USA

Indhold

9

4

Sådan planlægger Bilferie
du rejsen
Flyrejsen
Flypas
Hotelstandard
Nyhavn Rejsers hoteludvalg
Telefonering
Billeje og transport
Rejs ikke uden forsikring
Pas og visum
Ved indrejse i USA
Tidsforskel
Klima
Gennemsnitstemperaturer
Penge og betaling
Drikkepenge
Kort over USA

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
8

Bilferie
Boston, Niagara og Washington
Sunny Florida
New Orleans og Louisiana
USA’s bedste nationalparker
Western Panorama
Canadas Rocky Mountains
og Yellowstone

s.
s.
s.
s.
s.
s.

9
10
12
14
16
18

s. 20

23
36
Storbyophold
og solferie
Washington D.C.
New York
Boston og Niagara Falls
Chicago
New Orleans
USA’s nationalparker
Grand Canyon
Las Vegas
San Francisco
Seattle
San Diego
Los Angeles
Florida

Temarejser
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

23
24
26
27
27
28
29
29
30
30
31
31
32

Krydstogter
Busrejser
Amtrak
Motorhomes
Trek America
Ranchferie

s.
s.
s.
s.
s.
s.

36
37
38
38
39
39

3

Redaktion: Niels Johansen

Design og layout: Thormann.biz Tryk: Asbjerg Grafisk a/s

New York skyline

Nyhavn Rejser er et effektivt og
seriøst rejsebureau i en spændende og dynamisk udvikling. Vort
speciale er individuelle og skræddersyede rejser af enhver art og
til det meste af verden. Det er
vort mål gennem højt kvalificeret
rådgivning at sikre vore kunder
optimale kvalitetsrejser. Nyhavn
Rejser er garant for en hurtig og
effektiv betjening ved bestilling af
rejsen, og at rejsen gennemføres i
henhold til det, der er aftalt og
betalt for. Vi lægger naturligvis
vægt på, at vore meget specialiserede rejsekonsulenter på alle
måder kan yde en kompetent
og professionel rådgivning. Gennem årene har vi sendt adskillige
tusinde tilfredse gæster til USA.
Vort nye, store USA-program er
således baseret på mange års erfaringer, og vi føler os overbevist
om, at du vil blive inspireret til
at lade Nyhavn Rejser arrangere
din USA-rejse.
Forsidebilleder: Chrysler-bygningen
i New York, Miami streetlife og
Grand Canyon.
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Velkommen til det
storslåede USA
Med Nyhavn Rejsers nye, store rejseprogram præsenterer vi USA, der
regnes for et af verdens bedste og mest attraktive rejselande. På de
følgende 40 sider afdækker vi nogle af de fantastiske rejsemuligheder,
som landet byder på – bla. omfattende storbyferie i New York, solferie i
Florida, krydstogter i Caribien, ranchferie i Texas og bilferie i det vilde
vesten. Fælles for alle vore rejser er, at de er grundigt tilrettelagt af vore
egne rejseeksperter i samarbejde med nøje udvalgte samarbejdspartnere.
USA er et rejsemål, som er et “must” for alle at besøge – bare én gang i
livet. Det er således ikke noget tilfælde, at det er blevet danskernes største
oversøiske rejsemål. De Forenede Stater er et spændende multikulturelt
samfund med repræsentanter fra alverdens hjørner, imponerende naturområder og fascinerende storbyer. Denne overvældende mangfoldighed er unik
og skaber mulighed for nogle helt enestående og uforglemmelige rejseoplevelser. Men ikke mindst skal vi fremhæve amerikanernes utrolige gæstfrihed og “easy-going” livsstil, der får alle rejsende til at føle sig velkommen.
Nyhavn Rejsers USA-program adskiller fra andre programmer på markedet ved at rumme nogle meget overskuelige hovedafsnit med detaljerede
beskrivelser af klassiske bilferieruter og informative præsentationer af de
væsentligste storbyer. Dertil kommer introduktion af alternative rejseformer som motorhomes, krydstogter, busrejser med engelsktalende
rejseleder, togrejser, ranchferie og adventurerejser baseret på camping/
naturlodges og aktivitet.
Vi har gennem årene betragtet det som vores fornemste opgave at tilrettelægge individuelle rejser af enhver art med individuelt indhold. Denne
konsekvente linje fastholder vi naturligvis med vort store USA-program.
Nyhavn Rejser har på alle måder den fornødne ekspertise og erfaring til at
skræddersy drømmerejsen efter præcist de ønsker, du måtte have.

