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Nordstatene i USA byr på store og autentiske opplevelser med
sitt rike dyreliv, små westernbyer, fantastisk natur og fantastiske
landeveier som skjuler nye store overraskelser etter hver sving.
På dette kjøreeventyret reiser dere fra Oregon ved
Stillehavskysten gjennom Oregons vakre vingårder til de dype,
mørke kløftene i Hells Canyon på grensen til Idaho. Herfra går
ferden gjennom Idahos fjellrike landskap til Wyomings
spektakulære Yellowstone National Park, som skjuler et utrolig
landskap av naturfenomener og et rikt dyreliv med bl.a. bison,
præriehunder, bjørn, ulv, ørn og bever. Fra Wyoming slynger
veien seg til Black Hills i det sørvestlige hjørnet av South Dakota.
Fjellene i Black Hills huser mange natur- og kulturskatter, fra
Mount Rushmore til de enorme slettene med hundrevis av bison-
og unike landeveier som snor seg gjennom de dramatiske
fjellene og gjennom trange passasjer. Før sluttdestinasjonen i
Minneapolis krysser veien Nord Dakotas endeløse prærier med
store gressletter, hvor både bison- og de amerikanske
prærieantilopene samles i både store og små flokker.
Velger dere å kjøre bil, kan dere bo på en rekke idylliske og nøye

Drikk kaffe på verdens første Starbucks i Seattle

Bli imponert av Columbia River Gorge øst for
Portland

Se Hells Canyons dramatiske kløfter

Opplev Yellowstones utrolige natur og dyreliv

Besøk Mount Rushmores 4 presidenter

Kjør gjennom North Dakotas autentiske
prærielandskap

Shop på Mall of America
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utvalgte overnattingssteder. Dere kan for eksempel prøve
glamping i Black Hills. Velger dere å kjøre bobil, kan dere velge
mellom mange forskjellige slags campingplasser.



Dagsprogram

no

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

Dag 1: Norge - Seattle
I dag starter dette spennende eventyret. Dere reiser fra
Norge og etter et kort mellomlanding, lander dere på
Seattle Tacoma International Airport.

Seattle er den største byen i delstaten Washington og er
et ideelt sted å starte en rundtur i det nordvestlige USA.
Det er et hav av flyforbindelser fra Europa, noe som gjør
det enkelt å komme seg til byen. Ved ankomst i Seattle
henter dere (bo)bilen hos bilutleiefirmaet på flyplassen
og kjører til hotellet. Resten av dagen på egenhånd og
det kan anbefales å ta det med ro på hotellet eller ta
turen ut i Seattle.

Dag 2: Seattle
Dere har hele dagen i dag til å utforske byens mange
severdigheter på egenhånd, og de fleste er heldigvis i
gåavstand fra de fleste hotellene i sentrum av Seattle.

Byens mest kjente landemerke er den 185 meter høye
Space Needle som skiller seg ut blant byens mange
skyskrapere. I samme område er det også flere museer
som f.eks. Experience Music Project, mest kjent for Jimi
Hendrix utstillingen. Det er også i Seattle dere finner
Boeing Aviation Museum og det verdensberømte Pike
Place Fish Market, hvor selgere synger og sjonglerer den
ferske fisken med god underholdning for besøkende.

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner:

Pike Place Market
Space Needle
Chihuly Garden and Glass
Seattle Aquarium
Seattle Great Wheel
Kerry Park
Pioneer Square
Starbucks Reserve Roastery & Tasting Room

Etter en god tur rundt i byen er det en god anledning til å
nyte en velfortjent middag på en av byens mange
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fantastiske restauranter.

Dag 3: Seattle - Portland
(281 km)
Etter en god natts søvn er det på tide å si farvel til Seattle
og kjøre sørover til byen Portland i delstaten Oregon.
Her venter nye storbyopplevelser, krydret med vakre
blomsterhager, parker, bryggerier og taxfree-shopping.

