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På denne bilferien kommer dere til å oppleve noen av USAs
vakreste nasjonalparker
Turen starter og avsluttes i Las Vegas, og underveis passerer
dere Zion National Park, Bryce Canyon National Park, Arches
National Park, Grand Canyon og mye mer. Dere skal på
helikoptertur over Grand Canyon og seile på den vakre innsjøen
Lake Powell. Dette er uten tvil en bilferie spekket med utrolige
naturopplevelser.
På denne bilferien har vi nøye utvalgt noen unike lodges og
resorts, perfekt beliggende midt i naturskjønne omgivelser.
Dette er kun et forslag til en reiserute, kontakt oss hvis ønsker
dere ønsker en annen rute.

De fascinerende klippeformasjonene i Captiol Reef
National Park

Båttur på Colorado River

Guidet tur i Arches National Park og Monument
Valley

Helikoptertur over Grand Canyon



Dagsprogram
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Dag 1: Avreise Norge - Las
Vegas
Dere flyr fra Norge og lander i Las Vegas samme dag.
Bruk resten av dagen til å venne dere til tidssonen og
varmen.

På hotellet kan man slappe av ved svømmebassenget,
eller unne seg et spa - drevet av det kjente merket
Mandara Spa, teste ut kasinoene, eller betrakte den
fantastiske utsikten fra Tropicanas Skybar i 21. etasje.

Dag 2: Las Vegas
Dere har hele dagen i dag til å utforske Las Vegas, også
kalt "Sin City". Las Vegas er plassert midt i Nevadas
ørken og er bygget rundt byens hovedgate, som huser de
største hotellene og kasinoene, nemlig "The Strip". I Las
Vegas er det liv og røre 24 timer i døgnet, og hotellene

konkurrerer alltid om å levere det beste showet for å få
folks oppmerksomhet. Dette er det eneste stedet i USA
man kan spise lunsj under Eiffeltårnet og tilbringe
kvelden i det antikke Roma.

Se om dere har lykken med dere i casinoet eller få en god
latter på det kjente stand up-stedet «Laugh Factory»,
hvor flere kjente komikere pleier å opptre. Det
verdenskjente Bellagios fonteneshow er en spektakulær
gratisforestilling, og verdt å få med seg. Fremfor den 300
meter brede fontenen kan dere se opptil 50 meter høye
vannstråler i alle tenkelige formasjoner, dansende i takt
til kjente sanger som eksempelvis Elvis med «Viva Las
Vegas». Las Vegas er rett og slett en lekeplass for voksne!

Dag 3: Las Vegas - Zion
National Park (257 km)
I dag henter dere leiebilen og kjører mot Zion National
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Park. Denne nasjonalparken byr på mange geologiske
fenomener, og ved første øyekast kan man få inntrykk av
at de underlige klippene er menneskeskapte. Men de
mange rillene i klippene er blitt formet av tidens vind og
vær. De gigantiske klippene er nemlig skapt av sandstein,
som konstant skifter form.

Når solen står opp over horisonten og de høye
klippeveggene, vil man se brune, røde og gule farger - en
storslått syn! Det var også dette synet som møtte de
første innfødte amerikanerne på deres ferd for mer enn
8000 år siden. Veien snor seg rundt i den vakre dalen i en
hel spesiell belysning, skapt av solens stråler som
reflekteres på de røde klippeveggene. Opplev et plante-
og dyreliv slik det var da de innfødte amerikanerne
bodde her i Zion National Park.

Dag 4: Zion National Park -
Bryce Canyon National
Park (139 km)
I dag kjører dere videre mot Bryce Canyon National
Park. Parken har en utrolig vakker kløft med en «skog» av
imponerende klippesøyler i mange forskjellige former og
størrelser, også disse har blitt formet av været gjennom
tusenvis av år.