Monument Valley, Arizona

Sådan planlægger
du rejsen

New Orleans jazzklub

Flyrejsen
I dag har adskillige flyselskaber ruter til USA. Nyhavn Rejser
samarbejder med alle de store ruteselskaber som SAS, Lufthansa, KLM, British Airways, Air France, Icelandair og disse
selskabers lokale alliancepartnere som f.eks. United, Northwest, American Airlines og Delta Airlines. Det sikrer dig det
største udbud af alternative ruter og ikke mindst priser.
Hvad enten du rejser ud af København eller provinsen, kan
du med rutefly komme ud og hjem, når du ønsker det. Vi
udgiver en separat prisliste på fly til USA, som er gældende
på tryktidspunktet. Som følge af hyppige kampagner og
prisændringer fra flyselskaberne anbefaler vi, at du kontakter
Nyhavn Rejser vedrørende aktuelle priser.
Flypas
De fleste flyselskaber i USA tilbyder prisgunstige rundrejsebilletter til udenlandske turister. Skal du flyve indenrigs i USA,
an det ofte betale sig at købe flypas. Et flypas er et kuponsystem med et minimum af tre kuponer. Én kupon gælder for en
flystrækning. De fleste flyselskaber tillader ikke, at man skifter fly
på én kupon. Du kan derfor komme ud for, at en rejse fra én by
til en anden med mellemlanding, kræver mere end én kupon.

Monticello (T. Jeffersons hjem)

og fire-sengsværelser et stort dobbeltværelse med to king
size-senge. Fortæl os, hvis du ønsker én seng pr. person. I
storbyerne er sengene og værelserne ofte lidt mindre. Morgenmad er ikke inkluderet med mindre andet fremgår af
prislisten. I prislisten findes kun et lille udvalg af de hoteller,
vi kan tilbyde. Finder du ikke lige præcist det hotel, du søger,
så kontakt bureauet.

Bestil i god tid
Vore rejser til USA er baseret på rutefly. Vær opmærksom på, at
i højsæsonerne dvs. sommer (medio juni til ultimo august), jul,
øvrige helligdage og festival-perioder, bliver fly og hoteller hurtigt
udsolgt. Indkvartering i eller tæt på de store nationalparker er der
ligeledes meget stor efterspørgsel på. Bestil derfor rejsen i god tid
– kun på den måde sikres de foretrukne rejsedatoer, og at der er
plads på de ønskede hoteller. Skal du rejse i de populære sommermåneder, anbefales det at reservere mellem januar og marts.
Fakta om USA
Areal: 9.600.000 km2 (verdens tredjestørste land).
Befolkning: Ca. 281 millioner (71 %hvide, 12 % sorte, 12 % hispanics (fra Latinamerika), 4% asiatere og 1% indianere.
Hovedstad: Washington D.C.

NB! Du skal fastsætte din rejserute hjemme fra og ofte også
dato for første strækning. Ændrer du rejseruten undervejs, kan
det medføre et gebyr. Et flypas er personligt, og en kupon kan
ikke overdrages til andre.

Sprog: Engelsk samt spansk.
Religion: Overvejende kristne (56% protestanter, 28% katolikker), 2% jøder, 2% muslimer plus diverse minoriteter.
Elektricitet: 110 volt, adapter er påkrævet.

Hotelstandard
I USA finder du generelt en høj hotelstandard. Alle værelser
har bad, toilet og TV, hvis ikke andet er anført (bortset fra
nationalparkerne). De fleste dobbeltværelser har to senge,
eventuelt en “king size”. Hvis ikke andet er anført, er triple-

Vaccinationer: Ikke påkrævet.
Information på nettet
www.usembassy.dk
www.um.dk
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Lake Powell

Floridas Vestkyst
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Arches National Park, Utah

Nyhavn Rejsers hoteludvalg
I prislisten har vi angivet og beskrevet vore foretrukne hoteller i USA, udvalgt ud fra kriterier som beliggenhed, standard
og value for money. Har du særlige hotelønsker, kan vi naturligvis også reservere disse. Såfremt du hjemme fra har fastlagt,
hvor du ønsker at overnatte, er det altid en god ide at reservere på forhånd, da det ofte – specielt i højsæsonerne – er vanskeligt at reservere undervejs. Og så er “gade-prisen” på hoteller
i USA meget højere, end hvis du reserverer inden afrejsen.