Resten av dagen står til deres disposisjon, hvor dere kan
utforske byen på egen hånd eller bestille en av de mange
guidede turene som tilbys i byen som f.eks. byturer med
buss eller sykkel, bryggeribesøk med smaksprøver av de
lokale ølmerkene eller en "Food Tour", hvor dere blir
guidet rundt i byen og prøver ulike spesialiteter fra byens
interessante restauranter. Det kan gi inspirasjon til hva
og hvor dere kan nyte middagen de kommende dagene i
denne fantastiske og ofte oversett metropolen.

Portland og hele staten Oregon er et skattefritt område
hvor dere ikke betaler skatt, så her kan dere virkelig
gjøre en god handel på bl.a. klær, sko, parfyme osv. og
spesielt i de store Premium Outlets like utenfor byen.

Dag 4: Portland

Byen Portland kalles ofte "City of Roses", siden det er
mange imponerende rosehager i byen. Ikke minst
Portland International Rose Test Garden, som ligger i en
åsside med en storslått utsikt over byen. Det er det
eldste offisielle testsenteret for roser, åpent for
publikum i hele USA.

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner:

Washington Park
Pittock Mansion
Lan Su Chinese Garden
Pioneer Courthouse Square
Portland Japanese Garden
Over 75 forskjellige bryggerier

Byen er også kjent for de mange gastronomiske
opplevelsene som kan nyttes på de mange kafeene og
restaurantene og hvor det legges spesiell vekt på de
lokale råvarene som fersk fisk, hjemmebakt brød og
lokale viner fra Oregon. En annen spesialitet fra Portland
er smultringer, som bl.a. kan kjøpes hos Voodoo Donut
som tilbyr et hav av forskjellige smaker. De er veldig
populære, så det er ofte kø i butikken det meste av
dagen.

Fra Portland er det også mulig å være med på en hel-
eller halvdags guidet vintur som tar dere med rundt til
noen av Oregons kjente vingårder, som ligger sør for
Portland rundt byen Salem. Her besøker dere flere
forskjellige vingårder og får en smak av de forskjellige
spesialitetene. Oregon er mest kjent for sin produksjon
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av Pinot Noir druer.

Dag 5: Portland - Hood
River (110 km)
Dere sier farvel til storbylivet og kjører videre østover.
De neste dagene følger dere Columbia River, som deler
Washington og Oregon. I stedet for å kjøre langs
Interstate 84 mot Hood River, anbefaler vi at dere kjører
langs den gamle motorveien - Historic Columbia River
Highway som snor seg langs klippeskråninger og inn i tett
skog med vakker utsikt og imponerende fossefall. Det er
flere turstier i området, hvor det blant annet er mulig å
komme helt nært naturen bl.a. ved Angel's Rest
Trailhead. Etter en vakker kjøretur ankommer dere den
lille byen Hood River, som vil være basen for de neste to
nettene.

Dag 6: Hood River
I dag skal dere utforske Hood River Valley langs den 56
km lange "Hood River Fruit Loop". De fleste kjører bare
langs Columbia River og overser ofte denne vakre
kjøreturen, så her kan dere glede dere til en skjult perle.
Fra hotellet i Hood River følger Highway 35 og senere
Highway 281 rundt det idylliske landskapet rundt Hood
River Valley. Her har dere mulighet til å handle i de lokale

bodene langs veien, hvor dere bl.a. kan kjøpe frukt,
grønnsaker, blomster og mat som f.eks. honning,
syltetøy, juice m.m.

Det er også flere lokale vingårder som selger sine
egenproduserte vin og cider. Landskapet er fullt av
vingårder, frukthager, lavendeljorder, etc. og i det fjerne
kan dere se den snødekte toppen fra det majestetiske
fjellet - Mount Hood. Ruten er spesielt vakker om våren,
når alle frukttrærne står i blomst, eller om sommeren,
når lavendelmarkene blomstrer.

Dag 7: Hood River - Baker
City (390 km)
Fra Hood River følger dere Columbia River videre
østover. Langs hovedveien har dere utsikt over elva på
den ene siden og klippeskråningene på den andre siden,
hvor dere kan være heldig og få øye på de hvite
fjellgeitene som spretter opp og ned langs klippene.

