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En storslått bilferie i det autentiske USA, hvor dere vil oppleve
flere fantastiske naturområder, slik som verdens eldste
nasjonalpark Yellowstone National Park, Black Hills med Mount
Rushmore og Grand Teton National Park med vakre, pittoreske
fjell og speilblanke innsjøer. Ikke bare får dere være vitne til en
utrolig natur, men også se noen av verdens mest imponerende
dyreliv med blant annet buffalo, hjort og ørn.
Underveis på reisen vil dere bo på idylliske og perfekt beliggende
hoteller, lodges og i stilfulle telt.
En opplevelsesrik reise dere sent vil glemme!

Vakre Yellowstone nasjonalpark og geysiren Old
Faithful

Black Hills og landemerke Mt. Rushmore

Naturskjønne strekninger og et unikt dyreliv

OL-byen Salt Lake City

Opplev statene Wyoming, Idaho, Utah og South
Dakota

https://www.benns.no/nord-amerika/usa
https://www.benns.no/nord-amerika/usa/nasjonalparkene/yellowstone-nasjonalpark
https://www.benns.no/nord-amerika/usa/nasjonalparkene/grand-teton-nasjonalpark
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Dag 1: Avreise Norge -
Ankomst Salt Lake City
I dag begynner reisen til USA og dere flyr fra Norge mot
Salt Lake City.

Salt Lake City, Utahs hovedstad, var hjemstedet for de
olympiske vinterlekene i 2002. Tross sine 1,2 millioner
innbyggere har ikke Salt Lake City noe særlig storbypreg
over seg. Her møter dere vennlige mennesker, fantastisk
mat og muligheter for en rekke utendørsaktiviteter. Hva
mer kan man ønske seg?

Salt Lake City er mormonenes motstykke til
Vatikanstaten for katolikkene, men det er kun halvparten
av byens innbyggere som er medlem av kirken. Resten av
innbyggerne kommer fra mange ulike deler av USA, og
verden for øvrig er tiltrukket av byens avslappende
stemning og atmosfære.

Byens og områdets største attraksjoner er:

Tempel Square med sitt verdensberømte kor,
Mormon Tabernacle Choir
Wasatch Mountains med mulighet for fotturer og
skigåing

Dag 2: Salt Lake City - Lava
Hot Springs (246 km)
Etter en god natts søvn så skal dere i dag hente leiebilen
og begynne på selve bilferien. Første stopp på dette
eventyret er Lava Hot Springs.

Den lille landsbyen Lava Hot Springs er et paradis for
både barn og voksne som elsker vann. Her finnes både
gigantiske vannsklier og store svømmebassenger som er
avkjølende på en varm sommerdag, og deilige varme
kilder om været er kaldt.

Over 9.400 liter varmt vann fra naturlige kilder

/nord-amerika/usa


Crazy Horse Memorial, Black Hills
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strømmer gjennom bassengene hver dag, og bidrar til å
holde badevannet krystallklart. Bassengene holder
temperaturer på mellom 39 og 44 grader. Det er også
mulighet for å få massasje og andre typer behandlinger
på stedet.

Dag 3: Lava Hot Springs -
Twin Falls (241 km)
I dag går turen fra Lava Hot Springs og mot Twin Falls.

I Twin Falls finner man blant annet det imponerende
fossefallet Shoshone Falls, som også kalles for Vestens
Niagara. Selv om fossefallet i dag er regulert for å skape
vannkraft så er det mer enn 300 meter bredt med minst
tre etasjer som velter 65 meter ned i kløften, Snake River
Canyon.

Dag 4: Twin Falls - Idaho
Falls (282 km)
I dag kjører dere via Craters of the Moon National
Monument til Idaho Falls hvor dere skal overnatte.
Craters of the Moon er et stort område med en natur
som ligner så mye på et månelandskap at astronauter har
blitt trent og opplært her.

Dere krysser grensa til staten Idaho, og kommer til Idaho
Falls som ligger mellom Rocky Mountains i Snake River
Plain, i skyggen av Grand Teton. En liten by verdt å
utforske med vestlig gjestfrihet, et mangfoldig
kunstsamfunn og en hage fylt med
rekreasjonsmuligheter. Her kan dere også se fossefallet
og vannkraftverket som produserer strøm til hele byen.

