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Motorhome Rejseplan
Dag 1 > Start dit eventyr og tilbring et par nætter i 
Portland. Omgivet af naturskønhed, kendt for sine 
særprægede kvarterer med hver deres unikke 
smagsoplevelser, smukke haver, bryggerier, indie 
musikscene og fantastisk shopping, bl.a. den 
største boghandel i USA - Powell’s Books. Efter at 
have nydt Portland’s gæstfrihed er det tid til at 
hente dit motorhome og køre langs den historiske 
Columbia River Highway. Nyd panoramaudsigten 
over slugten nedenfor og de mange vandfald tæt 
ved motorvejen, hvoraf de mest imponerende er 
Multnomah Falls, som falder 183 meter og er 
Oregons mest populære naturattraktion.  
✪ 241 kilometer via Mt Hood til Oxbow Regional 
Park ★ Tag den spændende Mt Hood Scenic 
sidevej til det, som er én af   Oregons mest 
ikoniske landemærker og se noget af statens 
mest fantastiske natur. Efter at have udforsket 
turen langs kløften til Hood River og have set den 
lille by, kan du besøge Hood River Water Front 
Park, lige ved Columbia River, hvor du kan se kite- 
og vindsurfere fra hele verden. Her er også gode 
restauranter!    https://goo.gl/nYSqBW  

Dag 2 > I dag er du på vej til Astoria, som er blevet 
kaldt “Lille San Francisco i det nordvestlige 
Stillehavsområde”, og har et genoplivet downtown 
område fra 1920’erne og snesevis af maleriske 
viktorianske hjem, der klæber sig op ad de stejle 
skovklædte bjergskråninger. Området er rigt på et 
naturskønt landskab, og du kan se Stillehavet og 
Columbia-floden fra toppen af   Astorias historiske 
vartegn Column (bygget i 1926, søjlen er 38 meter 
høj og har 164 snoede trin til toppen).   
✪ 201 kilometer til Fort Stevens State Park  
★ Få en lærerig oplevelse og besøg Maritime 
Museum og gå ikke glip af huset Lewis & Clark fra 
1805-06 i Fort Clatsop.   https://goo.gl/9bfZct

Dag 3/4 > Når du kører mod syd langs denne 
spektakulære naturskønne sidevej, passerer du 
historiske fyrtårne, søvnige fiskerbyer og 
fantastiske udsigter. Udforsk Cannon Beach med 
sit hyggelige centrum og mange kunstgallerier. 

Nær ved ligger Haystack Rock, verdens 
tredjestørste monolith, som er én af   statens mest 
fotograferede naturlige vidundere. Det mægtige 
Stillehav følger stranden langs11 smukke kilometer 
i Lincoln City. Sørg for at stoppe undervejs på 
charmerende Depoe Bay, som har verdens 
mindste havn. Her er mange fiskeri og hvalsafari 
virksomheder. Newport’s Historic Bay Front er 
hjemsted for en af   Oregon’s største kommercielle 
fiskerflåder, og besøgende kan besøge butikker, 
kunstgallerier, suppehuse, restauranter, 
fiskefabrikker og familieattraktioner såsom 
århundredskiftets butiksfacader fra en svunden 
æra. Yaquina Head Lighthouse er den højeste på 
Oregon Coast - 28 meter høj. ✪ 217 kilometer til 
Newport   ★ Tag eventuelt på en uforglemmelig 
hvalsafari med Marine Discovery Tours, der er 
specialiseret i bugt- og havture med speciale i 
hvaler, østersbrug og havdyr. Besøg Oregon Coast 
Aquarium og se samlinger af flora og fauna fra 
Oregon kysten og marine pattedyr, specielt 
søløver, sæler og havoddere. Undervandspassager 

gør det muligt for besøgende at gå gennem 
akryltunneler, omgivet af dybt vand og 
havpattedyr.   https://goo.gl/e9dczb  