Det er også mulig til å ta et stopp i byen Pendleton for en
god lunsj da det er flere trivelige restauranter og
spisesteder her. Her kan dere også få et innblikk i
cowboylivet, den første innfødte kulturen samt livene til
tidligere oppdagere ved Umatilla County Historical
Museum.

Dere ankommer Baker City og sjekker inn på deres



Craters of the Moon National Park

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

valgte hotell. Dere kan bruke resten av ettermiddagen til
å utforske området rundt Baker City. Vest for byen har
dere mulighet til å bli med på en tur med
damplokomotivet - Sumpter Valley Railroad fra McEwan
til den gamle gullgraverbyen Sumpter. Midt i Baker City
ligger det gamle historiske hotellet - Geiser Grand Hotel,
som sies å være hjemsøkt av spøkelser. Det arrangeres
derfor spesielle spøkelsesturer på hotellet flere ganger i
løpet av året.

Dag 8: Baker City - Hells
Canyon-Boise (413 km)
I dag venter en relativ lang kjøretur og når dere krysser
grensen mellom Oregon og Idaho er det en tidsforskjell
på +1 time. Det anbefales derfor å kjøre tidlig fra hotellet
denne morgenen.

Fra Baker City, kjørere dere østover på Highway 86 til
Oxbow, Oregon, hvor dere krysser Oxbow Bridge og
kjører inn i delstaten Idaho. Herfra kjører dere nordover
langs Snake River som har skåret seg gjennom
landskapet og skapt dette naturfenomenet - Hells
Canyon. Dere kan kjøre helt opp til den store demningen,
hvor dere kan bestille en båttur oppover elva. Kjøreturen
langs elven byr fantastiske naturscener og hvor dere kan
oppleve dyrelivet langs klippene. Etter kjøreturen langs
Snake River går turen tilbake langs samme vei til Oxbow
og videre sørover til byen Boise, Idaho.

I Boise er det flere interessante ting å gjøre som f.eks.
følgende:

The World Center for Birds of Pray
Besøg Camel´s Back Park og nyt utsikten ut
over byen
Basque Museum & Cultural Center
Kathryn Albertson Park
Capital City Public Market

Dag 9: Boise - Sun Valley
(249 km)
I dag går turen videre og på veien fra Boise til Sun Valley
er det mulig å ta en liten avstikker fra ruten for å besøke
Bruneau Dunes State Park. Her finner dere opp til 143
meter høye sanddyner hvor det er mulig å surfe eller ake
ned.

Turen forsetter til Sun Valley som ligger i fjellene øst for
Boise. Det er et strålende skiområde om vinteren og
området tiltrekker seg besøkende fra nær og fjern. Det
er like vakkert på andre tider av året hvor man bl.a. kan
vandre langs de mange turstiene i området, spille golf
eller ri på hesteryggen gjennom det unike fjellandskapet.
Ta taubanen opp det 2800 meter høye Bold Mountain og
nyt den friske fjelluften. Dere kan enten ta taubanen
tilbake igjen eller bruke en av de utallige turstiene i
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området. Det er mange koselige restauranter og kafeer i
Sun Valley, så det er mulighet for å nyte et godt måltid i
disse fantastiske omgivelsene.

Dag 10: Sun Valley - Idaho
Falls (245 km)
Etter en solid frokost er det på tide å forlate det
majestetiske fjellandskapet i Sun Valley og sette kursen
mot et av Idahos store naturfenomener - Craters of the
Moon National Monument & Preserve. Ute, midt i
ingenstedsland passerer dere plutselig dette svarte
lavalandskapet. Området har tidligere blitt brukt til å
trene astronauter, da landskapet minner om et
månekrater. Det er mulig å kjøre en tur med bil eller gå
langs de forskjellige stiene i parken.

Ved ankomst Idaho Falls kan vi anbefale å ta en spasertur
i sentrum og ned til fossen som byen er oppkalt etter.
Idaho Falls River Walk er en tursti som dere kan følge
rundt i området for å se fossen fra alle vinkler.