Dag 5: Idaho Falls -
Yellowstone (253 km)
I dag går turen til selveste Yellowstone National Park,
kanskje et av turens største høydepunkter. Parken
befinner seg på den mest aktive jordskorpa i verden.
Under jordens overflate gjemmer det seg nemlig en
gigantisk vulkan som er hele 70 kilometer i diameter.

Forrige gang vulkanen hadde utbrudd dekket asken hele
Nord-Amerika. Men vulkanen er ikke død, den "puster"
gjennom geysirer for å lette på trykket, så den ikke
eksploderer igjen. Overalt i Yellowstone kan man se
geysirer som skiftvis spruter vann opp av sine varme
kilder. Den mest kjente er nok "Old Faithful", som
besøkes av turister fra hele verden.

Yellowstone byr også på en imponerende fauna. Overalt
kan man se bisonokser, elg og jordekorn, og er man heldig
får man kanskje også oppleve ulv og bjørn. Blant annet
lever den meget sjeldne grizzlybjørnen også i

/nord-amerika/usa/nasjonalparkene/yellowstone-nasjonalpark
/nord-amerika
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Yellowstone National Park. Her viser naturen seg fra sin
vakreste side med store fossefall, spektakulære klipper
og vakre innsjøer som pryder landskapet.

Dag 6: Yellowstone
Yellowstone ble grunnlagt i 1872, og er den første
nasjonalparken i USA, samt Wyomings store stolthet.
Parken ble etablert for å bevare områdets spektakulære
geografi: Det geotermiske fenomenet, de fossile skogene
og Yellowstone Lake.

Dere har hele dagen til å utforske Yellowstone NP, med
de enestående naturfenomenene og det rike dyrelivet.
Den store parken er oppdelt i 5 distinkte områder:
Mammoth, Roosevelt, Canyon, Lake og
Geysir-landskapet.

I Yellowstone er alt stort og mektig; fra de langhårede
grizzlybjørnene, de enorme bisonoksene og store
ulveflokker, til halvparten av verdens geysirer, USAs
høyest beliggende innsjø og flere enorme fossefall. Alt
sammen plassert på toppen av en gigantisk vulkan. Når
man først er her og speider utover landskapet, kommer
man nok til å reflektere over at en nå står overfor en av
moder jords storslåtte skapelser.

Attraksjoner:

Mammoth Hot Springs
Back Basin
Porcelain Basin
Old Faithful Geyser
Black Sand Basin
Uncle Toms trail
Morning Glory Pool
Tower Fall
Fort Yellowstone

Dag 7: Yellowstone - Cody
(156 km)
Dere forlater Yellowstone, og fortsetter turen mot Cody.
Byen er oppkalt etter William Frederick Cody, bedre
kjent som Buffalo Bill, som på slutten av 1800-tallet
reiste rundt i USA og Europa med sitt fantastiske Buffalo
Bills Wild West show. Byen bærer preg av denne
mannen, og byens Hotel Irma er oppkalt etter hans
datter.

Bruk denne formiddagen til å besøke Buffalo Bill
Historical Center, som sannsynligvis er det største
museet som omhandler det vestlige USA. Det er 5
museer i ett, som tilbyr et omfattende innblikk i historien,
kunsten og kulturen som har vært i vesten gjennom
årene. Det er The Whitney Gallery of Western Art, The
Plains Indian Museum, The Cody Firearms Museum, The



OL-byen Salt Lake City, Utah
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Drapper Museum of Natural History og The Harold
McCracken Research Library. Buffalo Bill Historical
Center er et stort og moderne anlegg, som ligger nærme
sentrum.

Dag 8: Cody - Sheridan
(236 km)
I dag setter dere kurs mot Sheridan, og på veien kjører
dere gjennom den flotte skogen, Bighorn National
Forest. En strekning på ca. 3 timer.

Området rundt Sheridan er hjemmet til livlige
fjellandskap som ville fått en kunstners pensel til å
rødme, mens det historiske sentrum er et
spredningsområde for cowboy-couture, og et fint sted å
tilbringe en dag. Sheridan er en av Mountain Wests
største småbyer og har en sjarm som er helt unik. Når du
først har opplevd denne Wild West Renaissancen så er
det vanskelig å reise videre.

