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På denne bilferien kommer dere rundt i California og besøker
statens høydepunkter, slik som Hollywood i Los Angeles, Golden
Gate Bridge i San Francisco og den imponerende naturen i
Yosemite National Park. Reisen kombineres også med idylliske
Hawaii, hvor dere vil få enda flere fantastiske naturopplevelser.
På Hawaii har dere tid til å oppleve både Maui og Oahu. Hvis
dere ønsker å slappe av og nyte livet mellom de mange
naturopplevelsene, byr begge øyene på vakre strender og en
koselig atmosfære.
Dette er virkelig en spennende bilferie som kombinerer noen av
USAs beste opplevelser.

Kjør langs historiske Highway 1

Utforsk Yosemite National Park med de enorme
klippene og høye fossefallene

Maui sitt varierte og vakre landskap

Sol og strand i byen Honolulu på øya Oahu

https://www.benns.no/nord-amerika/usa/california
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Dag 1: Avreise Norge - Los
Angeles
Dere flyr fra Norge til Los Angeles. Etter bagasjen er
mottatt, henter dere leiebilen og kjører videre til hotellet.
Som dere sikkert vet, er Los Angeles hjemstedet til
mange berømte filmstjerner, og det er her man finner det
ikoniske Hollywood-skiltet. Byen er proppfull av kultur
og det er alltid noen spennende arrangementer som
foregår, så hold øynene og ørene åpne for hva som skjer
mens dere er her.

Ta en tur til Hollywood Boulevard og se om dere får øye
på en eller flere av deres favorittstjerner, om ikke i
levende person, så langs «Hollywood Walk of Fame»,
nemlig det kilometerlange fortauet med de berømte
stjerneflisene. I forlengelse av Hollywood finner man et
av USAs mest eksklusive boligområde, nemlig Beverly
Hills, hvor man også kan dra på shopping på Rodeo Drive.

Dag 2: Los Angeles - Santa
Barbara - San Simeon (386
km)
Om morgenen kjører dere videre mot Santa Barbara, en
perle ved den vakre Stillehavskysten. Byens klima gjør at
det er flere naturattraksjoner å oppleve. Besøk den
botaniske hagen og se de vakre blomstene, eller gå en tur
på en av de flotte naturstiene i Los Padres National
Forest. Alle strendene har sin egen sjarm; East Beach
tiltrekker de unge og trendy, mens man finner fiskere og
hvalsafari på Arryo Burro.

Opplev den fantastiske kunstsamlingen på Santa Barbara
Museum of Art. Dere finner fersk fisk og skalldyr på de
mange restaurantene på Stearn Wharf. Etter besøket i
Santa Monica fortsetter dere videre til San Simeon for å
overnatte. I nærheten av Santa Barbara finner man også
den danske byen Solvang - absolutt hvert et besøk, for å
oppleve litt dansk amerikans historie.
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Dag 3: San Simeon -
Monterey - San Francisco
(336 km)
I dag går turen videre til San Francisco. På veien kjører
dere nordover langs Stillehavskysten mot Montery på
Highway 101 - Underveis vil dere ha en fantastisk utsikt.
Monterey ble grunnlagt i 1770 og var en av de første
europeiske utpostene på vestkysten. Dere vil kunne se
mange av de gamle bygningene den dag i dag.

Monterey var også på et tidspunkt sardinhovedstaden på
den vestlige halvkule, da den første sardinfabrikken ble
bygget og etablert i 1900. I dag er de gamle
sardinfabrikkene blitt omdannet til hyggelige
restauranter og butikker. I tillegg er Monterey Bay er et
fantastisk sted å dra på halvsafari.

Kjør videre langs kysten og nyt utsikten. Ta et stopp ved
Pebble Beach og se de overdådige herskapshusene, før
dere kommer frem til San Francisco, hvor dere skal
overnatte de neste to nettene.

Dag 4: San Francisco
Velkommen til 'the city by the bay', fantastiske San
Francisco! Her er det nok av severdigheter som bør

oppleves, gastronomiske skatter som må smakes og
steilbratte gater som må bestiges.

Ta en sightseeingtur i San Francisco med de historiske
sporvognene (trikkene). Gjør som alle andre turister og
dra opp kameraet på et av byens mest fotograferte
steder, nemlig på Lombard Street. Dere blir nok
overrasket over hvor bratt og svingete gaten egentlig er.
Her kan dere kjøre med en «cable car» og få en storslått
utsikt over Alcatraz, Angel Island, Coit Tower, Yerba
Buena Island og Bay Bridge.

Dere bør også vurdere et besøk til Muir Woods National
Monument. Naturvernområdet huser noen av verdens
høyeste trær, de kystbeliggende redwoods. Disse trærne
har blitt beskyttet i et århundre, og noen er over 76
meter høye, 4 meter brede og mer enn 1000 år gamle.
Asfalterte stier gjør det enkelt å utforske området og det
er mulig å bli med på noen arrangerte fotturer i området.
Bruk kvelden på å utforske Chinatown, hvor dere vil
finne eksotiske ingredienser, silke og jade.