Disse klippesøylene kalles for «hoodoos», og det er et

fantastisk syn å se hvordan klippene dominerer
landskapet som om de skulle ha vært bartrær i en av
Alaskas enorme skoger. Husk å lad opp batteriene på
kameraet!

Dag 5: Bryce Canyon
National Park - Moab (453
km)
En spennende dag venter på dere. Si farvel til Bryce
Canyon og kjør mot Moab. På veien kjører dere gjennom
et forunderlig nakent landskap, inntil dere når frem til
Capitol Reef National Park, som ligger midt i den store
delstaten Utah. Selv om Capitol Reef National Park er en
av de mindre kjente nasjonalparkene i USA, er det
absolutt verdt et besøk.

Det var her de første mormonene bosatte seg, men de
valgte fort å flytte fra området på grunn av altfor varme
somre og kalde vintre. I dag står det igjen enkelte gamle
bygninger som mormonene etterlot. Den mest
interessante bygningen er den gamle skolen som ligger
langs landeveien. Ikke langt fra skolen finner man også
gamle velbevarte klippemalerier som
Fremont-indianerne laget for flerfoldige år siden. Fra et
godt utsiktspunkt er området et praktfullt syn; et
landskap med fascinerende klippeformasjoner, dype
kløfter, broer og klare vannhull. Etter at denne vakre
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naturopplevelsen har sunket inn, kjører dere videre til
dagens overnattingssted, Moab.

Dag 6: Arches National
Park
I dag skal dere på en utflukt i Arches National Park. Her
er det over 2000 buer i sandsten, og hele 60 av dem kan
man komme helt tett inn på via asfalterte veier. På denne
turen skal dere utforske et par av de mest populære
severdighetene i parken, samt se på noen av de skjulte
skattene som befinner seg borte fra hovedveien.

Alle møtes i Moab kl. 07.15 om morgenen. Herfra er det
avgang kl. 07.30. Sammen med en vennlig og erfaren
guide kjører dere tvers over Colerado River, til Arches
National Park. Her vil dere se tre av de store
attraksjonene i parken - Balanced Rock, Delicate Arch og
Landscape Arch. Dere kjører ut fra Arches National Park
via Salt Valley. Det kan være tungvint å kjøre i
Klondikeregionen, men hvis været tillater det, kan dere
gå tvers over og kjøre tilbake med en bil med
firehjulstrekk.

Hvis tiden strekker til, vil det også bli gjort et stopp hvor
man kan se bevis på dinosaurenes eksistens. Husk å ta
med noen behagelige tursko, kamera og en vannflaske.
Dere kjører tilbake til Moab langs Highway 191 og er
fremme rundt kl. 16.30.

Dag 7: Canyonlands
Dere har dagen i dag på egen hånd til å utforske enda
mer av det vakre området rundt Moab.

På kvelden skal dere på tur på Colorado River. Så fort
dere er om bord på båten føles det som om man seiler ut i
en helt annen verden, med vakre steinklipper som henger
over dere mens solen går ned. Underveis på turen vil en
guide fortelle om geologien og historien i
Canyonlands-området. 40 minutter nedover elven snur
dere og seiler tilbake, hvor det venter en god middag.
Hele turen varer i 2,5 timer, hvor 1,5 time er om bord på
båten.

Dag 8: Moab - Monument
Valley (265 km)
I dag er det Monument Valley som står på programmet.
Monument Valley er både fascinerende og skremmende.
Det barske og flate ørkenlandskapet over grensen
mellom Arizona og Utah brytes av store
klippemonumenter i mange forskjellige størrelser,
former og farger. Noen av klippesøylene er på hele 300
meter!

Monument Valley har også vært kulissene til flerfoldige
westernfilmer, og man står nok plutselig og fantaserer
om at John Wayne skal komme ridende gjennom
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området.