Dag 9: Sheridan -
Sundance (316 km)
Fra Sheridan går turen videre til Sundance, som ligger ca.
3 timer unna. På veien kjører dere via Devil's Tower

(også kalt bjørnehytten) som er en monolitt som
dramatisk reiser seg 386 meter over terrenget. Devil's
Tower er det første erklærte 'United States National
Monument' som ble grunnlagt den 24. september 1906
av president Theodore Roosevelt. Monumentet besøkes
av nesten 400.000 årlig.

Dag 10: Sundance - Black
Hills (166 km)
Dere forlater Sundance og kjører videre mot
naturområdet og den gamle gruvebyen Black Hills, hvor
blant annet det verdensberømte Mt. Rushmore venter.
Byen er like spennende i dag som den var på 1800-tallet,
da cowboyene gikk rundt i gatene med revolverne sine. I
dag er hele byen et historisk landemerke. Besøk Saloon
nr. 10, som er det berømte stedet hvor Wild Bill Hitchoch
ble skutt og drept.

Black Hills har mye å tilby i kort avstand. Det gir dere
mulighet til å bo 3 netter på samme sted og dra på
fantastiske utflukter hver dag. Det anbefales å ha en
ekstra dag for å slappe av i de vakre omgivelsene eller
utforske mer av dette unike området. Dette er det ekte
USA.



Se buffalo i Yellowstone nasjonalpark
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Dag 11: Black Hills
Tilbring dagen på å utforske det sentrale Black Hills med
imponerende klippe utskjæringer og unike
veistrekninger.

Mount Rushmore er et av USAs store ikoner med de 4
berømte presidenthodene hugget inn i fjellet. Det de
fleste vet er at Gutzon Borglum, som sto bak dette
imponerende arbeidet, hadde danske foreldre som reiste
fra Børglum i Nord-Jylland til USA for å leve sine store
drømmer som mormoner. Det var Gutzons ide at det
skulle være de fire presidentene som etter hans mening
hadde mest innvirkning på USAs historie. George
Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln og
Theodore Roosevelt.

Bare 25 km fra Mount Rushmore tar en annen gigantisk
bergfigur form. Prosjektet ble startet i 1948 av Korczak
Ziolkowski, som også var involvert i prosjektet med å
utføre Mount Rushmore. Dette prosjektet skildrer den
berømte krigen Indian Crazy Horse, som tilbrakte livet i
området og som ble berømt for sin evne til å bekjempe
amerikanske soldater under kommando av General
Custer. Skulpturen skulle ende med at Crazy Horse
peker ut i horisonten fra hesteryggen. I motsetning til
Mount Rushmore, er dette prosjektet privat finansiert,
og etter de første 70 årene er det bare ansiktet som er
komplett.

Strekningen mellom Mount Rushmore og Custer State
Park kan tas langs den imponerende Iron Mountain

Highway. Det er en 27 km smal landevei med 3 tunneler,
314 svinger, 14 hårnålssvinger og 3 svinger over 360
grader der veien krysser med en bro.

Needles Highway er en 23 km smal landevei som fører
dere gjennom et unikt landskap med nålformede
granittkolonner og smale tunneler der biler,kun en av
gangen kan komme seg gjennom. Halvveis langs
strekningen passerer dere den flotte Lake Sylvan Lake,
som også skjuler en spennende historie om krigen Indian
Crazy Horse.

Dag 12: Black Hills
Bruk dagen i den sørlige delen av Black Hills, hvor
dyrelivet er fremtredende.

Custer State Park er en hyggelig vei rundt i vakker natur,
hvor dere har gode muligheter for å oppleve både esel og
hjort.

På gressletten ved Wind Cave National Park er det gode
muligheter for å se bisonflokker på flere hundre samt
præriehunder som holder vakt ved inngangen til hulene
deres.

Wind Cave National Park er et av verdens lengste
underjordiske gangsystemer. Det er mulighet for å
komme ned i noen av gangene på guidede turer med de
lokale parkvokterne.



Idaho Falls
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I utkanten av Hot Springs er et større utgravingsarbeid i
gang. Her har man funnet et stort antall av skjeletter fra
Mammuter og amerikanske løver. Det er mulig å komme
inn og se utgravingene.

Dag 13: Black Hills -
Buffalo (366 km)
I dag forlater dere Black Hills og gjør dere klar for en ny
dag på veien mot Buffalo. På vei dit så unngå motorveien
og kjør heller langs landeveien WY-450 over de store
gresslettene. Hold utkikk etter Pronghorns
(prærieantiloper).

