele. Det forteller
bare litt om hvor stor pengemaskin Las Vegas er. Med
andre ord er det full fart på hotellene i Las Vegas 24
timer i døgnet.
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Når det gjelder kasinoene, show og gateliv konkurrer
hotellene om å levere sitt beste for å få folks
oppmerksomhet. Det hele dreier seg om å få folk til å
legge pengene sine i kasinoene. Derfor oppfordres det til
at man allerede hjemmefra bestemmer seg for hvor
mange penger som det skal spilles for. Det er nemlig
veldig lett å la seg rive med av stemningen når man først
er i gang.

Å spise ute i Las Vegas er supert. Verdenskjente kokker
har besluttet å gjøre Las Vegas til deres kjøkken, og det
er alltid en restaurant i nærheten som kan tilfredsstille
enhver gane. For å oppleve en annen side av Las Vegas,
kan du besøke Fremont Street. Denne historiske gaten
har både butikker, restauranter og kasinoer. Over deg
henger en kjempebaldakin skjerm, der mer enn 12
millioner lys er satt opp i et spektakulært show.

Dag 10: Las Vegas - Three
Rivers/Sequoia National
Park (595 km)
Forlat Las Vegas og begynn kjøreturen tilbake mot
California. Gjør evt. et stopp ved Mojave Preserve. Her
finner dere sandklipper, vulkanske kjegler, Joshua
Tree-skogen og tepper av ville blomster i den 281 300
hektar store parken. Et besøk i parken vil avsløre forlatte
gruver, gårder og militære utsiktsposter.

Hvis dere har tid til det, anbefales det å gjøre et lite stopp
ved Calico Ghost Town litt før Barstow. Byen er en
gammel forlatt gruveby, der det er mulighet for å bli med
på en guidet tur inn i gruvene. Fortsett til Three River
som ligger rett ved inngangen til Sequoia nasjonalpark.
Det er her dere skal bo i natt.

Dag 11: Three
Rivers/Sequoia N.P. - El
Portal/Yosemite N.P. (320
km)
Underveis til El Portal kan dere besøke Sequoia og Kings
Canyon nasjonalpark. Disse to parkene rommer enorme
fjell, forrevne klipper, dype kløfter, store grotter og
verdens største trær, som alle gjør området til et helt
unikt sted.

Beliggende ved foten av fjellene i den sørlige delen av
Sierra Nevada-området finner dere Sequioa. Parken er
berømt for mange store ting, bl.a. noen av de største
trærne i verden og noen av de høyeste fjellene i USA,
herunder Mount Whitney på ca. 4400 meter. Besøk det
største treet i verden, 83 meter høye "General Sherman
Tree" som veier opptil 1385 tonn og har en diameter på
7,7 meter. En spektakulær utsikt kan ses fra Moro Rock.
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På besøkssenteret er det mulig å bestille en guidet tur
inn i de mange grottene i parken. Her finner dere også
mange opplysninger om parkens historie og
sesongbestemte aktiviteter. Fortsett til hotellet deres i El
Portal nær Yosemite nasjonalpark.

Dag 12: Yosemite National
Park
I dag skal dere besøke en av USAs mest imponerende
nasjonalparker, Yosemite nasjonalpark. Den vakreste
naturen i California finner man i Yosemite sies det.
Nasjonalparken ligger 4 timers kjøretur øst for San
Francisco, oppe i Sierra Nevada-fjellene. Her er det gode
muligheter for spennende turer til fots og mulighet for å
oppleve dyrelivet. Veien inn til Yosemite Valley er verdt
det. Klippeveggen El Capitan hever seg 2500 meter opp
mot himmelen, og på den motsatte siden velter vannet
nedover Bridalveil Falls. Lengre inn i Yosemite Valley
ligger Yosemite Village og det vakre fossefallet Yosemite
Falls.