Dag 5: San Francisco -
Yosemite National Park/El
Portal (320 km)
Dere forlater bylivet i San Francisco og kjører mot
Yosemite National Park. I Yosemite vil dere oppleve de

/nord-amerika/usa/san-francisco
/nord-amerika/usa/nasjonalparkene/yosemite-nasjonalpark
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imponerende, nesten loddrette, granittveggene og den
tilsynelatende flate dalbunnen i Yosemite Valley. Betrakt
de mange fossefallene som buldrer nedover de høye
grantittklippene, nasjonalparkens elver, enger og
gigantiske Sequoiatrær.

I Yosemite Village kan dere besøke Valley Visitor Center,
hvor man kan se en orienteringsfilm og en utstilling som
fremhever parkens geologi, plante- og dyreliv og stedets
historie. Besøk også Mirror Lake / Meadow i East Valley
og det berømte "tunnelsynet" av Yosemite Valley ved
Wawona Tunnel.

Dag 6: Yosemite National
Park
I dag har dere hele dage til å utforske Yosemite National
Park, som er åpen året rundt.

Bare det å kjøre inn i parken er verdt besøkte.
Fjellveggen El Capitan stiger 900 meter rett opp mot
himmelen, og på motsatt side ser man fossefallet
Brudesløret - Bridalveil Falls. Ser du ekstra nøye opp på
El Capitan vil du se flere fjellklaterer som bestiger denne
loddrette og glatte fjellveggen.

Innerst i dalen ligger Yosemite Village, et lite sentrum
med restauranter og butikker, og imponerende Yosemite
Falls som er Nordamerikas høyeste fossefall. Det finnes

også mange tur muligheter, så her det bare å ta beina
fatt.

Yostemite National Park ble opprettet i 1890 og 95% av
parken er klassifesert som villmark, med over 400
forskjellige dyrearter som for eksempel svartbjørn, rev,
hjort og mange andre spennende dyr.

Dag 7: Yosemite National
Park /El Portal - Lake
Isabella Ridgecrest (496
km)
I dag har dere en lang kjøretur foran dere. Vi anbefaler å
starte dagen tidlig, og kjøre sydover mote Bakersfield via
Sequoia National Park til Ridgecrest. Underveis kjører
dere forby innsjøen Lake Isabella som er et populært sted
for innbyggerne i California. Hvis tiden tilatere det, så
kan man stå på seilbret, SUP, vannski, jetski eller fiske
littt.

Rett etter Bakersfield kan man kjøre lKenr River Canyon
Road mot Lake Isabella. Dette er en vakker kjøretur hvor
man stoppe langs flere varme kilder, for eksempel
Reminton Hot Springs & Miracle Hot Springs, for en
forfriksende dukkert.

/nord-amerika/usa/nasjonalparkene/yosemite-nasjonalpark
/nord-amerika/usa/nasjonalparkene/yosemite-nasjonalpark
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I Silver City Ghost Town som er et utendørs musem kan
man oppleve og få et godt innblikk i gullgraverlivet i
gamledager - her var det i sin tid store gullklumper å
finne!

Dag 8: Ridgecrest - Death
Valley - Las Vegas (423
km).
På vei mot Las Vegas kjører dere gjennom Death Valley
National Park som er en del av Mojaveørkenen i Syd
California, nær grensen til Nevada. Dalen er omkring 225
km lang, og er kjent for, til tider sin ekstrem hete. 10 juli
1913, ble det målt 56,7 °C i Death Valley. Dette er den
høyeste tempraturen som noensinne er målt på
jordkloden vår. Husk derfor å ta med ekstra vann til
kjøreturen, spesielt hvis du kjører her i de varme
sommermånedene.

Dere ankommer Las Vegas i løpet av ettermiddagen. I
tide for å se de fantastiske lysshow, og neonskilt som
man finner spredd rundt omkring hoved gaten "The
Strip"

Dag 9: Las Vegas

Las Vegas har noe for enhver smak. Fantastiske
sceneshow og Casino i alle former og størrelser, hvor
man kan prøve lykken. Men den beste måten å oppleve
Las Vegas er å ta beina fatt langs Las Vegas Boulevard,
også kjent som "The Strip". Her er det liv og røre døgnet
rundt, og det er en opplevelse i seg selv å gå fra casino til
casino. Hvert casino har sitt eget tema, så her kan man
oppleve "å gå gatelangs i New York", nyte utsikten fra
"Eiffeltårnet", eller "oppleve Venezia i en gondol". Er du
glad i shopping så finner du mange spennende butikker
spredd rundt langs the Strip, samt det ligger to store
Outlets sør og nord i Las Vegas.

Matbildet i Las Vegas er smakfullt og imponerende.
Verdenskjente kokker har bestemt at Las Vegas er deres
kjøkken, så her finner man alt fra street food til gourmet.
I Las Vegas vil man oppleve å finne mat som tilfredstiller
alle.

Et besøk til Las Vegas er ikke komplett uten å ta turen til
Freemont Street, som omtales som Old Las Vegas. Ikke
en gamleby slik vi kjenner det fra Europa, men det er her
det hele startet. I dag har de laget en Freemont Street
Experience med butikker, restauranter, barer, utestedre,
gatemusikk, Zipline og et spektakulært LED lysshow,
som strekker seg over flere kvartaler. Ta også turen ut til
Neon Musuem, som har utstilt gamle Neonlysskilt - et
fantastisk skue.

