
RESA PÅ EGEN HAND

KALIFORNIENS HÖJDPUNKTER 
MED HYRBIL
/  Det bästa av Kaliforniens vackra kust och städer med hyrbil i 14 dagar

Kaliforniens kust bjuder på glamour i Los Angeles och Hollywood, fantastisk 

bilkörning längs Highway 1 med vackra små kuststäder längs vägen upp till 

härliga San Francisco. Därifrån går resan inåt landet till magnifika Yosemite 

National Park och glittriga Las Vegas. Från Las Vegas kör du sedan tillbaka  

till västkusten, där du avslutar resan i San Diego och Santa Monica.

DAG 1: ANKOMST TILL LOS ANGELES
Efter flygresan över Atlanten landar du på USA:s 
soliga västkust. Välkommen till Los Angeles – 
City of Angels! Du hämtar ut din förbokade 
hyrbil direkt på flygplatsen och kör därefter in 
till Los Angeles och Hollywood för att checka 
in på ditt hotell. Här har du två övernattningar.

DAG 2: LOS ANGELES
Nu har du hela dagen på dig att utforska Los 
Angeles och Hollywoods glitter och glamour. 
Ta till exempel en promenad längs med Walk 
of Fame eller besök Mann’s Chinese Theatre, 
som är en av de bäst bevarade teatrarna från 
Hollywoods guldera. Där hittar du hand- och 
fotavtryck från fler än 200 Hollywood-stjärnor.

Kör också en sväng i Beverly Hills. Här bor 
stjärnor i lyxiga palats. Kanske kan du få en glimt 
av din favoritskådespelare? Fortsätt livet i lyx 
med en exklusiv shoppingtur på Rodeo Drive.

DAG 3: SANTA BARBARA
Dags att lämna storstaden Los Angeles och 
köra mot Santa Barbara. Här kan du strosa i den 
vackra botaniska trädgården eller vandra längs 
lederna i Los Padres National Forest. I Santa 
Barbara finns också många härliga stränder. 

DAG 4: MONTEREY
Avresa tidig morgon från Santa Barbara norrut 
längs med Stilla Havet mot Monterey. Var 
beredd på många stopp med kameran när du 
kör den berömda sträckan 17-Mile Drive.  

Monterey är en vacker liten stad med många 
koloniala byggnader. Här finns ett stort utbud 
av exklusiva boutiquer och bra restauranger.  
Monterey Bay är även en bra plats för valsafari. 

DAG 5-6: SAN FRANCISCO
Lämna Monterey och kör vidare norrut mot San 
Francisco. Där väntar sevärdheter som Golden 
Gate Bridge, spårvagnarna och Lombard Street. 
Gillar du vin finns det också många fina vingårdar 
att besöka i omgivningarna runt San Francisco. 

Missa inte ön Alcatraz som först tjänstgjorde 
som fyr, sedan som militär befästning och slutligen  
som ett federalt fängelse fram till år 1963. Här 
kan du ta en guidad tur och lära dig mer om öns 
och fängelsets fascinerande historia. 

DAG 7: YOSEMITE NATIONAL PARK
Lämna San Francisco och kör mot storslagna 
Yosemite National Park. Här väntar vacker vild-
mark med höga bergstoppar, brusande vatten-
fall, stora skogar, gigantiska mammutträd och 

blomstrande ängar. Vi rekommenderar att du 
tar gott om tid på dig att ta dig runt i national- 
parken. Besök till exempel någon av klipporna 
Capitan Monolit, Glacier Point och Half Dome, 
den vackra sjön Mirror Lake och den berömda 
utsiktspunkten Tunnel View i Yosemite Valley. 

DAG 8: SEQUOIA / KING’S CANYON 
NATIONAL PARK
Bege dig mot Sequoia och Kings Canyon National  
Parks för ännu fler naturupplevelser utöver det 
vanliga. Enorma bergsmassiv, karga klippor, 

TIPS! 
Om inte denna resa passar dina önske-
mål, eller om du vill förlänga alternativt 
förkorta resan, så kan vi utan problem  
skräddarsy din resa. Se fler hyrbilsresor på 
vår hemsida: www.escapetravel.se
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OM KALIFORNIENS HÖJDPUNKTER 
MED HYRBIL

Pris fr. 19 995,- 
Längd 15 dagar
Avgångar Dagligen, året runt
Avreseorter Stockholm, Köpenhamn
 & Göteborg

I RESAN INGÅR
Flyg till Los Angeles t/r inkl. flygskatter,  
1 incheckad väska + 1 handbagage,  
13 hotellnätter i delat dubbelrum, hyrbil i 
14 dygn inkl. försäkring, skatter, fria mil, 
extra förare och GPS samt detaljerad 
resebeskrivning med kartor, trafikregler 
och tips på sevärdheter.

Läs mer på www.escapetravel.se

djupa grönskande dalar, grottor och några av 
världens största träd gör detta område helt unikt 
i världen. Besök till exempel General Sherman, 
det allra högsta Sequoia-trädet som är nästan 
84 meter högt. Stammen väger ca 1,385 ton och 
har en omkrets på drygt 30 meter! Efter en dag 
full av fantastiska naturupplevelser fortsätter du 
mot Bakersfield för en övernattning.

DAG 9: DEATH VALLEY OCH LAS VEGAS
Lämna Yosemite-området och kör mot Nevada 
genom karga Death Valley National Park. Detta 
är ett av USA:s varmaste och torraste områden. 
Besökscentret ligger vid Furnace Creek, och det 
är en bra utgångspunkt för att utforska denna 
ogästvänliga men fascinerande nationalpark.

På kvällen kommer du fram till uppseende- 
väckande Las Vegas där du skall bo i två nätter.

DAG 10: LAS VEGAS
I dag har du tid på dig för att utforska Las Vegas. 
Här har varje hotell och kasino ett eget tema och 
det finns inget lagom – det är all in som gäller. 
Besök till exempel berömda hotell som Caesars 
Palace, The Venetian och Paris. 

Något vi verkligen rekommenderar är också 
en helikoptertur över Grand Canyon. Det är 
ett av de bästa sätten att få en känsla för hur 
mäktigt, stort och spektakulärt Grand Canyon 
verkligen är. 

DAG 11: SAN DIEGO
Dags att lämna Las Vegas och köra till den vackra 
staden San Diego. Här är vädret nästan alltid fint 
och stadens breda nöjesutbud i kombination  
med härliga, orörda stränder lockar många 
turister. I San Diego hittar du SeaWorld och 
San Diego Zoo, båda turistattraktioner i världs-
klass. Vi rekommenderar också att du bokar en 

tur till USS Midway Experience - ett enormt 
hangarfartyg från andra världskriget. 

DAG 12-13: SANTA MONICA
Santa Monica är en livlig kuststad med fina 
stränder. I denna härliga stad har du nu tid på 
dig att koppla av och smälta intrycken från din 
resa. Santa Monica stoltserar med över 300 
soldagar om året så låt inte vädret hindra dig! 
Besök också gärna Santa Monica Pier, en gång 
känd som ”mållinjen” för legendariska Route 66. 
Här finns en stor akvarieanläggning, ett nöjesfält 
och den berömda Hippodrom-byggnaden.

DAG 14-15: HEMRESA FRÅN SANTA MONICA
Så är det då dags att packa ihop och lämna Santa 
Monica. Kör den sista etappen till Los Angeles 
flygplats och lämna hyrbilen innan du flyger 
hem. Du landar i Sverige nästa dag (dag 15).
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