Billeje og transport
Bilen er det klart foretrukne transportmiddel i USA. Det er
let at orientere sig, og vejene er godt afmærkede med numre
og angivelser af, hvilken retning de følger. Man skal blot
have et gyldigt EU-kørekort og et kreditkort. Det offentligt
transportsystem er langt fra tilrettelagt efter samme normer
som i Danmark. Det vil være forholdsvis besværligt og ikke
synderligt billigt at gennemføre en rejse baseret på offentlig
transport.

Telefonering
Det er dyrt at foretage oversøiske opkald fra hoteller. Det
anbefales at købe et telefonkort, hvis man skal ringe hjem.
Danske mobiltelefoner kan ikke uden videre anvendes i USA.
Spørg dit mobilselskab om de kan tilbyde netværksdækning
i de stater, du besøger eller overvej at leje en amerikansk
mobiltelefon hjemmefra.

Rejs ikke uden forsikring
Det Gule Sygesikringsbevis gælder ikke i USA. Det er meget
dyrt at blive syg og påføre andre skade. Derfor anbefaler vi på
det kraftigste, at du tegner en dækkende rejseforsikring.
Nyhavn Rejser anbefaler Europæiske og Gouda Rejseforsikring. Begge selskaber yder professionel service og har gode
lokale forbindelser i USA.

Pas og visum
Der kræves pt. ikke visum for danske statsborgere med
gyldigt pas for turistophold på under 90 dage, med mindre
man tidligere er blevet nægtet visum til USA, er straffet eller
på anden måde ikke opfylder indrejsebetingelserne. Er du
ikke dansk statsborger, har du ikke fast bopæl i Danmark,
skal du være bortrejst i mere end tre måneder eller er i tvivl
om, hvorvidt du skal have visum, bør du i egen interesse
kontakte USA’s ambassade i København. Husk også at
undersøge, om du skal have visum til de lande, du eventuelt
transiterer på rejsen. Passet skal være gyldigt i seks måneder
fra indrejsedagen.

Chicago skyline

Ved indrejse i USA
Inden landingen i USA udleveres i flyet et indrejsekort og en
tolddeklaration, som skal udfyldes inden indrejsen. Der skal
udfyldes et indrejsekort pr. person og en tolddeklaration pr.
familie. Indrejsekortene afleveres i paskontrollen (Immigration) og tolddeklarationen i tolden efter bagageudlevering.
Udfyld altid dokumenterne korrekt – så går paskontrol og
toldbehandling meget hurtigere.
Rodeo

Tidsforskel
USA har fire forskellige tidszoner med 1 times forskel pr.
zone:
Område
Langs Østkysten
Midwest og Mississippi
Rocky Mountains
Langs Vestkysten

Tidszone
Eastern Standard Time
Central Standard Time
Mountain Standard Time
Pacific Standard Time

Ift. Danmark
-6 timer
-7 timer
-8 timer
-9 timer

Når klokken er 12:00 i Danmark, er den f.eks. 6:00 morgen
på Østkysten.
Klima
Landets store udstrækning medfører, at vejret naturligvis er
meget varierende. Fra maj til oktober er det ofte varmt over
det meste af landet. Kun i bjergene og langs den nordlige
vestkyst bliver nætterne kølige. Om sommeren kan der
forekomme hurtige og heftige regnskyl. Om vinteren varierer
klimaet fra stat til stat, men det kan blive relativt koldt i store
dele af landet. Florida og Hawaii har dog godt vejr stort set
hele året rundt. Der kan være kraftige storme om efteråret i
Florida.
Gennemsnitstemperaturer
Område

nov.-mar.

apr.-maj

Alaska

jun.-aug.

sep.-okt.

-3 til –20

-5 til 12

-7 til 20

-2 til 14

Minneapolis

-15 til 8

-9 til 20

14 til 30

-5 til 23

Los Angeles

18 til 23

20 til 22

20 til 30

22 til 27

Miami

16 til 26

22 til 29

23 til 31

22 til 31

Orlando

11 til 24

20 til 30

22 til 32

19 til 31

New York

-4 til 12

12 til 20

17 til 30

9 til 26

San Francisco

11 til 17

11 til 17

11 til 19

12 til 21

Glade børn, New Mexico

Penge og betaling
Det letteste og absolut mest udbredte betalingsmiddel er
kreditkort. Nyhavn Rejser anbefaler VISA, American Express
og Mastercard/Eurocard. Diners kan være vanskeligt at bruge
mange steder i USA.
Drikkepenge
I USA er det meget vigtigt at huske at give drikkepenge.
Lønningssystemet i hotel- og servicebranchen er baseret på
dette. Tjenere, stuepiger og bellboys (kuffertslæbere) er f.eks.
ofte udelukkende aflønnet ved drikkepenge. Regn med at
give 15% ekstra på restaurantregninger, taxi mv. På hotellerne er det normalt at lægge ca. 1 USD pr. person pr. dag til
stuepigen. En bellboy giver man ca. 1 USD pr. kuffert.

