PROGRAM: VÄSTRA USA:S HÖJDPUNKTER
MED HYRBIL
NOTERA!
Om inte denna resa passar dina önskemål, eller om du vill förlänga alternativt förkorta resan, så
kan vi utan problem skräddarsy din resa.

Dag 1

Ankomst till Los Angeles
Ta flyget till USA:s soliga västkust och världsmetropolen Los Angeles. Du hämtar ut din
förbokade hyrbil direkt på flygplatsen och kör därefter till ditt hotell och checkar in för en
övernattning. Om du har tid kan du börja utforska Los Angeles redan denna resans första
dag. Det går också bra att förlänga resan med ett par extra dagar i Los Angeles innan
bilresan norrut börjar. Kontakta oss om du vill ha en prisuppgift för det.
Boende: Holiday Inn Los Angeles Airport eller lilknande ( 1 natt)
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Dag 2

Los Angeles – Santa Barbara – Santa Maria 254 km
Dags att lämna Los Angeles för att bila norrut. 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. Varje strand har sin egen tjusning. East Beach lockar de trendiga och unga,
medan fiske och valsafari är favoriter i Arroyo Burro. Färska skaldjur finns i restaurangerna
på Stearn Wharf.
Vi rekommenderar också en skön promenad i Santa Barbaras vackra, botaniska trädgård. Vill
du sträcka på benen ordentligt tar du på rejäla skor och vandrar längs någon av de vackra
lederna i Los Padres National Forest. Från Santa Barbara fortsätter du sedan norrut mot
Santa Maria, där du checkar in för nästa övernattning.
Boende: Candlewood Suites eller liknande (1 natt)

Dag 3

Santa Maria – San Simeon – Monterey – San Francisco 454 km
Du lämnar Santa Maria tidigt på morgonen för fortsatt resa längs med Pacific Coast mot
Monterey. På vägen kan du stanna vid magnifika Hearst Castle i San Simeon. Fortsätt sedan
den vackra kustvägen till Monterey. Monterey grundades redan 1770 som den första
europeiska utposten på USA:s västkust. Mycket av den historiska, koloniala stadskärnan finns
kvar än i dag. Här finns många fina butiker och härliga restauranger. Monterey Bay erbjuder
också fina möjligheter till valskådning.
Från Monterey fortsätter du sedan norrut mot San Francisco. Kör gärna den vackra och
berömda sträckan 17-Mile Drive. Du kan pausa i Pebble Beach för ett besök på mysiga
Pebble Beach Market. Eller ta med picknick och stanna på någon av de trevliga rastplatserna
längs vägen, t ex Point Joe eller Seal Rock. Fortsätt sedan mot San Francisco, där du
checkar in på hotell för två övernattningar.
Boende: Comfort Inn by the Bay eller liknande (2 nätter)

Dag 4

San Francisco
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Välkommen till San Francisco! Den världsberömda 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. Ett måste
för dig som turistar här är att åka med spårvagnen till Fishermans Wharf för shopping, god
mat och härlig underhållning.
En annan stor turistattraktion är Alcatraz, en liten ö som ligger mitt i San Francisco Bay. Ön
har fungerat både som fyr och som militär befästning, men är kanske mest känd som
fängelseö. Fängelset stängde 1963 men du kan än i dag uppleva livet bakom murarna på
Alcatraz genom de guidade turer som hålls på ön.
Andra sevärdheter vi rekommenderar är Golden Gate Park, Conservatory of Flowers och
den japanska Tea Garden. Passa också på att äta gott från världens alla kök. Lunch i
Chinatown och middag i italienska North Beach, kanske?

Dag 5

San Francisco – Yosemite National Park – Visalia – 528 km
Lämna livliga San Francisco och kör inåt land mot stillheten i storslagna Yosemite National
Park. Här möter du en slående vacker vildmark med höga bergstoppar, brusande vattenfall,
stora skogar, gigantiska mammutträd och blomstrande ängar. Klipporna Capitan Monolit,
Glacier Point och Half Dome är alla välkända sevärdheter. Vi rekommenderar också den
vackra sjön Mirror Lake och den berömda utsiktspunkten Tunnel View i Yosemite Valley. En
riktig vykortsvy!
I Yosemite Village kan du besöka Valley Visitor Center. Där finns utställningar och filmer om
nationalparkens fascinerande flora och fauna. Det utgår också flera lätta, självguidade
vandringar från besökscentret. Efter en härlig dag i Yosemite National Park fortsätter du
sedan till Visalia för en övernattning.
Boende: Holiday Inn Visalia eller liknande (1 natt)