Dag 9: Monument Valley -
Lake Powell (211 km)
Før dere kjører mot Lake Powell, skal dere først på en
rundtur i Monument Valley med guide. Det er avgang kl.
09.00 og turen varer ca. 3,5 timer. Her vil dere se alle de
berømte monolittene, foruten de spektakulære
klippeformasjonene i de beskyttede områdene. Dere vil
også få se hvordan et Navajo-teppe blir laget.

Det vil være flere fotostopp underveis; "The Mittens",
"John Ford's Point", "Three Sisters", "North Window",
"Totem Pole", "Yei Bi Cheis" og "Artist's Point". I det
vernede området finner dere også de utrolige
klippeformasjonene "Ear of the Wind", "Sun's Eye",
"Moccasin Arch" og "Big Hogan Arch". Etter utflukten
kjører dere mot Lake Powell.

Dag 10: Lake Powell
I dag skal dere på en fantastisk 2,5 timers lang seiltur- en
utrolig opplevelse. Utflukten inkluderer en tur gjennom
kronglete og buktede Antelope Canyons, og dere vil få en
vakker utsikt over Glen Canyon Dam. Høydepunktet på
turen er Navajo Canyon og de fantastiske fjellsidene som

blir passert. En myte skal ha det til at fargene kommer fra
blodet til et monster som ble drept i regionen.

Turen starter fra Lake Powell Resort.

Dag 11: Lake Powell -
Grand Canyon (233 km)
Dere kjører i dag fra Lake Powell til Grand Canyon.
Turen går gjennom vakker natur og man ser underveis
hvordan kløftene åpner opp undergrunnen. Grand
Canyon, en av USAs aller største naturattraksjoner, er
enorm; 30 kilometer bred, 446 kilometer lang, og 1,5
kilometer dyp. Ved South Rim får man oppleve
canyonens fulle bredde. Stopp ved en av de mange
storslåtte utsiktspunktene og se utover det imponerende
landskapet.

Dag 12: Grand Canyon -
Sedona (182 km)
I dag er endedestinasjonen Sedona. men først skal dere
på en fantastisk helikoptertur over Grand Canyon.

Oppe fra luften kan dere virkelig se hvor stort Grand
Canyon egentlig er. Dere kommer blant annet inn i
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'Dragon'-korridoren. Man kan gå rundt i Grand Canyon
og kun oppleve mindre enn en brøkdel av området, men
fra luften får man en optimal oversikt. Turen starter fra
South Rim, Grand Canyon.

Sedona er spesielt kjent for klippene som gløder i sterke
røde og oransje farger, både når solen står opp og går
ned. Sedona byr også på utallige turstier som man kan
utforske. Hvis man vil bli litt klokere på historien i
området, kan man besøke Palatki Heritage Site eller
museet Sedona Heritage Museum.

Dag 13: Sedona - Utflukt
I dag skal dere på en spennende utflukt. Dette er en tur
hvor man får nyte de to beste attraksjonene som Sedona
har å tilby:

Diamond Back:

En spennende opplevelse i firhjulstrekker. Her vil dere
oppleve de tidløse klippeformasjonene, slik som Capitol
Butte, Chimney Rock, Lizard Head og Doe Mesa. Utforsk
ørkenområdet og nyt den enestående utsikten.

Ancient Ruins:

En arkeologisk opplevelse! Turen går gjennom det
imponerende området med de utallige røde
klippeformasjonene, foruten en tidsreise, da dere skal

utforske de 700 år gamle klippehulene i Sinaguan.

Dag 14: Sedona - Las
Vegas (443 km)
I dag kjører dere den siste strekningen tilbake til Las
Vegas. Når dere kommer frem leverer dere bilen. Bruk
resten av tiden til å slappe av på hotellet, eller ta en tur
på «The Strip».

Dag 15: Avreise fra Las
Vegas
I dag flyr dere tilbake til Norge.

Dag 16: Ankomst Norge
Dere lander i Norge etter en eventyrlig bilferie i USA.



