HØJDEPUNKTER I DET SYDLIGE CALIFORNIEN
Denne kør-selv tur er fra San Francisco i nord direkte til San Diego, kun få minutter fra den mexicanske
grænse i Tijuana. Californien er en ‘drømme destination’ og har alt fra strande til skove og nationalparker, så
uanset hvad, bør du tage på denne storslåede tur. Du vil sandsynligvis blive mere end én nat på hvert sted!

Motorhome Rejseplan
Dag 1 > Afhent dit motorhome hos Cruise America
i Los Angeles. Efter lidt under 4 timers kørsel på
Route 101, kommer du til Santa Margarita KOA,
hvor du tilbringer din første nat. Man kalder
området omkring Santa Barbara for “America’s
Riviera”, så strande og restauranter er måske et
naturligt stop undervejs. ✪ 386 kilometer til Santa
Margarita ★ Besøg Chumash Painted Cave og se
nogle af de meget detaljerede og farverige
vægmalerier, der daterer 500-1000 år tilbage.
www.koa.com/campgrounds/santa-margarita/
Dag 2 > Kør 18 km tilbage ad Route 101, kør mod
Stillehavet og videre til Californiens spektakulære
Route 1 i San Luis Obispo. Efter cirka en time vil du
se skiltene til Hearst Castle, og du kan tjekke ind på
din campingplads og derefter bruge tid på slottet,
bygget af avismilliardæren William Randolph Hearst
eller nyd San Simeon strandene. ✪ 89 kilometer til
Hearst Castle ★ Besøg San Luis Obispo.
Forkortelsen for byen, SLO, lægger op til at nyde
det afslappende liv, Slow Life, i det tilbagelænede
https://goo.gl/WhUipp
sydlige Californien.
Dag 3/4 > Kør nordpå ad State Route 1 på én af 
verdens mest naturskønne strækninger. Du vil
sikkert stoppe ved Carmel og Monterey, og ikke gå
glip af den berømte 27 km køretur langs Stillehavets
kystlinje og forbi berømte golfbaner og palæer i
Pebble Beach. Du er på vej til San Francisco, din
campingplads ligger kun 24 kilometer fra byen, og
du kan tage bussen og undergrundsbanen Bay
Area Rapid Transit (BART) nær campingpladsen til
byen og udforske den. ✪ 370 kilometer til San
Francisco ★ Besøg Henry Cowell Redwoods State
Park, hvor mange af disse massive træer har stået i
www.sanfranciscorvresort.com
over tusind år.

overnatningssted for natten eller de nætter, du
vælger at overnatte her. Campingpladsen ligger en
times kørsel fra den vestlige indgang. Selvom der
er få veje på Yosemites 3.080 km2, kan du se dale
og klippeformationer, Yosemite søerne,
vandfaldene og de højeste toppe og alligevel
stadig have alle resort faciliteter og fuld tilslutning
til dit køretøj, når du kommer tilbage til din
campingplads. ✪ 241 kilometer til Groveland,
Yosemite National Park ★ Besøg Bridal Veil og
Yosemite Falls. Hvis du har mulighed for det, så tag
på en 4 km vandretur til Inspiration Point. Det er et
stejlt terræn i slutningen, så det kan tage lidt tid,
men din belønning er det klassiske billede af
Yosemite Valley med kig til bjergtoppene El Capitan
og Half Dome.
https://yosemitepinesrv.com/
Dag 7 > Kør tilbage til Yosemite og kør denne gang
gennem Yosemite for at komme ud på den meget
naturskønne Route 395 sydover på den anden side.
Der er så meget at se på denne vej, at den har sin
egen hjemmeside - scenic395.com. Efter at have
forladt Yosemite, vil du nu køre gennem ikke mindre
end tre nationalparker: Kings Canyon, Death Valley
og Sequoia. Du vil også passere Mt. Whitney, det
højeste punkt i det tilstødende USA. Det er næsten
ved det laveste punkt, som ligger i Death Valley’s
Badwater Basin. ✪ 459 kilometer til Lone Pine
★ Besøg Manzanar. Som en kontrast til stedets
naturlige skønhed, var dette stedet for
flygtningelejren, der husede 10.000 internerede i
2. verdenskrig. Hvis det er det rigtige tidspunkt på
året, kan du også tage en lille afstikker i Death
Valley og videre til Havasu (se side 22).
www.bouldercreekrvresort.com

Dag 5/6 > Kør østpå mod Yosemite. Det er én af 
de mest berømte af alle nationalparker, og ingen
rejse i Californien er fuldendt, før du har oplevet
Yosemites storslåede natur. Det er ikke en lang
strækning, kun omkring 3 timer ad Interstate, og vi
anbefaler Yosemite Pines feriepark som dit

Dag 8 > Fortsæt sydpå ad 395 gennem Sierra
Nevada og derefter til de lavere områder i Mojaveørkenen. Det er en rolig tur på tre timer. Overnatning
er i byen Barstow, et trafikalt knudepunkt, som The
Old Spanish Trail og Route 66 engang førte forbi.
De fleste besøgende kommer på grund af de to
indkøbscentre og deres hundrede butikker. ✪ 257
kilometer til Barstow★ Tag shuttelbussen fra KOA
til Silver Coatings spøgelsesbyen Calico.
www.koa.com/campgrounds/barstow
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Dag 9/10 > Campland on the Bay er San Diegos
førsteklasses campingplads. Grav tæerne ned i
sandet på den private strand. Få lidt sol og hav det
sjovt på en sejlbåd fra marinaen. Nyd én af de 
snesevis af aktiviteter og faciliteter for børn og
voksne, der gør Campland til alles favorit.
✪ 298 kilometer til Campland ★ Besøg den
historiske del Coronado, San Diego Zoo og
havnefronten. Restauranter og souvenirbutikker i
Tijuana, Mexico, gør aftenen til en populær
www.campland.com
oplevelse.
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VARIGHED		
Dag 11 > I dag er du på vej til en anden stor
campingplads og badeby i Newport Beach. Newport
DISTANCE		
Dunes Waterfront Resort og Marina er et 110 hektar
stort resort ved indgangen til Back Bay Nature
Preserve, hjemsted for den førende
feriepark og lystbådehavn i det sydlige
Californien. Nyd den 1,6 meter lange strand
med mulighed for at svømme og en
legeplads til børnene på stranden. Lej en
sejlbåd, elektrisk båd eller sejl med kajak i
Back Bay. ✪ 145 kilometer til Newport
Beach ★ Tjek aktivitetskalenderen i
forbindelse med dit besøg, da der altid
sker noget i Newport Beach – lige fra det
ældste internationale yacht kapløb i
verden, den kritikerroste filmfestival,
Newport Dunes
jazzfestival, vinfestival og andre events.
www.newportdunes.com

12 dage
2,293 kilometer

Dag 12 > Efter morgenmaden er der kun en kort
køretur på 48 kilometer tilbage til Cruise America
udlejningssted i Los Angeles.
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