/nord-amerika/usa/nasjonalparkene/death-valley-nasjonalpark
/nord-amerika/usa/nasjonalparkene/death-valley-nasjonalpark
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Dag 10: Las Vegas - Los
Angeles (439 km)
I dag går ferden til Los Angeles, og på veien har dere
mulighet til å dra innom Calico Ghost Town, før dere
kjører til Barstow. Fra Barstow til Los Angeles, kan dere
ta av fra motorveien og kjøre siste etappe av den
berømte Route 66, som tar dere helt frem til Santa
Monica Pier, fra 1916, målstreken til Route 66.

Dag 11: Los Angeles
I dag har dere hele dagen til å utforske Los Angeles. Los
Angeles er hjem til mange berømte filmstjerner og
artister, og alle kjenner vel til det berømte
Hollywoodskiltet. Byen har mye spennende kultur og
ulike events, så det er lurt å undersøke hva som skjer i
akkurat den perioden dere er der.

Vi anbefaler å utforske bydelene Hollywood, Beverly
Hills, Santa Monica og Venice Beach for å oppleve hva
Englenes by, har å by på.

Dag 12: Fly Los Angeles -
Maui
I dag flyr dere fra Los Angeles til Maui. Nye spennende
opplevelser venter på Hawaii, og dere plukker opp
leiebilen på Kahului flyplass. Avhengig av når man
ankommer, så vil det være mulighet for å utforske
eksotiske Maui.

Dag 13-16: Maui
Maui er den nest største øya, av de fem, som utgjør
øygruppen Hawaii. Og som de andre øyene er også Maui
dannet på topen av to vulkaner som har vokst sammen.

Maui er kjent for å ha et variert landskap. Det er en
perfekt sammensetning av tropisk landskap, fjell og
daler, krydret med en hyggelig polynesisk kultur. Maui er
en av verdens vakreste øyer, og man kan være trygg på å
få en fantastisk ferieopplevelse.

Tar man turen opp i fjellene finner man flere koselig
småbyer som Lahaina, Hana hvor man kan få merke
atmosfæren av det gamle Hawaii. Her finner man
historiske bygninger, parker, kunstgalleri, restauranter,
cafeer og små koselig butikker.

/nord-amerika/usa/route-66
/nord-amerika/usa/los-angeles
/nord-amerika/usa/hawaii
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Dag 17: Maui - Honolulu
Turen går vidre fra Maui til Oahu, nærmere bestemt
Honolulu, for å oppleve mer av fantastiske Hawaii.
Avhengig av når det er avreise/ankomst kan dere
oppleve mer av Maui eller utforske Honolulu.

Dag 18: Waikiki & Pearl
Harbor
Dagen i dag er satt av til en utflukt for å oppleve
historiske Pearl Harbour. Det var bombingen av Pearl
Harbour som medførte at USA ble direkte involvert i 2.
verdenskrig. Her vil dere få hele historien fortalt, og alle
besøkende sier de blir ekstra berørt når man står på USS
Arizona Memorial, samtidig som man vet at at det ligger
falne soldater begravet i skipsvraket under enns føtter.

På ettermiddagen kan man slappe av på Waikiki Beach,
eller utforske Honolulu by.

Dag 19-20: Avreise fra
Honolulu og ankomst
Norge
En fantastiske opplevelsrik ferie er over for denne gang,
og det er på tide å vende nesen hjemover til Norge.
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Reiseperiode Februar - juni  - Pris per person når 2 reiser sammen

I delt dobbeltrom
53 498,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  - Pris per person når 2 reiser sammen

I delt dobbeltrom
59 398,00 NOK

Reiseperiode September oktober  - Pris per person når 2 reiser sammen

I delt dobbeltrom
54 598,00 NOK

Reiseperiode November - januar  - Pris per person når 2 reiser sammen

I delt dobbeltrom
51 898,00 NOK
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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                

Fly Oslo - Los Angeles - Maui - Honolulu - Oslo
inkludert skatter og avgifter

11 dagers billeie av Fullsize modell i Los Angeles inkl.
forsikringer og ubegrenset km

1natt på hotell i Los Angeles

1natt på hotell langs Highway 1

2netter på hotell i San Francisco

1natt på hotell i Yosemite/El Portal

1natt på hotell i Ridgecrest

2netter på hotell i Las Vegas

2netter på hotell i Los Angeles

5netter på hotell på Maui

5dages billeie av Fullsize modell på Maui inkl.
forsikringer og fri km

Pearl Harbor Arizona Memorial City Tour

Drivstoff/Bompenger

Reise og avbestillingsforsikring

Måltider, utflukter, entréer og transfers som ikke
er beskrevet i reiseplanen

ESTA - Innreisetillatelse til USA

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/nord-amerika/usa/bilferie-i-california-og-hawaii-7100?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/usa/bilferie-i-california-og-hawaii-7100%3E