7

N E VA DA

U TA H

Grand Canyon
USA’s største naturattraktion.
Skal ses!

W YO M I N G

M O N TA N A
N O RT H DA KOTA

KANSAS

Monument Valley
Navajo Tribal Park
Utroligt ørkenlandskab med
plateau-bjerge. Interessant
indianer-reservat.

OKLAHOMA

ILLINOIS

New Orleans
Fængende atmosfære, ypperlig
jazz og spændende cajunkreolsk kulturmix.

KENTUCKY

INDIANA

MICHIGAN

Floridas Vestkyst
Det bedste af Florida – Everglades Nationalpark, herlige
strande og afslappet stemning.

F L O R I DA

SOUTH
C A RO L I N A

Atlanta
Sydstaternes hovedstad. Gateway til “The South”.

Washington D.C.
Den storslåede hovedstad. Gode
museer og monumentale
bygningsværker.

Caribien
Eksotisk kombinationsmulighed
med USA. Se specialprogram.

Miami
Den farverige og pulserende
gateway til solsskinsstaten
Florida, som er en helårsdestination.

Orlando
Underholdningsparadis og legeplads for alle aldre – Disney
World, Sea World, Kennedy
Space Center…

N O RT H C A RO L I N A

VIRGINIA

Boston
Indfaldsport til New England,
USA’s vugge. Spændende
historie og smuk natur.

New York
Metropolen, der overgår alle
andre byer i verden – fascinerende, turbulent og broget.

MASS.
RH.
CONN.
ISL.

Appalachian Mountains
Smuk bjergkæde, der strækker
sig fra Alabama i syd til Maine
i nord.

MAINE

NEW
HAMPSHIRE

V T.

NEW
JERSEY
M A RY L A N D
DEL.

P E N N S Y LVA N I A

N E W YO R K

Niagara Falls
Det mægtige vandfald på
grænsen til Canada.

WEST
VIRGINIA

GEORGIA

OHIO

Memphis
Elvis’ hjemby og fødested for
blues- og soul-musikken.

ALABAMA

TENNESSEE

MISSISSIPPI

LOUISIANA

ARKANSAS

Nashville
En charmerende Sydstatsby.
Country-musikkens mekka.

MISSOURI

I OWA

Mississippi
Floden, der gennemskærer
USA fra Minnesota til Den
mexicanske Golf.

TEXAS

Mesa Verde og
Canyon de Chelly
Nationalparker med enestående
klippeboliger udhugget af
anasazi-indianere i ca. år 1200.

NEW MEXICO

Rocky Mountains
Enestående bjergkæde løbende
fra New Mexico til Canada.
“The Real America” med
overdådig, uspoleret natur.

COLORADO

WISCONSIN

Minneapolis, St. Paul
Tvillingebyer med gode
kulturelle tilbud og
skandinavisk kulturarv.

Chicago
Knudepunkt i Midtvesten. Byen,
der har det hele, men som især
er kendt for sin hypermoderne
arkitektur.

M I N N E S OTA

Denver
Charmerende, ungdommelig
by. Gateway til The Rockies
og The West.

NEBRASKA

S O U T H DA KOTA

Mt. Rushmore
Berømt klippeskulptur med fire
vigtige amerikanske præsidenter.
Tæt på Black Hills, et af de
sidste indianerreservater.

Bryce Canyon og Zion
Nationalparker af uhørt naturskønhed. Et must for vandrefugle og naturelskere.

ARIZONA

San Diego
Et smog-frit, venligt og afslappet
alternativ til Los Angeles.

Hawaii
Vidunderlige vulkanøer i
Stillehavet. Se specialprogram.

Los Angeles
Indfaldsporten til Californien
– stor, hektisk og betagende.

Highway 1
Fantastisk, vild kyststrækning
mellem Los Angeles og
San Francisco.

C ALIFORNIA

Las Vegas
Spillefuglenes paradis. Hoteller
og shows af surrealistisk format.