Dag 11: Idaho Falls -
Yellowstone National
Park (253 km)
Fra Idaho Falls går turen nordover til et av turens største
høydepunkter, nemlig den verdenskjente Yellowstone
National Park, hvor dere skal overnatte de neste 3
nettene. Det er god tid til å kjøre rundt i parken og nyte
dette termiske området med boblende gjørmehull og
boblende geysirer. Dyrelivet og ikke minst landskapet er
helt unikt så her er det bare å glede dere til en rekke
fantastiske naturopplevelser.

Yellowstone aktivitetspakke kan kjøpes:

Evening Wildlife Encounters Bus Tour
Hvis dere vil utforske den fantastiske naturen i
Yellowstone og samtidig kanskje få et glimt av noen av de
ville dyrene som bor her, anbefaler vi dere å ta denne 4
timers bussturen. Turen går fra Mammoth Hot Springs
Hotel eller Canyon Lodge i en av de historiske gule
bussene og går mot Tower-Roosevelt-området. Hver
guide holder seg orientert om hvor dyrene har oppholdt
seg i det siste, som vil si at det er gode sjanser for å se
mange forskjellige dyr. Men siden dyrene ofte går rundt i
parken, er det ingen garanti for hvilke og hvor mange dyr
dere vil se. Avhengig av hva dere kommer til og se
underveis, kan turen fortsette så langt som til
Lamardalen før dere snur og kjører tilbake. Men uansett
blir det en morsom og informativ tur på Yellowstones
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Northern Range.

Dag 12: Yellowstone
National Park
Hovedveien i Yellowstone danner et 8-tall, og det er
gode muligheter til å ta den nordlige runden den ene
dagen og den sørlige den neste.

Det nordlige Yellowstone byr på et rikt dyreliv
kombinert med vakre fossefall.

I den lille byen Mammoth Hot Springs
nordvest i Yellowstone er det en koselig
atmosfære med hoteller, spisesteder og
museet For Yellowstone. Her ser man ofte
store bison gå rundt i gatene. I utkanten av
byen ligger selve Mammoth Hot Springs, hvor
varmt grunnvann etterlater hvite mineraler.
Tower Falls.
Ved Canyon Village ligger Grand Canyon i
Yellowstone-juvet, hvor Yellowstone River
danner to store fosser.
Norris Geyser Basin er et område med flere
geysirer.
Sheepeater Cliff er søyler av basaltstein

dannet fra lava for rundt 500 000 år siden.

Yellowstone aktivitetspakke kan kjøpes:

Old West Dinner Cookout by Wagon
Spenn hestene for vognen og ta tak i tøylene og så er det
en avgang ut i naturen på en tur dere sent vil glemme.
Dere kan enten ri ut til Pleasant Valley på hesteryggen (1
eller 2 timers ridetur) eller sitte i en ekte prærievogn (ca.
30 - 45 min) slik dere kjenner dem fra de gamle
westernfilmene.

Ved ankomst blir dere møtt av kokkene, som serverer en
tradisjonell cowboymeny som ofte består av biff, bakte
bønner, potetsalat, coleslaw, maisbrødmuffins og frisk
frukt. Kaffen brygges også over bålet og den nytes rundt
bålet til tonene av gamle westernsanger av de syngende
cowboyene.

Dag 13: Yellowstone
National Park
Den sørlige sirkelen av Yellowstone nasjonalpark byr på
imponerende aktivitet fra jordens indre så vel som
Yellowstones største innsjø.

Grand Prismatic Spring er varme kilder som
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danner en liten innsjø i mange forskjellige
farger, hvor små organismer i forskjellige
farger lever i forskjellige vanntemperaturer
som dannes i kanten av innsjøen.
Morning Glory Pool er et annet spennende
varm kilde.
Old Faithful er Yellowstones største geysir og
en av de mest kjente i verden. Det bryter ut
flere ganger om dagen. Rundt den er det flere
geysirer.
Yellowstone Lake er den største innsjøen i
nasjonalparken. I de tidlige morgentimene
kommer mange dyr til innsjøen for å drikke.
Mud Volcano er et område med kokende
gjørmehull.
Yellowstone River er et flott sted å få øye på
"bald eagles" - hvithodeørner som er
nasjonalfuglen i USA og avbildet på det
amerikanske våpenskjoldet.