Dag 5/6 > Fortsæt mod syd langs kysten og stop 
ved Heceta Head State Park, hvor en kort sti fører 
til det historiske fyr og en fantastisk udsigt over 
kysten. Så er det tid til at køre mod øst og videre 
til charmerende Sisters, en by fra 1880’erne, og 
langs McKenzie Pass-Santiam Pass naturskønne 
sidevej, en vognrute fra 1860’erne, der med sine 
mange specialbutikker og gallerier er et fantastisk 
sted at shoppe. Fortsæt videre til den hyggelige 
og kosmopolitiske by Bend. Med 300 solskinsdage 
om året og omgivet af Deschutes National Forest 
og Cascade Mountains, ligger Bend langs 
Deschutes-floden, kendt for sine mange former 
for friluftsliv. Den livlige by ligger i en fredelig dal, 
og var oprindelig et stoppested for vogntog, før 
de fortsatte deres rejse over Cascade Mountains. I 
dag er Bend den mest befolkede by i det centrale 
Oregon. ✪ 394  kilometer till Bend ★ Gå ikke glip 
af Sea Lion Caves, hvor besøgende kan stige 208 
meter ned i verdens største havgrotte, som er 
hjemsted for de vilde Steller søløver. Snup lidt 
frokost i dejlige Firenze og dets restaurerede 
historiske distrikt, og tag derefter en vogntur i 
Oregon Dunes National Recreation Area. Fra 
Bend kan du tage den naturskønne stolelift til 
toppen af   Mt. Bachelor eller ud til Newberry 
Volcano. Lava Lands Besøgscenter på Lava Butte 
giver en fremragende information om det 
vulkanske landskab og om stien Trail of Molten 
Lava.    https://goo.gl/cP6BHo  

Dag 7/8 > Kør ad Cascade Lakes National 
naturskønne sidevej gennem Deschutes National 
Forest, når du kører mod Crater Lake National 
Park. Intet andet sted i Amerika kan måle sig med 
Crater Lake’s dramatiske skønhed - dybt, rent og 
forbavsende blåt. Omgivet udelukkende af 
næsten 610 høje klipper, er søen den 7. dybeste i 
verden og den dybeste i USA. Nyd det uspolerede 
naturvidunder Crater Lake National Park og den 
betagende natur på Volcanic Legacy All American 
Highway. Prøv det bedste, Oregon har at byde på, 
fra de mest friske, lokalt dyrkede svampe og bær 
til Rogue Valley oste og vine i Visitor Centers 
spisestue. ✪ 169 kilometer til Crater Lake 
National Park ★ Sørg for at køre den 51 kilometer 
lange tur, der byder på spektakulære udsigter og 
se filmen, “Mirror of Heaven” på besøgscentret. 
Der er mange vandreture omkring søen, men de 
mere eventyrlystne kan vandre ned til det sted, 
hvor bådene søsættes. Søen set fra denne side er 
endnu et utroligt sted.   

  http://www.craterlakerv.com/  

Dag 9/10 > Det er en smuk køretur langs Rogue-
Umpqua Scenic Byway i dag. Følg den vilde og 
naturskønne Rogue River helt ind i Grants Pass - 
en klassisk flodby. Et væld af vingårde og 
naturskønne sideveje venter på at blive opdaget i 
denne region eller vælg eventuelt fiskeri, rafting, 
mountain biking eller ørkenvandring i 
verdensklasse. Det sydlige Oregon er hjemsted 
for et par velkendte festivaler, der fejrer musik og 
teater - Britt Music Festival og Ashlands Oregon 
Shakespeare Festival, samt historiske museer, 
områder med kunst, antikke indkøbscentre og 
den blomstrende vindal, Applegate Valley. 
Historieinteresserede vil genkende 
regionen som stedet for Oregon’s 
guldfeber i det 19. århundrede, en æra 
bevaret for eftertiden i byen 
Jacksonville. ✪ 161 kilometer til 
Grants Pass ★ Stop undervejs ved 
Oregon Vortex nær Gold Hill, som 
er et naturskabt visuelt og 
perceptuelt fænomen. Du skal 
se det for at tro det! Tag den 
majestætiske Rogue River, der 
løber fra Crater Lake hele vejen 
til Stillehavet (346 kilometer) 
og tilmeld dig en tur med 
jetbåd eller river rafting.  

  http://www.
riverparkrvresort.com/  

Dag 11 > Når du kører 
mod syd, så afsæt tid på 
at udforske det underjordiske 
Oregon Caves National 

OREGON & CALIFORNIEN
Uanset hvad du foretrækker, så er Oregon’s naturlige og naturskønne variation - kyst, bjerge, floder, høj ørken, sletter, 
skove og dale - oplagt til spændende udendørs eventyr eller udforskning i roligt tempo. Oregon har også flere 
naturskønne sideveje og rejseruter end nogen anden stat og ingen moms, så der er masser af indkøbsmuligheder.