Dag 14: Buffalo - Riverton
(286 km)
Dagens strekning går gjennom vakre områder hvor
landeveien snor seg gjennom de vakre landskapene på
vei mot Riverton. Underveis kjører dere gjennom
Thermopolis hvor dere finner verdens største
varmtvannskilde. Her anbefaler vi et stopp for å spise
lunsj samt ta en dukkert i et av de varme termiske
bassengene eller gå en tur rundt de varme kildene.

Dag 15: Riverton - Jackson
(263 km)
Kjøreturen i dag er forholdsvis kort, men spesielt flott
når man kjører mot nordøst på Highway 34, gjennom den
lille landsbyen Jackson Hole ved Grand Teton National
Park. Nasjonalparken er en opplevelse i seg selv og har
en rik fauna med elg, fjellgeit og bison.

Etter en lang dag med opplevelser, anbefaler vi en
middag eller bare en forfriskning i den historiske Silver
Dollar Bar, som er kjent for de 2.032 sølvmyntene i baren
og en ekte western-atmosfære.

En lang og vakker veistrekning venter når dere fortsetter
opp gjennom Rocky Mountains til byen Jackson Hole,
som ligger sør for Grand Teton National Park. Teknisk
sett er dere nå i staten Wyoming, men for mange kan
dette være vanskelig å forstå.

Gjennomsnittsalderen i byen er kun 32 år, da byen over
tid har utviklet seg til å være et eldorado for 'hard-core'
turgåere og fjellklatrere, og lett gjenkjennelige og
solbrente skiløpere. Jackson Hole er derfor en veldig
populær og ungdommelig by, full av trendy livsstil, og et
sted hvor man aktivt støtter opp om et blomstrende
kulturliv og en aktiv hverdag i de omkringliggende
fjellene.

Men ikke glem at den altoverveiende grunnen til å
komme til Jackson, ligger i byens bakhage: Den

/nord-amerika/usa/nasjonalparkene/grand-teton-nasjonalpark
/nord-amerika/usa/nasjonalparkene/grand-teton-nasjonalpark
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majestetiske Grand Teton National Park. Her er det over
320 km med turstier. Parken huser omtrent tusen
forskjellige landplanter, og det lever mange forskjellige
dyrearter her, ikke ulikt livet i våre norske skoger.
Amerikansk svartbjørn, elg, ulv, mår og ekorn er noen av
dyreartene som finnes i Grand Teton National Park.

Dag 16: Jackson
I dag har dere en hel dag til å nyte de fantastiske
omgivelsene i Jackson og Grand Teton National Park.

Dag 17: Jackson - Salt Lake
City (431 km)
I dag er siste dag på veien når dere skal vende snuten
tilbake til Salt Lake City. Nyt omgivelsene mens dere
kjører til OL-byen.

Dag 18: Hjemreise fra Salt
Lake City
I dag reiser dere hjem fra Salt Lake City og mot Norge

med ankomst i løpet av morgendagen.

Dag 19: Ankomst til Norge
I dag ankommer dere Norge etter en fantastisk bilferie.

/nord-amerika/usa/nasjonalparkene/grand-teton-nasjonalpark
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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
36 148,00 NOK

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

I delt dobbeltrom
36 148,00 NOK

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

I delt dobbeltrom
32 998,00 NOK

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

I delt dobbeltrom
34 798,00 NOK

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

Cruise America
30 748,00 NOK

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

Cruise America
26 998,00 NOK

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

Cruise America
24 998,00 NOK

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

Cruise America
26 998,00 NOK
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Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og avgifter
17 dagers full-size billeie inkl. forsikringer
17 netter på hotell

Prisen inkluderer ikke:

Reiseforsikring
Overnatting, turer og transfers som ikke er nevnt i programmet
Måltider med mindre annet er opplyst
Tips med mindre annet er opplyst
Vaksiner (kontakt egen lege) https://www.benns.no/viktig-informasjon)
Visum/innreisetillatelse til USA (les mer her)

Oppgradering på flyreisen:

Economy Extra: fra kr. 4 650,- per person
Business Class: fra kr. 18 100,- per person

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og afgifter
Første 1 natt på hotell
16 netters leie av bobil
Ubegrenset miles
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

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.

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

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

tel:23102380
https://www.benns.no/nord-amerika/usa/bilferie-i-det-autentiske-usa-81265?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/usa/bilferie-i-det-autentiske-usa-81265%3E