San Francisco
USA’s smukkeste og mest
charmerende by med alverdens
kultur, mode, arkitektur
og charme.

Yosemite
En af landets mest populære
nationalparker. Monumentale
granitklipper, brusende vandfald,
kolossale træer…

I DA H O

Yellowstone
Landets første nationalpark.
Varme kilder, spruttende geysere,
høje bjerge og grønne enge
med bisonflokke.

WA S H I N G TO N

OREGON

Seattle
Behagelig, skønt beliggende by.
Gateway til Canada og det nordvestlige USA's ofte oversete
naturseværdigheder.

Alaska og Canada
Nordamerikas mest imponerende,
uberørte natur. Se specialprogram.

Kort over USA

Bilferie

Ud i det blå eller med fast rute
USA skal opleves med bil
Amerikanerne er fuldstændigt afhængige af bilen – det er
måden at komme frem på, og bilen præger i høj grad vort
billede af landet. Næsten al transport er baseret på, at man har
bil. Det er let at køre og finde rundt i USA. Og let at leje bil.
Hvem drømmer ikke om at suse derudad i en “flyder” eller
en cabriolet? I dag er der dog ganske få “flydere” tilbage, fordi
amerikanerne er blevet meget miljøbevidste. Amerikanerne satser i stedet på mindre, økonomiske biler. Nyhavn Rejser samarbejder udelukkende med seriøse biludlejningsfirmaer som Hertz
og Holiday Autos (formidler af bla. Alamo), der har et stort net
af udlejnings-/servicesteder og konkurrencedygtige priser. Bilerne er karakteriseret ved at være nye og kendte bilmærker.

Tilrettelæggelse af ruten
Mange lader sig friste af de utallige spændende attraktioner
i USA og de på kortet tilsyneladende små afstande. Risikoen
er, at det bliver en alt for ambitiøs rute. Men bilferie betyder
ikke, at man skal sidde i bilen hele dagen. Sørg for at have
god tid til strække benene og få noget ud af hvert stop, så du
føler, at du får de maksimale oplevelser.
I storbyer som New York, San Francisco, New Orleans, Boston og Washington fraråder Nyhavn Rejser, at du lejer bil.
Det er nogle af de få steder i USA, hvor man med fordel kan
anvende det offentlige transportsystem.

Billeje
Lejer du bil i USA, skal du have et anerkendt kreditkort. Alle
bestillinger skal ske med angivelse af kategori. Bilmærkerne
under de enkelte kategorier er kun vejledende. Almindeligt
dansk EU-kørekort er påkrævet. Læs alle papirer grundigt
igennem, før du skriver under på udlejningsstationen. Se detaljerne om biltyper, forsikringer og lejevilkår i prislisten.
Kørselsvejledning til faste ruter
Vi kan tilbyde alle former for rundrejser i bil. Med faste
ruter, med din egen skræddersyede rute eller ud i det blå. På
de følgende sider viser vi nogle klassiske eksempler på faste
bilruter – kontakt bureauet, hvis du vil høre om vores andre
faste ruter. På alle bilrejser med fast rute modtager du en
omfattende kørselsvejledning, der gør bilferien til en tryg og
uforglemmelig oplevelse. Den omfattende pakke består af:
– orienteringsmøde med Nyhavn Rejsers lokalagent
– vejkort og detaljeret rutevejledning med vejangivelser
– oplysninger om seværdigheder undervejs
– alle oplysninger om dine hoteller
– diverse brochurer på hoteller og seværdigheder
– et 24 timers frikalds nødtelefonnummer
Vær opmærksom på, at såfremt du ønsker alle hoteller reserveret hjemme fra, så er det billigst at anvende en af vore faste
programture. Vi kan naturligvis skræddersy en rute helt i henhold til dine foretrukne destinationer og hoteller, men det vil
medføre en noget højere pris. Ønsker du en kørselsvejledning
til en skræddersyet rejse, så kan denne udarbejdes mod betaling – vejledningen er ikke automatisk inkluderet i rejsens
pris. Du kan derfor med fordel anvende en af Nyhavn Rejsers
faste ruter og så evt. indlægge ekstra overnatninger undervejs,
hvis du ønsker ekstra god tid ved f.eks. visse nationalparker
eller i særligt interessante byer.
Vore bilrejser med fast rute er generelt baseret på hoteller og
moteller i økonomi-/turistklasse kategori svarende til 2-3
stjerner i USA. Se nærmere i prislisten, hvilke hoteller der
anvendes, da standarden kan variere lidt staterne og turene i
mellem. Flere af vores faste ture kan også bestilles i en højere
hotelkategori svarende til førsteklasse, eller 3-4 stjerner i USA.