Cleetwood stien, Crater Lake
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Monument og se et nationalt historisk vartegn 
(Oregon Caves Chateau). Vink farvel til Oregon, 
når du kører over grænsen til Californien og 
Redwoods. Den overvejende gamle kyststrækning 
Redwoods Park, grundlagt i 1929, gennemskæres 
af den sidste store frit flydende flod i Californien, 
Smith River. ✪ 121 kilometer til Jedediah Smith 
Redwood State Park ★ Nyd parken, der har 
omkring 32 kilometer vandre- og naturstier, et 
rigt dyreliv, adgang til floden, et besøgscenter 
med udstillinger og en naturbutik.   

  https://www.parks.ca.gov/?page_id=413  

Dag 12 > Træerne i Humboldt Redwoods State 
Park er en del af den største resterende skov af 
virgin rødtræer i verden. I Meyers Flat kan du 

passere gennem et træ, Drive-Thru-Tree. Tag på en 
sejltur i Humboldt Bay, herefter kan du shoppe og 
spise i Old Town Eureka. Fortsæt din rejse langs 
Highway 1, hvor de 91 meter høje rødtræer vil 
tårne   sig op, mens du kører 50 kilometer 
strækningen, kaldet Avenue of Giants. ✪ 346 
kilometer til Manchester Beach KOA, Mendocino 
County ★ Se ét af verdens højeste træer i 
Rockefeller Forest Offshore, og se den ældste 
Pacific Coast fyrtårn i Crescent City, som stadig 
er i brug.    www.manchesterbeachkoa.com  

Dag 13 > Det er på tide at køre sydpå ad Highway 
101 gennem bølgende bakker og et varieret 
landskab med en lang landbrugstradition bag sig. 
Undervejs kan du besøge nogle af Sonoma 
Countys bedste vingårde og smage en række 
fremragende vine. Tag på en vandretur på 
naturstien i Armstrong Redwoods State Reserve 
nær Guerneville. Syd for pittoreske Jenner-by-the-
Sea finder du Fort Ross State Historic Park og 
længere nede langs kysten er Kruse 
Rhododendron State Reserve. Udforsk de mange 
parker, strande og kystbyer. ✪ 97 kilometer til 
Cloverdale KOA, Sonoma County ★ Sørg for at 
stoppe og nyde naturen i Gualala Point Regional 
Park. Et must see er Point Arena’s historiske 
fyrtårn. Afsæt tid til at besøge nogle af Sonoma 
regionens fine vingårde og måske købe en flaske 
til at nyde senere omkring lejrbålet!   

  https://goo.gl/J4xFJn   

Dag 14/15 > Kør tilbage gennem dette område 
med en overflod af landbrug og verdensklasse 
vine, gamle rødtræsskove og afsides ocean 
bugter. Med mere end 300 hyggelige vingårde, 
over 40 kurbade, farm-to-table restauranter med 
lokale produkter, kunstgallerier, butikker, floder, 

rødtræer og stier, der bugter sig over bakker, 
dækket med egetræer, lokker Sonoma regionen 
eventyrlystne, nysgerrige og tilhængere af 
livsstilen i det nordlige Californien. Besøg Bodega 
Bay og nyd den smukke havudsigt og fantastiske 
musling chowder suppe. Marin feriepark ligger 
kun 16 kilometer nord for Golden Gate Bridge. 
Brug den offentlige transport og tag færgebussen 
tæt på campingpladsen til byens centrum, når du 
vil opleve San Francisco. ✪ 129 kilometer til Marin 
RV Park ★ Besøg den verdensberømte ø, Alcatraz 
Island – det er ikke blot en fascinerende tur, der er 
også en fantastisk udsigt over byen fra bådturen 
over til øen. Kør på cykel over Golden Gate Bridge 
og tag færgen tilbage, det er en enestående 
oplevelse.    https://goo.gl/4eNTYc  

Dag 16 > Efter morgenmad er der en 64 kilometer 
lang køretur tilbage til Cruise America 
udlejningssted.

Derefter kører du videre på denne naturskønne tur til det nordlige Californien med 
et overdådigt landbrug, hvor du vil se skyhøje rødtræer, smage verdensklasse vin i 
Sonoma County og afslutte din tur og måske efterlade dit hjerte i San Francisco.

AFGANG  Portland eller San Francisco

VARIGHED 16 dage

DISTANCE 2,140 kilometer   

Rejsedetaljer
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