Vær oppmerksom på at selv om Yosemite er åpent hele
året, ligger det mye snø helt frem til starten av
sommeren. Men de store veiene blir holdt snøfrie og er
lett fremkommelige. Men de fleste vandreturene vil være
ufremkommelige. Den overveldende skjønnheten i
parken er karakterisert ved den skarpe kontrasten
mellom Yosemite Valleys flate gulv og de loddrette

granittklippeveggene. Granittklippene ved f.eks. Glacier
Point og Half Dome tårner seg opp, mens store fossefall
velter ned omkring dem.

I tillegg finner man i parken de største naturopplevelsene
med elver, enger og gigantiske sequoia-trær i tillegg til
atskillige aktiviteter, fasiliteter og service for turister. I
Yosemite Village kan dere besøke Valley Visitor Center
og få inspirasjon til oppholdet. Parken er spesielt kjent
for sine mange vandreturer som går opp til de mange
fossene og utsiktspunktene.

Dag 13: El
Portal/Yosemite National
Park - San Francisco (320
km)
I dag forlater dere de fjellrike områdene og setter kursen
mot en av USAs vakreste byer, San Francisco. De fleste
som besøker San Francisco, etterlater hjertet sitt der.
Dette er byen man bare kan elske. San Francisco er en
kompleks by med en dualistisk, men likevel fascinerende
karakter. Den har både småbysjarm og den sofistikerte
atmosfæren og stilen til en verdensmetropol. En ting er i
hvert fall sikkert: dere vil helt sikker IKKE kjede dere her.

Ikke mange besøkende forlater denne byen skuffet. San
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Francisco byr på en kombinasjon av naturlig skjønnhet,
kunstnerisk perfeksjon og frekk karakter som er uten
sidestykke i USA. De bratte gatene kan ta pusten fra en.
Men da kan man alltids la seg transportere med en av de
klassiske og nostalgiske Cable Cars, kabeltrukne
sporvogner. Et annet av San Franciscos store kjennetegn
er Golden Gate Bridge, som forbinder trafikken over
bukten på en elegant måte. Et vakkert symbol for en
minst like vakker by.

Nyt en deilig middag på Fisherman's Wharf i en av de
mange gode fiskerestaurantene. Områder yrer av liv i
kveldstimene, og om dagen er livet deilig avslappende
her. Midt i havnebassenget har en stor koloni av
californiske sjøløver slått seg ned etter det store
jordskjelvet som rystet byen grundig i 1989. I tillegg har
San Francisco den største China Town utenfor Kina.

Dag 14-15: San Francisco
Dere har to hele dager til å nyte de mange mulighetene
og severdighetene som San Francisco har å tilby. Ta for
eksempel taubanen fra Fisherman's Wharf. En annen
attraksjon er Alcatraz - en liten øy midt i San Francisco
Bay (bukten). Øya har gjennom tidene fungert som fyr,
militær festning og fengsel inntil 1963. Parkbetjentene
gir en eminent guidet tur, der de forteller detaljert om
historien og legendene som omgir The Rock (som øya
også kalles). Disse turene må bestilles hjemmefra, da det
er flere ukers ventetid for å komme ut på øya.

Bruk dessuten litt tid i Golden Gate Park, som tilbyr
atskillige morsomme aktiviteter for folk i alle aldre. Av de
mest kjente tingene kan vi blant annet nevne
Conservatory of Flowers (blomsterkonservatoriet) og
den japanske te-hagen. Litt utenfor San Francisco er det
også mange spennende severdigheter som bl.a. Muir
Woods National Monument med de høye
"redwood"-trærne eller de berømte vinområdene Napa
og Sonoma.

Dag 16: San Francisco -
Highway 1 - San Luis
Obispo (410 km)
Denne morgenen er det tid for å forlate San Francisco for
å kjøre sørover langs en av de vakreste veistrekningene i
USA. Like før Monterey ligger Point Lobos med vakre
klipper som forsvinner ut i Stillehavet. Den er helt klart
verdt et besøk, og bruk litt tid til å rusle rundt og nyte
den vakre naturen. Her er det gode muligheter for å se
californiske sjøløver.