Dag 6

Visalia – Sequoia National Park – Las Vegas 771 km
Nu väntar en lång dag, så en tidig start är en bra idé. Första etappen är från Visalia till de två
vackra nationalparkerna Sequoia och Kings Canyon National Park för ännu fler mäktiga
naturupplevelser. Med sina enorma bergsmassiv, karga klippor, djupa grönskande dalar och
mörka grottor är detta område helt unikt i världen. Här växer dessutom några av världens
största träd. I besökscentret finns information om parkerna och därifrån utgår också
guidade turer, bland annat ner i de stora grottorna. Sequoias allra högsta träd kallas General
Sherman. Det är nästan 84 meter högt och har en omkrets på drygt 30 meter! Stammen
beräknas väga ca 1,385 ton. Ett mastodontträd, helt enkelt. I Sequoia finns också några av
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USA:s högsta berg. Mount Whitney är med sina 4421 meter över havet Sierra Nevadas
högsta topp.
Från den dramatiska men samtidigt rofyllda nationalparkerna fortsätter nu resan till speloch nöjesstaden framför alla andra, Las Vegas. Glöm lugn och ro, i Las Vegas är det full rulle
dygnet runt. Live-spelningar, cirkusshower, påkostade restauranger och inte minst spänning
på stadens alla kasinon – här finns något för alla. Välkommen till en stad som aldrig sover.
Boende: Circus Circus Hotel & Casino eller liknande (2 nätter)

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. Åk till exempel upp i
Stratosphere Tower, den högsta byggnaden väster om Mississippi-floden. Där uppe kan du
äta en god middag, eller bara beundra utsikten från utsiktsplatserna. Besök också några av
de mest berömda hotellen, de är en upplevelse i sig. Vi tänker till exempel på Caesars
Palace, The Venetian och Paris. De enorma och påkostade hotellen är som egna världar, med
barer, restauranger och lyxig shopping.
Om du är shoppingsugen föreslår vi också ett besök i någon av de stora ”Shopping Outlets”
som ligger lite utanför Las Vegas. Här shoppar du många kända varumärken till riktigt låga
priser. Vill du se lite av det ursprungliga Las Vegas ska du ta dig till Fremont Street, en
historisk gata som anlades redan 1905. Detta är Las Vegas näst mest kända gata, efter the
Strip. Här finns butiker, restauranger och kasinon (så klart). Ovanför gatan hänger en stor
skärm med fler än 12 miljoner lampor som bjuder på en spektakulär show varje dag.
TIPS!
En höjdare vi verkligen rekommenderar är att flyga med helikopter över Grand Canyon. Det är
en mäktig upplevelse att se detta naturens underverk från ovan. Du får en helt annan känsla för
storheten när du ser helheten. Det finns en mängd olika turer – kortare och längre och några
som också inkluderar champagnelunch nere i dalen. Hör med oss vilket alternativ som passar
bäst.
I Las Vegas finns som sagt mycket att se och göra. Vill du ha mer tid på dig här hjälper vi dig
gärna att förlänga resa. Kontakta oss för ett förslag.

Dag 8

Las Vegas – Zion National Park – Bryce Canyon National Park
Efter två nätter i glammiga, intensiva Las Vegas är det nu dags för vildmark igen. Nästa mål
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på resan är Zion National Park, vandrarnas paradis. Denna nationalpark kännetecknas av
enorma sandstensmonoliter och djupa, trånga kanjoner. Stadsbruset ersätts av det svaga
bruset från Virgin River. The Narrows är Zions mest berömda kanjoner. Smala, djupa raviner
skapade genom många års erosion av vatten och vind. Rejäla skor, gärna vattentäta sådana,
är ett måste. Här finns många olika vandringsleder och många av dem innebär att du vadar i
vattnet längst ned i de trånga kanjonerna.
Blir du trött i fötterna kan du ta bussen som går i skytteltrafik mellan parkens mest kända
sevärdheter, till exempel Emerald Pools, Weeping Rock och Angels Landing. Stanna också
gärna vid Zions Visitor Center. Vill du gå en guidad tur finns det flera att välja på där. Efter
din dag i Zion National Park fortsätter du till Bryce Canyon National Park för en
övernattning.
Boende: Bryce View Lodge eller liknande (1 natt)