Dag 14: Yellowstone
National Park - Buffalo
(420 km)
Etter noen fantastiske dager i Yellowstone nasjonalpark
går turen videre østover til byen Buffalo. På veien
passerer dere byen Cody, som er kjent for å være en ekte

western- og rodeoby. Her kan dere evt. besøke 'Buffalo
Bill Center of the West', som er 5 museer i ett og som gir
et godt innblikk i historien, kunsten og kulturen som har
vært i det ville vesten i mange år.

Bighorn National Forest er det neste området dere
passerer i dag, og det er en stor lekeplass for
naturelskere med gode turmuligheter og mulighet for
klatre, fiske og campe.

Buffalo har vært et populært stoppested for mange
kjente karakterer som f.eks. Teddy Roosevelt og Ernest
Hemingway. De har alle bodd på det historiske hotellet -
The Occidential Hotel & Saloon i Buffalo. Hotellet og
salongen er mer eller mindre som å gå tilbake i tid med
mange av de originale møblene og maleriene. I salongen
kan man til og med gå på oppdagelsesferd etter kulehull
fra de forskjellige cowboyene gjennom tiden. Ryktene
sier at hotellet er hjemsøkt.

Dag 15: Buffalo - Devils
Tower - Black Hills (386
km)
Fra Buffalo til Black Hills anbefales det å ta en avstikker
til Devils Tower, som er en stor vertikal klippe. Søylen er
kjernen i en utdødd vulkan som besøkes av mange
fjellklatrere som prøver seg på de vertikale sidene.
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Dag 16: Black Hills
Black Hills har mye å tilby i kort avstand. Det gir dere
muligheten til å bo 3 netter på samme sted og kjøre ut på
fantastiske utflukter hver dag. Det kan anbefales å ta en
ekstra dag til å slappe av i de vakre omgivelsene eller å
utforske mer av dette unike området. Bruk dagen til å
oppleve det sentrale Black Hills med imponerende
helleristninger og unike veistrekninger.

Mount Rushmore er et av USAs helt store ikoner med de
4 berømte presidenthodene hugget inn i fjellet. Det få
vet er at Gutzon Borglum, som sto bak dette
imponerende verket, hadde danske foreldre som reiste
fra Børglum i Nordjylland til USA for å leve ut sine store
drømmer som mormoner. Det var Gutzons idé at det
skulle være de 4 presidentene som etter hans mening
hadde betydd mest for USAs historie. George
Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln og
Theodore Roosevelt.

Bare 25 km fra Mount Rushmore tar en annen gigantisk
klippefigur form. Prosjektet ble startet i 1948 av Korczak
Ziolkowski, som også var involvert i prosjektet med å
bygge Mount Rushmore. Dette prosjektet skildrer den
berømte urfolkkrigeren Crazy Horse, som tilbrakte livet
sitt i området og som ble berømt for sin evne til å kjempe
mot amerikanske soldater under ledelse av general
Custer. Skulpturen skulle ende opp med å vise Crazy
Horse som 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 ferdig.

Strekningen mellom Mount Rushmore og Custer State
Park kan kjøres langs den imponerende strekningen av
Iron Mountain Highway. Det er en 27 km smal landevei
med 3 tunneler, 314 svinger, 14 hårnålssvinger og 3
svinger som er over 360 grader, hvor veien krysser seg
selv med en bro.

Needles Highway er en 23 km smal landevei som tar dere
gjennom et unikt scenario med nålformede granittsøyler
og trange tunneler hvor biler én av gangen bare kan
komme seg gjennom. Halvveis nedover veistrekningen
passerer man Sylvan Lake, som også skjuler en
spennende historie om krigsindianeren Indian Crazy
Horse.

