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SEVÆRDIGHEDER I DET VESTLIGE USA
Dette er den ultimative kør-selv tur i det vestlige USA! Nyd strandene i det sydlige Californien, ikoniske 
nationalparker, blandt andet Yosemite, Grand Canyon, Zion & Bryce og de 3 store byer Los Angeles,  
San Francisco og Las Vegas. Hvis du har tid og ikke har set det vestlige USA, er denne tur et godt valg!
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Motorhome Rejseplan
Dag 1 > Afhent dit motorhome hos Cruise America 
i Los Angeles. Når du har dit motorhome, kører du 
videre til Route 101 og derefter nordpå - du er nu 
på vej til Santa Margarita Lake KOA, en tur på cirka 
fire timer. Området omkring Santa Barbara kaldes 
“America’s Riviera” og gør strande og restauranter 
til et oplagt 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 2/3 > Er du klar til at køre til San Francisco i 
dag? Husk at stoppe ved den velkendte ‘Folly’, 
Hearst Castle, når du kører gennem San Simeon – 
105 kilometer af din rejse. Tag dig tid til at nyde de 
fantastiske kystlandskaber gennem Big Sur og 
Pebble Beach, måske med et stop på Carmel & 
Monterey (hvis tiden tillader det, kan du tilføje en 
ekstra nat og nyde dette fantastiske område). 
Derefter krydser du den berømte Golden Gate 
Bridge. Du er på vej til Petaluma KOA, 55 kilometer 
nord for det berømte ikon. En gård med kvæg, får, 
æsler, geder og påfugle skaber ranch stemning på 
denne campingplads, ligesom der er mulighed for 
at tage på guidede ture i San Francisco dagligt fra 
maj til oktober. Tilbring en ekstra nat på Petaluma 
KOA. ✪ 402 kilometer til San Francisco KOA 
Petaluma ★ Besøg Hearst Castle og stop ved 
Carmel & Monterey. Tag nogle billeder af den 
ikoniske Golden Gate Bridge og nyd det rolige 
afslappende liv i det sydlige Californien.  

  www.koa.com/campgrounds/san-francisco

Dag 4/5 > Vi anbefaler en tidlig start i dag til 
køreturen over Californien til byen Coarsegold og 
Yosemite ferieresort, som er indgangen til den 
første nationalpark på denne tur - Yosemite. Læg 

mærke til udsigten over San Pablo Bay, når du 
forlader San Francisco. Overnat to dage på 
Yosemite ferieresort. Din campingplads ligger ved 
kanten af   parken, og du vil sætte pris på en køretur 
på under en time til selve parken. ✪ 370 kilometer 
til Yosemite ferieresort ★ Tilbring dagen med at 
udforske det fascinerende landskab, blandt andet 
et besøg på Bridal Veil, Yosemite Falls og, hvis du 
har tid, så tag på en 4 km vandretur til Inspiration 
Point og vend derefter tilbage til Yosemite KOA og 
din anden overnatning.  

  http://rvcoutdoors.com/yosemite-rv-resort/

Dag 6 >  Det bliver en meget lang dag, så start 
tidligt. Køreturen vil forhåbentlig være afslappet, 
mens du kører endnu en gang gennem Yosemite 
National Park, før du tager den sydlige rute 
gennem Sierra National Forest til byen Fresno og 
måske holder en times frokost. Så tag den snoede 
østlige rute 198 til Sequoia (Si-koy-a) National 
Forest, der er hjemsted for nogle af verdens 
største træer og for én af   de ældste byer i 
Californien, Visalia.  

✪ 225 kilometer til Visalia/Fresno KOA ★ Afsæt 
tid til at nyde Sequoia og måske klatre op på Moro 
Rock og se den imponerende udsigt til bjergkæden 
”The Great Western Divide”. Udforsk den 
gigantiske skov af træer og se General Sherman, 
det største træ på jorden, med dine egne øjne!   

  https://koa.com/campgrounds/visalia/

Dag 7/8 > Sæt kurs mod Las Vegas - og to 
overnatninger på Circus Circus Campground. Det 
er næsten en syv timers køretur, hovedsagelig på 
motorvej, men det er værd at besøge den ‘sjove 
hovedstad’! NB: Hvis du rejser mellem september 
og juni og kan forlænge din rejse, kan en rute 
gennem Death Valley virkelig anbefales, i modsat 
fald kan det blive en rigtig lang dag. Hvis du 
forlænger din tur, så tag en overnatning på Furnace 
Creek campingplads. Ferieparken ved siden af   
Circus Circus er lige på Las Vegas’ The Strip!   
✪ 418 kilometer ★ Tilbring dagen med en gåtur på 
The Strip og nyd en af   de mange forestillinger eller 
shows i verdensklasse som Cirque du Soleil – alle 
shows er et fantastisk valg. Hvis du har tid, så er 
Fremont Street Experience med gratis levende 
underholdning og et fantastisk lysshow et must!   