Etter å ha kjørt på den eventyrlige Highway 1, som veien
heter, er det mulighet for å tilbringe ettermiddagen i
Monterey. Som en av de første amerikanske koloniene,
kom de første europeiske bosetterne til byen i 1770, og
den dag i dag kan man fortsatt se noen av de første
bygningene. Monterey ble etter hvert til den vestlige



Los Angeles

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

halvkules sardinhovedstad, da den første fabrikken ble
bygget i 1900. I dag brukes de gamle sardinfabrikkene
som maleriske restauranter og butikker. Dette området
kalt "Cannery Row" ble gjort kjent av forfatteren John
Steinbeck og er fortsatt et morsomt sted å utforske.

Monterey er dessuten er flott sted for hvalsafari, der
turene tilbys lokalt. Etter besøket i Monterey, kan du
overveie å kjøre langs den vakre og kjente "17-mile
Drive". Gjør stopp underveis ved det innen golfkretser så
berømte Pebble Beach og nyt de mange luksuriøse
villaene langs kysten. Den vakreste strekningen av turen
går mellom Carmel og Hearst Castle. Denne strekningen
på ca. 150 km kalles Big Sur og går via 29 broer som fører
veien over store raviner. Hvis dere har lyst til å bevege
dere litt, kan dere gå en tur i Big Sur State Park.

På en fjelltopp ved San Simeon ligger det et prektig slott
som en rik amerikansk aviskonge fikk bygget i 1919.
Slottet er bygget i spansk-maurisk renessansestil og er
blitt en stor turistattraksjon. Slottet har både et stort
olympisk svømmebasseng i romersk stil og et innendørs
romersk bad. Og på området ble også verdens største
privateide dyrehage bygget. En kilometer fra Hearst
Castle kan man se en stor koloni av sjøelefanter, som
lever på stranden. Området er avsperret for
offentligheten, da en sjøelefant enkelt kan drepe et
menneske. Men man kan komme tett på og studere de
mektige og morsomme dyrene. Ser dere ut over
Stillehavet kan dere være heldige å få se både store
havotere, sjøelefanter, sjøløver og hvaler.

Den neste overnattingen er bestilt til dere i San Luis
Obispo-området, cirka halvveis mellom San Francisco og
Los Angeles.

Dag 17: San Luis Obispo -
Los Angeles (305 km)
I dag fortsetter dere å kjøre sørover mot Santa Barbara
langs den vakre stillehavskysten. Nord for Santa Barbara
ligger byen med det danske navnet "Solvang". I denne
gamle danske kolonien har gatene danskklingende navn
som Copenhagen Drive, Atterdag Road og Elverhoy Way,
og parken er oppkalt etter H.C. Andersen. Bakerne selger
dansklignende bakervarer, restaurantene serverer
medisterkaker, kjøttboller og smørbrød, bygningene er
bindingsverkshus og de har til og med sin egen kopi av
Rundetårn og Dybbøl Mølle. Og ser dere i
telefonkatalogen, finner dere mange danske etternavn.

Midt i byen finnes det et julehus som selger dansk
julepynt hele året. "Christmas all year round". Bethania
Lutheran Church på Atterdag Road ligner en gammel
hvitkalket dansk landsbykirke. Her samles mange danske
etterkommere søndag etter søndag til gudstjeneste og
etterfølgende kakebord. Elverhoj Museum på Elverhoy
Way ligner en gammel dansk bondegård fra 1700-tallet,
innredet med gamle danske møbler. Hvert år feires
Danish Day 3. weekend i september og da er hele byen i
feststemning. Et par kilometer fra Solvang ligger Michael
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Jacksons store Neverland Ranch. Men man må vite hvor
den ligger for å finne den.

Fortsett til kystbyen Santa Barbara, som er en ekte perle.
Området ved Santa Barbara gir mulighet for utallige
naturattraksjoner. Ta en rusletur gjennom Santa
Barbaras botaniske hage for å beundre den vakre floraen
og spaser i naturskjønne omgivelser i Los Padres
National Forest. I tillegg har strendene sin helt egen
fremtoning. East Beac (den østlige stranden) tiltrekker
seg de unge og trendy, mens Arroyo Burro er stedet for
utflukter med fiske og hvalsafari. Et besøk på Santa
Barbara Museum of Art (kunstmuseum) er et godt valg
og ellers kan dere besøke det vakre Old Mission. Frister
det med delikatesser fra havet, skal dere ta turen til
restauranten på Stearn's Wharf.