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

I delt dobbeltrom
27 998,00 NOK

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

I delt dobbeltrom
31 148,00 NOK

Reiseperiode Mai - juni  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt
dobbeltrom)

I delt dobbeltrom
27 598,00 NOK

Reiseperiode Juli-August  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Cruise America
26 648,00 NOK

Reiseperiode September  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Cruise America
23 598,00 NOK

Reiseperiode Oktober  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Cruise America
21 998,00 NOK

Reiseperiode Mai  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Cruise America
21 998,00 NOK

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

Cruise America
23 598,00 NOK



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

Prisen inkluderer:

Fly Oslo - Las Vegas t/r (avreise fra andre flyplasser mot tillegg i pris)
14 netter på hotell
12 dagers billeie - SUV (eks. Jepp Compass) inkl. fri km og forsikringer
Skatter og avgifter

Prisen inkluderer ikke:

Reiseforsikring
Utflukter og transport som ikke er beskrevet i reiseplanen
Bensinforbruk
Måltider, utflukter, entréer og transfers som ikke er beskrevet i reiseplanen
Vaksiner (kontakt egen lege) https://www.benns.no/viktig-informasjon)
Visum/innreisetillatelse til USA (les mer her)

Tillæg for oplevelsespakke:

kr. 6 800 pr. person
Pakken inkluderer:

Helikoptertur over Grand Canyon
Dagstur i Arches National Park i 4WD
Kveldstur på Colorado River inkl. middag
Utflukt rundt i Monument Valley
Canyon Adventure Cruise på Lake Powell
Halvdagstur i Sedona-området i 4WD

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og afgifter
Første 1 natt på hotell
13 netters leie av bobil
2500 miles (4000 km)
Enveisleie
Leie av sengetøy, håndklær og kjøkkenutstyr
10 % rabat på KOA campingplasser

Prisen inkluderer ikke:

Reise- og avbestillingsforsikring
Campingplasser
Eventuelle tips
Eventuelle bompenger
Vaksiner (kontakt din fastlege)
Visum/innreisetillatelse Les mer her

http://www.benns.no/viktig-informasjon
/umbraco/Vaksiner%20(Ta%20kontakt%20med%20din%20fastlege)
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Tillæg for oplevelsespakke:

kr. 6 800 pr. person
Pakken inkluderer:

Helikoptertur over Grand Canyon
Dagstur i Arches National Park i 4WD
Kveldstur på Colorado River inkl. middag
Utflukt rundt i Monument Valley
Canyon Adventure Cruise på Lake Powell
Halvdagstur i Sedona-området i 4WD

Viktig om nevnte priser

Vi gjør oppmerksom på at prisene ovenfor kun er estimerte fra-priser, noe som betyr, at prisen kan variere med tanke
på reiseperiode, bestillingstidspunkt, lengde på turen og andre faktorer. Prisen skal ses som en veiledende indikasjon
på hva en bobilferie koster. Ønsker du et spesifikt tilbud for din drømmereise, så er du velkommen til å kontakte oss
for et uforpliktende tilbud.

La oss skreddersy din bobilferie

Nevnte reise er bare et reiseforslag til hva du har mulighet for å oppleve. Reiseforslaget er satt sammen av våre
kompetente reiseeksperter, som selv har kjørt rundt i bobil i området. Vi setter sammen den endelige reiseplanen i
samarbeid med deg, slik at den blir skreddersydd til dine ønsker og behov.

Skriv til oss eller ring på tlf.: 23 10 23 80 for en prat om din bobilferie.

https://www.benns.dk/kontakt/fa-et-tilbud


Hva er inkludert i prisen?

no

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

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                

Vi sitter klar på telefonen
mandag - fredag fra kl. 8.30 - 16.30

tel:23102380
https://www.benns.no/nord-amerika/usa/tett-pa-usas-unike-natur-6978?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/usa/tett-pa-usas-unike-natur-6978%3E

