
RESA PÅ EGEN HAND

VÄSTRA USA:S HÖJDPUNKTER 
MED HYRBIL
/  Spännande storstäder & mäktiga nationalparker med hyrbil i 13 dagar

Res med hyrbil längs USA:s vackra västkust. Denna resa tar dig med till tre 

av USA:s mest populära städer; San Francisco, Las Vegas och Los Angeles. 

Dessutom besöker du flera av landets mest kända nationalparker, som 

Yosemite, Sequoia, Zion, Bryce Canyon och Grand Canyon. En härlig, varierad 

resa med både storstadspuls och rofyllda upplevelser i vild, vacker natur.

DAG 1: ANKOMST TILL LOS ANGELES
Du landar med flyget på USA:s soliga västkust i 
världsmetropolen Los Angeles. Här hämtar du 
ut din förbokade hyrbil direkt på flygplatsen 
och kör därefter till ditt hotell i Los Angeles.

DAG 2: SANTA BARBARA
Kör längs vackra Pacific Coast till den orörda 
pärlan Santa Barbara. Lämna storstadens puls 
och ljud bakom dig, andas ut och koppla av i 
denna lilla stad precis vid Stilla Havet. Just havet 
och stränderna är en av höjdpunkterna i Santa 
Barbara där varje strand har sin egen tjusning.
Från Santa Barbara fortsätter du sedan norrut 
mot Santa Maria, där nästa övernattning väntar. 

DAG 3: MONTEREY
Du lämnar Santa Maria tidigt på morgonen för 
fortsatt resa längs med Pacific Coast. Resan går 
mot Monterey, som grundades redan år 1770 
som den första europeiska utposten på USA:s 
västkust. Mycket av den historiska, koloniala 
stadskärnan finns kvar än i dag och här finns även 
många fina butiker och härliga restauranger.  
Från Monterey fortsätter du norrut mot San 
Francisco och checkar in på hotell för två 
övernattningar.

DAG 4: SAN FRANCISCO
Välkommen till San Francisco! Den världs-
berömda Golden Gate Bridge, de eleganta 
radhusen och de välkända spårvagnarna, den 
härliga blandningen av etniciteter och det  
perfekta, kustnära läget gör San Francisco till 
ett av USA:s mest populära resmål.

Hoppa på en spårvagn till Fishermans Wharf 
för shopping, god mat och härlig underhållning. 
En annan stor turistattraktion är Alcatraz med 
sitt ökända fängelse som stängde år 1963. Här 
kan du än i dag uppleva livet bakom murarna 
genom de guidade turer som hålls på ön.

DAG 5: YOSEMITE NATIONAL PARK
Lämna San Francisco och kör mot storslagna 
Yosemite National Park. Här möter du en  
slående vacker vildmark med höga bergs- 
toppar, brusande vattenfall, stora skogar,  
gigantiska mammutträd och blomstrande ängar. 
Kör vidare till Visalia för övernattning.

DAG 6: SEQUOIA NATIONAL PARK
Denna dag väntar de två vackra nationalparkerna  
Sequoia och Kings Canyon National Park. Med 
sina enorma bergsmassiv, karga klippor, djupa 
grönskande dalar och mörka grottor är detta 

område helt unikt i världen. Här växer några av 
världens största träd och här finns också några 
av USA:s högsta berg.

Från desssa dramatiska men samtidigt 
rofyllda nationalparker fortsätter resan till spel- 
och nöjesstaden nummer ett - Las Vegas! Här 
väntar två nätter på hotell.

DAG 7: LAS VEGAS
I dag har du hela dagen på dig att utforska Las 
Vegas - denna unika, häftiga ökenstad som bubblar  
av energi, upplevelser, glitter och neon. I Las 
Vegas har varje hotell och kasino ett eget tema 
och här görs inget halvdant, det är all in som 
gäller. 

TIPS! 
Vill du ha mer tid på något av resmålen? 
Lägg till extra nätter i Los Angeles, San 
Francisco eller kanske Las Vegas? Kontakta 
oss så hjälper vi dig. Se fler hyrbilsresor på 
vår hemsida: www.escapetravel.se
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OM VÄSTRA USA:S HÖJDPUNKTER 
MED HYRBIL

Pris fr. 18 995,- 
Längd 14 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,  
12 hotellnätter i delat dubbelrum, hyrbil i 
13 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

DAG 8: ZION NATIONAL PARK
Nästa mål på resan är Zion National Park som 
kännetecknas av enorma sandstensmonoliter 
och djupa, trånga kanjoner. Här finns många 
olika vandringsleder och flera av dem innebär  
att du vadar i vattnet längst ned i de trånga  
kanjonerna. Rejäla skor, gärna vattentäta sådana, 
är ett måste. Efter en heldag i Zion National Park  
fortsätter du till Bryce Canyon National Park.

DAG 9: BRYCE CANYON & LAKE POWELL
Börja dagen med att utforska vackra Bryce 
Canyon National Park med dess eroderade 
klippformationer, hoodoos, som kontinuerligt 
ändrar färg beroende på hur ljuset faller.

Missa inte heller Lake Powell med dess djup-
blå vatten omgivet av röda klippväggar. Härifrån 
kan du också vandra genom Navajostammens 
land till den magnifika Rainbow Bridge. Fortsätt 
sedan till Grand Canyon för övernattning. 

DAG 10: GRAND CANYON NATIONAL PARK
Det är dags att utforska Grand Canyon, världens  
största kanjon och en av USA:s absolut mest 
kända sevärdheter. Grand Canyons södra kant, 
The South Rim, är enkel att nå med shuttlebuss 
eller bil. Här finns det både asfalterade gångbanor  

och enklare stigar längs med kanjonens kant. 
Besök Bright Angel Lodge för bästa utsiktspunkt 
över Colorado River och de mäktiga klipporna. 
Fortsätt sedan mot Phoenix för övernattning.

DAG 11: PALM SPRINGS
Från Phoenix kör du till den fashionabla semester- 
orten Palm Springs. Tidigare berömt för sina 
dadelpalmer och heta källor, i dag mer känt för 
sina fina golfbanor och exklusiva livsstil. Kör 
sedan till Los Angeles för två övernattningar.

DAG 12: LOS ANGELES
Ta en promenad längs Walk of Fame och se  
kändisarnas rosa stjärnor längs trottoaren. Är du 
filmintresserad ska du absolut besöka Universal 
Studios. Följ med bakom kulisserna och ta en 
åktur i någon av de spännande åkattraktionerna. 

DAG 13-14: HEMRESA FRÅN LOS 
ANGELES
Denna dag är det dags att packa väskan och 
lämna Los Angeles och USA. Du har ca tre mil 
till Los Angeles internationella flygplats där du 
lämnar tillbaka hyrbilen för att sedan flyga hem 
till Sverige. Du landar i Sverige dag 14.
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