Dag 9

Bryce Canyon National Park – Lake Powell – Grand Canyon 493 km
Börja dagen med att utforska vackra Bryce Canyon National Park. Bryce är inte lika känt
som Grand Canyon, men minst lika vackert! Nationalparkens eroderade klippformationer
kallas hoodoos. De ändrar färg kontinuerligt under dygnet, beroende på hur ljuset faller. Här
finns många vackra stigar.
Är du trött i fötter och ben efter gårdagen kan du välja en ridtur i stället, och upptäcka
Bryce från hästryggen. Det går också bra att köra runt i nationalparken. Ta dig upp till någon
av de vackra utsiktspunkterna. En klar dag kan du se uppemot 15 mil! Missa inte heller
magiska Lake Powell. Djupblått vatten omgivet av röda klippväggar. Från Lake Powell kan du
också vandra genom Navajo-stammens land till den magnifika Rainbow Bridge. Detta är
världens största naturliga bro. En väldig klippformation med ett brovalv som är nästan 90
meter högt! Fortsätt sedan till Grand Canyon för en övernattning inne i en av världens mest
kända nationalparker.
Boende: Grand Canyon Lodging eller liknande (1 natt)

Dag 10

Grand Canyon National Park – Sedona – Phoenix 352 km
Ännu en mäktig dag, när det nu är dags att utforska Grand Canyon. Denna världens största
kanjon är världsarvslista, och en av USA:s absolut mest kända sevärdheter. Grand Canyons
södra kant, The South Rim, är enkel att nå med shuttle-buss 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. Bright Angel
Lodge är ett historiskt landmärke, och här finns också ett galleri och en restaurang. Från
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Grand Canyon fortsätter resan sedan mot Phoenix via Sedona för en övernattning.
Boende: Days Hotel eller liknande (1 natt)

Dag 11

Phoenix – Palm Springs – Los Angeles 598 km
Från Phoenix fortsätter du till den fashionabla semesterorten Palm Springs. Tidigare berömt
för sina dadelpalmer och heta källor, i dag mer känt för sina fina golfbanor och exklusiva
livsstil. Både turister och kändisar reser hit för att njuta av lyxlivet. I The Village finns en
mängd olika restauranger, trendiga butiker och historiska platser. Har du tur lyckas du pricka
in någon av stadens årliga festivaler.
Fortsätt från Phoenix till LA, City of Angels. Los Angeles är USA:s underhållningsstad
nummer ett, och här bor många världsberömda artister och skådespelare. Det finns massor
att göra och många spännande sevärdheter du bara inte får missa! Du har två övernattningar
här, så att du verkligen hinner uppleva sta’n.
Boende: Figueroa Hotel eller liknande (2 nätter)

Dag 12

Los Angeles
I dag utforskar du Los Angeles. Hollywood kan vara ett bra ställe att börja på. Ta en
promenad längs med Walk of Fame och se kändisarnas rosa stjärnor längs trottoaren.
Besöker du välbevarade Mann’s Chinese Theatre ser du också 200 hand- och fotavtryck
med stjärnglans. Kör också genom Beverly Hills för en glimt av alla de exklusiva bostäderna.
Och handla på berömda Rodeo Drive, där lyxboutiquerna ligger på rad.
Är du filmintresserad ska du absolut besöka Universal Studios. Följ med bakom kulisserna
och få en adrenalinkick i någon av de spännande åkattraktionerna. Filmfavoriterna väcks till
liv igen i de härliga showerna. På kvällen kan du strosa längs Universal City Walk, fylld med
restauranger och nattklubbar.

Dag 13-14

Los Angeles – hemresa
Dag 13 är det så 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 nästkommande dag (dag 14).
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Tips!
Vill du stanna längre? Det går utmärkt att förlänga resan. Kanske vill du ha mer tid på något av
resmålen längs rutten? Eller stanna längre i Los Angeles? Kontakta oss så hjälper vi dig att
skräddarsy din resa.

Detta program uppdaterades senast 30. november 2020, 10:27