   https://goo.gl/4LRExc

Dag 9 > Den tredje nationalpark på denne tur er i 
dag - det er i Utah og kun tre timer fra Las Vegas. 
Ligsom Yosemite og Sequoia, men meget 
anderledes, er Zion National Park spektakulær. 
Vest for Zion er dit overnatningssted, St.George/
Hurricane KOA, der ligger lige midt i Utahs 
naturvidundere. ✪ 241 kilometer ★ Hvis du får tid, 
så tag på en vandretur op til Angels Landing. En 
anden fantastisk måde at opleve Zion er på 
hesteryg med Canyon Trail Rides, det kunne godt 
være højdepunktet på din rejse. Rideture varer 1-3 
timer!!    www.koa.com/campgrounds/st-george/

Dag 10 >  I dag skal du på en 225 kilometer tur til 
Cannonville / Bryce Valley KOA, der ligger omkring 
24 kilometer fra indgangen til Bryce Canyon 
National Park. Denne Park er helt anderledes end 
de andre, og med sine ’must see’ seværdigheder, 
er det et godt sted at tilbringe en dag. Gigantiske 

amfiteatre, der med sine ranke rosa tinder lyser op 
ved solopgang og solnedgang, er baggrunden for 
hundredvis af bagveje, vandre- og cykelstier og 
guidede rideture. ✪ 225 kilometer ★ Hvis du 
savnede hestevæddeløbet i Zion, så oplev det her 
i Bryce!   

  www.koa.com/campgrounds/cannonville/

Dag 11 > Kører du omkring kl. 8.00, ankommer du 
til Flagstaff KOA i Arizona kl. 18.00 - og det er 
inklusiv en 3-4 timers sejltur på søen Lake Powell, 
en fabelagtig menneskeskabt sø på Colorado-
floden. Hvis tiden tillader det, så overnat og 
inkluder en tur til Antelope Canyon – alle 
fotografers drøm!  ✪ 459 kilometer ★ Vi foreslår, 
at du lejer en speedbåd og sejler til det berømte 
Rainbow Bridge National Monument, alternativt 
kan du bestille en guidet bådtur fra Lake Powell 
Resort hotel.   

  www.koa.com/campgrounds/flagstaff/

Dag 12/13 > Efter din overnatning i 2.134 meter 
over havets overflade, vil du sikkert gerne med den 
Skyride, der er i nærheden, og op i 3.505 meters 
højde og nyde udsigten over Grand Canyon, 
Coconino National Forest og Flagstaff. Der er 
vandrestier fra campingpladsen eller gå mod syd 
og besøg Walnut Canyon og de gamle 
klippeboliger, skåret ud i klippevæggene. Kør mod 
vest, kun 14 kilometer, til Williams KOA, porten til 
Grand Canyon, hvor du har reserveret to nætter! 
Du har tre muligheder for at komme til Grand 
Canyon: En times kørsel med alle 

Sjov og ballade i Zion Nationalpark
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AFGANG  Los Angeles, San Francisco 
eller Las Vegas

VARIGHED  16 dage

DISTANCE  3,787 kilometer      

Rejsedetaljer

bekvemmelighederne i dit motorhome, du kan 
deltage i KOA’s tur eller ankomme med tog med 
Grand Canyon Railway. Dine KOA værter hjælper 
med reservationer og taxa til togstationen. På 
campingpladsen kan du høre levende vestlig 
musik, komme på hesteture, leje cykler, spille 
minigolf og ud at ride. ✪ 72 kilometer ★ Hvis du 
har tid, så tag på en helikoptertur i Grand Canyon 
(det må du absolut ikke at gå glip af!) Eller måske 
på en jeep eller rafting tur!   

  www.koa.com/campgrounds/grand-canyon/

Dag 14 > På hjemturen i dag er der ingen grund til 
at skynde sig væk fra Williams - så brug morgenen 
på nogle af de aktiviteter, de tilbyder. Køreturen er 
på 201 kilometer i dag – 132 af dem på State Road 
66, bedre kendt som den verdensberømte ‘Route 
66’ - hvor vi håber, at du får nogle gode oplevelser! 
Kør til Kingman KOA og slap af i den store pool, 
langt oppe i ørkenen, omgivet af bjergene 
Hualapai. Tæt ved kan du se spor fra 
pionervognene, der stadig markerer Fort Beale 
Wagon Trail.  ✪  201 kilometer ★ t besøg på Route 
66 Museum i Kingman er et must.   

  www.koa.com/campgrounds/kingman/

Dag 15 > Næstesidste dag er en lang strækning, 
men med tre stop. Kør mod vest, det første stop 
er et andet ikon i Colorado River - den 
verdensberømte Hoover Dam på grænsen til 
Arizona og Nevada. Stop op og afsæt tid til at se 
dette menneskeskabte vandkraftværk, før du kører 
til Boulder City, kør derefter mod syd og passer 
Providence Mountains, før du kører videre til 
Mojave National Preserve. ✪ 547 kilometer  

★ Mojave National Preserve er det næstsidste 
stop i dag, en ensom ørken i det sydlige 
Californien med syngende klitter, kegleformede 
vulkaner, Joshua træskove og tæpper af vilde 
blomster i den 1,6 millioner hektar store park. Et 
besøg i parkens kløfter, bjerge og mesas afslører 
forladte miner, gårde og militære udposter.   

  www.koa.com/campgrounds/barstow/

Dag 16 > Denne morgen har du en køretur på  
3,5 timer (241 km) tilbage til Carson og Cruise 
America’s udlejningssted.