Dag 17: Black Hills
Tilbring dagen i det sørlige Black Hills, hvor dyrelivet er
fremtredende.

Custer State Park er en koselig vei rundt i vakker natur,
hvor dere har gode muligheter til å oppleve både muldyr
og hjort. På gressletter ved Wind Cave National Park er
det gode muligheter for å se flokker med hundrevis av
bisoner samt præriehunder som vokter inngangene til
hulene deres. Wind Cave National Park er et av verdens
lengste underjordiske gangsystemer. Det er mulig å
komme seg ned i noen av gangene på guidede turer med
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de lokale parkvokterne. I utkanten av Hot Springs pågår
store arkeologiske utgravninger. Her er det funnet et
stort antall skjeletter fra mammuter og amerikanske
løver. Det er mulig å komme inn og se utgravningene.

Dag 18: Black Hills -
Theodore Roosevelt
National Park (445 km)
I dag har dere en lang kjøretur foran dere, nordover til
Theodore Roosevelt nasjonalpark i delstaten North
Dakota. Turen går gjennom et relativt flatt prærie- og
jordbruksområde hvor man virkelig føler på de åpne
slettene.

Theodore Roosevelt besøkte Nord-Dakota som ung
mann i 1883 for å jakte bisoner, og han var veldig
fascinert av områdets vakre natur og rike dyreliv. Ved
den sørlige inngangen til parken passerer dere den gamle
jakthytten hans som dere kan besøke før dere kjører
rundt i parken. Flere steder vil dere bli møtt av de mange
præriehundene som bor i parken, samt bison, villhester,
ørner, slanger m.m. Veien slynger seg gjennom
landskapet med et hav av fantastiske fotostopp
underveis.

Dere overnatter i den lille byen Medora sør for parken,
hvor det finnes flere ulike spisesteder. Her kan dere evt.

besøke Pitchfork Steak Fondue hvor dere får servert en
spesialitet fra området. Dette er deilige biffer som
friteres i en gigantisk fonduegryte.

Et besøk til North Dakota Cowboy Hall of Fame i Medora
gir et godt innblikk i den urfolkskulturen, storfedrift i
området samt rodeo.

Dag 19: Theodore
Roosevelt National Park -
Bismarck (214 km)
Denne morgenen er det tid til å se mer av Theodore
Roosevelt nasjonalpark før turen går til Nord-Dakotas
hovedstad - Bismarck. I tillegg til de mange
shoppingmulighetene har Bismarck bl.a. følgende
attraksjoner:

Lewis & Clark Riverboat Cruise - båttur i en
gammel hjuldamper langs Missouri River.
Dakota Zoo.
North Dakota Heritage Center & State
Museum.
Fort Abraham Lincoln State Park - Parken er
på 977 hektar og ligger ned mot Missouri river
sør for byen Mandan. Her kan dere gå 300 år
tilbake i tid og få et innblikk i lokale
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urfolkskulturen og ikke minst militæret og
deres fort.

Dag 20: Bismarck - Fargo
(315 km)
Fra Bismarck i det sentrale Nord Dakota, kjører dere
østover til byen Fargo. Turen går gjennom det flate
jordbrukslandet i North Dakota. I Jamestown kan dere
kjøre forbi The Frontier Village & National Buffalo
Museum som bl.a. er hjemmet til verdens største
bisonokse i betong på 60 tonn. På museet kan dere se
mange originale kunstverk og ikke minst deres
observasjonspunkt, hvor dere blant annet kan se den
levende bøffelflokken, som inkluderer "White Cloud", en
sjelden albinobøffel.

Fra Valley City til Fargo, anbefaler vi at dere tar
Sheyenne River Valley National Scenic Byway. Den 63
miles lange strekningen starter ved Lake Atabula nord
for Valley City, hvor dere kjører gjennom den skogkledde
dalen Sheyenne med svingete elver, pittoreske byer og
gårder.

