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Klippeformationer i Joshua Tree Nationalpark

Las Vegas Foto: Visit Las Vegas

“Jeg tager ud og handler, mor!” Foto: Breann Liebermann

Sandklitter i Death Valley Foto:  Visit California
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Rejsedetaljer

Motorhome Rejseplan
Dag 1 > Afhent dit motorhome hos Cruise 
America’s udlejningssted i Los Angeles og kør 212 
kilometer til Barstow, hvor du overnatter. Det er en 
behagelig campingplads ved et trafikalt 
knudepunkt, som The Old Spanish Trail og Route 
66 engang førte forbi. De fleste besøgende 
kommer i dag på grund af de to indkøbscentre 
med hundrede butikker. ✪ 209 kilometer til 
Barstow ★ Tag shuttle bussen fra Barstow/Calico 
KOA til Silver Mining Ghost Town of Calico.   

  www.koa.com/campgrounds/barstow/

Dag 2 > Kør ad motorvejen cirka to timer, forbi 
Mojave ørkenen, til Las Vegas. Vi mener, at vi har 
fundet den bedste campingplads til dig i denne 
skøre sjove by med neon, megastjerner og 
kasinoer! Brug dagen på en gåtur på The Strip og 
beslut dig for, hvilket show du vil se den aften. Du 
kan som regel få billetter, og der er flere Cirque du 
Soleil forestillinger på forskellige hoteller – og de er 
alle fabelagtige. ✪ 225 kilometer til Las Vegas  
★ Besøg New York, Paris, Mandalay, Luxor, 
Barbary Coast eller Sahara, som alle er på  
The Strip.    www.oasislasvegasrvresort.com

             Dag 3 > Du kører til Arizona i dag via Hoover Dam. 
Der er så meget at se og udforske i dette 
fantastiske menneskeskabte vandkraftværk, der 
kanaliserer den mægtige Colorado-flod gennem 
turbiner på 137 kilometer i timen og på den måde 
genererer strøm til mange i de tre stater. Besøg 
museet og se hvordan dæmningen blev bygget – 
en kolossal og dyr bedrift i menneskets 
opfindsomhed. Derefter kører du til Kingman, som 
er indgangsport til Historic Route 66.  ✪ 193 
kilometer til Kingman ★ Besøg Powerhouse 
Visitors Center og få et kort over Kingman-
vandreturen.   www.blakeranchrv.com

Dag 4 > Den længste resterende strækning på 
Route 66 starter i Kingman og går igennem til Ash 
Fork. Du passerer gennem Hualapai-reservatet, 
Hualapai Indian Reservation, på Peach Springs og 
provokerende tæt på Grand Canyon, men du kan 
ikke komme ad den vej herfra! Du har haft en 
spændende tur på Route 66, og i Williams kører du 
nordpå til Grand Canyon og Trailer Village feriepark 
(den eneste i Grand Canyon med fuld tilslutning).   
✪ 241 kilometer til Grand Canyon ★ Besøg kanten 
af kløften, mens solen går ned og sørg for at være 
der igen ved solopgang.   

  https://www.visitgrandcanyon.com/trailer-village-rv-park

Dags 5/6 > I løbet af lidt over fire timers kørsel 
sydpå ad InterState 17, vil du se landskabets 
forandring fra frodigheden i nord med sine 
fyrretræer og søer, til ørkenen i syd med sine kæmpe 
kaktus og bynke. Det er en fascinerende køretur 
alene af den årsag, men efterhånden som du kører 
gennem Coconino Forest, vil Sedona være et ideelt 
sted at stoppe op undervejs. Din campingplads 
ligger på den østlige del af Scottsdale, hvor de fire 
bjergtoppe rejser sig fra ørkenen. ✪ 434.5 kilometer 
til Phoenix ★ Besøg Montezuma Castle, én af de 
bedst bevarede klippeboliger i Nordamerika, fem 
etager højt og med tyve værelser.    

  www.eagleviewrvresort.com

Dag 7 >  Stop op ‘halvvejs mellem hvor du har 
været og hvor du vil hen.’ Blythe, som ligger ved 
siden af   Colorado River, er på udkig efter turister, 
der lige kommer forbi og vil få dig til at føle dig 
mere end velkommen. ✪ 282 kilometer til Blythe 
★ Besøg Cibola National Wildlife Refuge.    

  http://www.rivierarvresort.com/

Dag 8 > Stop op ved Joshua Tree National Park og 
eventuelt ved Salton Sea State Recreation Area på 
vej til Palm Springs eller ved naboen Palm Desert. 
Du er på en ‘ørkentur’ men på en interessant tur til 
dit bestemmelsessted på Frank Sinatra Drive. 
Emerald Desert er et resort i sig selv og kan prale 
af en 9-hullers golfbane, hvis nogen har brug for at 
slappe af et par timer!  ✪ 250 kilometer til Palm 
Desert ★ Se mere i Palm Springs og se de kendte. 
Mange fra film- og musikbranchen bor her på 
grund af det behagelige ørkenklima.   

  www.emeralddesert.com

Dag 9 > Og nu til Stillehavet og stranden. Du kan 
køre mod syd fra din campingplads og tage en 
køretur på landet gennem Pinion Flats, til kanten 
af   San Bernardino National Forest og gennem 
Cleveland Forest, og derefter køre til Interstate i 
San Diego. Eller du kan tage Interstate hele vejen 
og være på stranden efter et par timer. Campland 
on the Bay er en af   vores favoritter.   

✪ 225 Interstate kilometer til Campland Resort  
★ Besøg det verdensberømte observatorium 
Palomar Observatory.    www.campland.com 

Dag 10 > Beregn cirka to timer til at køre tilbage til 
Cruise America, især hvis du kører i myldretiden. 
Der er 177 kilometer til Cruise America 
udlejningssted, hvor du skal 
aflevere dit motorhome.

TRE STATER – CALIFORNIEN, NEVADA OG ARIZONA
Fra Californien til Nevada til Arizona - fra menneskeskabte vidundere til de naturlige vidundere, der gør USA til det,  
det er. Det er ikke en lang kør-selv tur, mindre end 2.237 kilometer, og du vil sikkert blive længere nogle steder. Du kan  
også køre den samme rute fra Las Vegas eller Phoenix, eller køre en strækning mellem to af dem. Det er op til dig.

Hoover dæmningen Foto: Las Vegas News Bureau/LVCVA