Etter besøket i Santa Barbara fortsetter dere videre til
Los Angeles der dere skal overnatte.

Dag 18: Avreise fra Los
Angeles
Alt avhengig av avreisetidspunktet til flyet deres fra Los
Angeles, kan dere bruke de siste timene til shopping eller
avslapning ved bassenget før turen går mot flyplassen.
Her leverer dere bilen hos bilutleiefirmaet, så dere må
være på flyplassen cirka 3 timer før avreise.

Dag 19: Ankomst til Norge
Dere ankommer Norge i løpet av dagen.
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Reiseperiode April - juni  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltrom)

Standard
32 498,00 NOK

Premium
41 198,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltrom)

Standard
39 498,00 NOK

Premium
47 998,00 NOK

Reiseperiode September - oktober  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i
delt dobbeltrom)

Standard
33 198,00 NOK

Premium
42 798,00 NOK

Reiseperiode November - mars  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltrom)

Standard
29 998,00 NOK

Premium
38 798,00 NOK

Reiseperiode  Mars - mai  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt bobil)

Cruise America
31 998,00 NOK

Reiseperiode Juni  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt bobil)

Cruise America
30 398,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt bobil)

Cruise America
45 298,00 NOK
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Reiseperiode September  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt bobil)

Cruise America
27 498,00 NOK

Reiseperiode  Oktober - november  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt bobil)

Cruise America
24 298,00 NOK

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og avgifter
17 dagers billeie modell full-size (Chevrolet Malibu e.l.) inkl. fri km og forsikringer
17 netter på hotell

Prisen inkluderer ikke:

Reise- og avbestillingsforsikring
Entré til nasjonalparker
Brennstofforbruk og evt. veiavgifter
Evt. resort fee og parkering
Visum/innreisetillatelse til USA
Vaksiner (kontakt egen lege)

Opgradering på flyreisen:

Economy Extra: fra kr. 7 400,- per person
Business Class: fra kr. 27.700,- per person

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og avgifter
Første natt på hotell
16 netters leie av bobil
4000 miles/6400 km (Ubegrenset km med Cruise America)
Leie av sengetøy, håndklær og kjøkkenutstyr
10 % rabatt på KOA campingplasser

Prisen inkluderer ikke:

Reise- og avbestillingsforsikring
Campingplasser
Måltider
Tips
Evt. veiavgifter
Visum/innreisetillatelse til USA
Vaksiner (kontakt egen lege)



salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

Les mer om Cruise America

Oppgradering på flyreisen:

Economy Extra: fra kr. 5.400,- per person
Business Class: fra kr. 19.100,- per person

Viktig om ovenstående priser

Vi gjør oppmerksom på at prisene ovenfor kun er indikerte fra-priser, noe som betyr at dere vil kunne oppleve at
prisen kan variere basert på bl.a. reiseperiode, bestillingstidspunkt og andre faktorer. Prisene skal ses som en
veiledende indikasjon av hva en bobilferie koster. Ønsker dere spesifikke priser for akkurat deres drømmereise, er
dere velkommen til å kontakte oss for et gratis og uforpliktende tilbud.

La oss skreddersy bobilferien

Ovenstående reise er kun et inspirasjonsforslag til hva dere har mulighet for å oppleve. Reiseforslaget er sammensatt
av våre kompetente reisekonsulenter, som selv har reist rundt med bobil i området. Vi setter sammen den endelige
reiseplanen i samarbeid med dere, så den blir skreddersydd til deres ønsker og behov.

/cruise-america-cruise-canada-oversikt-over-bobiler


Hva er inkludert i prisen?

no
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

tel:23102380
https://www.benns.no/nord-amerika/usa/vestlige-usa-med-california-og-grand-canyon-106211?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/usa/vestlige-usa-med-california-og-grand-canyon-106211%3E