Fargo ligger rett på grensen mellom North Dakota og
Minnesota. Resten av ettermiddagen kan dere evt. bruke
på å utforske følgende severdigheter rundt i byen:

Prairie Rose Meadery - produserer honningvin
som kan smakes på stedet.
Fargo Air Museum.
Hjemkomst Center, Moorhead - museum hvor
bl.a. kan se vikingskipet "Hjemkomsten" som
ble seilt til Norge i 1982 og en kopi av
stavkirken Hopperstad fra byen Vik i Norge.

Dag 21: Fargo -
Minneapolis (379 km)
Den siste etappen av turen går fra Fargo til storbyen
Minneapolis, tvers gjennom Minnesota. Minneapolis er
en flott by med mange aktiviteter for store og små.

Utvalgte høydepunkter og attraksjoner:

Nickelodeon Universe - fornøyelsespark for
mindre barn.
Minnehaha Falls.
Minneapolis Sculpture Garden.
Mall of America.

Mall of America er det største shopping- og
underholdningskomplekset i USA og en av de største
turistattraksjonene på jorden. Mall of America har mer
enn 520 butikker, 60 restauranter, fornøyelsespark,



Devils Tower
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akvarium, kino, spillehall, minigolf og mye mye mer. Det
er ingen skatt på klær og sko i delstaten Minnesota, så
det er nok muligheter til å tilfredsstille behovet til selv
den mest krevende "shopper". Mall of America har rundt
40 millioner besøkende årlig. De fleste hotellene rundt
Minneapolis / St. Paul International Airport har en gratis
shuttlebus til/fra Mall of America.

Dag 22: Hjemreise fra
Minneapolis
Det er vanligvis hjemreise på slutten av dagen, så dere
har mesteparten av dagen til å fylle opp kofferten i Mall
of America før dere kjører til Minneapolis / St. Paul
International Airport og avlevere bilen. Etter et kort
flybytte i Europa kommer dere til Norge igjen med
kofferten full av fantastiske opplevelser.

Dag 23: Ankomst Norge
Det er ankomst Norge i løpet av dagen. En fantastisk tur
avsluttes med bilder av unikt dyreliv, fantastisk natur og
store opplevelser på netthinnen. Minnerike bilder som
huskes lenge.

Velkommen hjem!



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

Standard
32 198,00 NOK

Premium
43 498,00 NOK

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

Standard
39 098,00 NOK

Premium
53 398,00 NOK

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

Standard
45 498,00 NOK

Premium
60 598,00 NOK

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

Standard
37 598,00 NOK

Premium
51 698,00 NOK

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

Cruise America
38 698,00 NOK

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

Cruise America
36 698,00 NOK

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

Cruise America
51 198,00 NOK

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

Cruise America
32 998,00 NOK



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

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og avgifter
21 netter på hotell
21 dagers Fullsize billeie

Prisen inkluderer ikke:

Reiseforsikring
Turer og transport som ikke er nevnt i programmet
Servering med mindre annet er oppgitt
Tips
Vaksiner (kontakt egen lege) https://www.benns.no/viktig-informasjon)
Visum/innreisetillatelse til USA (les mer her)

Oppgradering til Economy Class og Business Class

Oppgradering til Economy Extra: fra kr. 6.800 (tillegg til prisen pr. person)
Oppgradering til Business Class: fra kr. 30 100 (tillegg til prisen pr. person)

Standard eller Premium hoteller:

Standard hoteller
Med standard hoteller tilbyr vi fornuftige hoteller til en god pris.

Premium hoteller
Med premium hoteller tilbyr vi for eksempel hoteller av en bedre standard, men også standard hoteller som kan tilby
noe helt spesielt.

BENNS kan tilby alt fra hoteller med god standard, til premium og boutiquehoteller, i tillegg til ranchopphold og
overnattingssteder, hvor du ikke bare får en seng, men også en opplevelse ved å bo på de valgte stedene.

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og afgifter
Første 1 natt på hotell
20 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

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


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/bilferie/bilferie-i-usa/pa-tvers-av-great-america-fra-seattle-til-minneapolis-95260?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/bilferie/bilferie-i-usa/pa-tvers-av-great-america-fra-seattle-til-minneapolis-95260%3E