Route 66 – fra Chicago til Los Angeles

Highway 1 – fra Los Angeles til San Francisco
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Boston, Niagara og Washington
Historiske attraktioner og malerisk natur
Bilferie, 8 dage/7 nætter

Dag 1: New York – Boston, 390 km
Rejsen starter med et detaljeret orienteringsmøde med
Nyhavn Rejsers agent. Herefter afhentes udlejningsbilen og
kursen sættes nordpå mod New England og Boston. New
England er betegnelsen for seks af de nordøstlige stater, som
blev bosat af engelske indvandrere i 1500-tallet. Den smukke
rute løber langs Atlanterhavskysten med pittoresk natur,
historiske byer og mindesmærker, rustikke flækker og små
fiskerbyer. Hvalindustrien var tidligere af stor betydning på
disse kanter, hvilket hvalmuseet i New Bedford illustrerer fint.
Om eftermiddagen ankommer du til Cape Cod, en naturskøn
halvø, der er skabt af tidens tand, vind og vejr. Det er et rigt
økologisk område med egetræsskove og store vådområder
med moser, men “The Cape” er mest kendt for sine lange
dejlige strande. Sidst på dagen er du i Boston.
Dag 2: Boston
Hele dagen er afsat til, at du kan udforske den charmerende
by med de mange spændende historiske og kulturelle seværdigheder. Bostons historie går over 350 år tilbage, og den
regnes for at være USA’s mest “europæiske by” takket være
den kulturelle arv og den velholdte, traditionsbårne arkitektur. Boston skal opleves til fods ad de gamle, snævre brostensbelagte gader og stræder. Myndighederne har tilrettelagt en
såkaldt “Freedom Trail”, der fører dig forbi 16 forskellige
attraktioner, som belyser frihedskampen mod englænderne
under revolutions-æraen. Men byen er meget mere end historie og traditioner, hvilket det dynamiske forretningsliv og
alsidige underholdnings-sortiment vidner om.
Dag 3: Boston – Corning, 618 km
En lang dags kørsel står for døren. Du kører vestpå gennem
Massachussets og New York State, krydser Hudson Valley
og Catskills Mountains, indtil du når frem til Corning, der
er præget af kunst, historie og kunsten at puste glas. Det
anbefales Nyhavn Rejser at besøge Corning Glass Center og
Historic Market Street District med de velbevarede 1800-tals
bygninger.
Stars and Stripes til vejrs

Denne bilrejse er nøje tilrettelagt af Nyhavn Rejser,
så du kan opleve det bedste af det nordøstlige USA
på blot én uge. Rejsen følger fodsporene af revolutionen og borgerkrigen til skelsættende steder som
Boston og Gettysburg. Og der bliver god tid til at
se de monumentale bygningsværker i den storslåede
hovedstad, Washington. Undervejs oplever du naturskønne områder som Cape Cod, Finger Lake-regionen, bjergegne og frodige landbrugsområder samt
naturligvis Niagara Falls. Alt i alt en perfekt varieret rejse med interessante historiske seværdigheder
og malerisk natur.
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Dag 4: Corning – Niagara Falls, 344 km
Corning forlades tidligt om morgenen på vej mod den dejlige
natur ved bredden af de elleve “Finger Lakes”. I dette område
dyrkes der kvalitetsvin, og flere gårde tilbyder smagninger.
Om eftermiddagen når du frem til de mægtige Niagara Falls,
hvis formidable kræfter bedst opleves på sejlturen til “Maid
of the Mist”. De kolossale naturkræfter forekommer helt
overvældende, når man står i båden neden for vandfaldet, og
beundrer de endeløse kaskader af vand, der fosser ud over de
60 meter høje klipper. Men vandfaldet kan også opleves fra
gangstier, helikopter og observationstårne.
Dag 5: Niagara – Pennsylvania Dutch Country –
Gettysburg, 580 km
Det bliver en lang, men meget begivenhedsrig dag med en
rute, der går gennem landbrugsområder og bjergrige egne

White House

Washington Monument

New England fiskerleje

SA SKAT CH E WAN

af New York State og de idylliske landskaber i Pennsylvanias
såkaldte “Dutch Country” med indbyggere, hvis forfædre
indvandrede i 1500-tallet fra Tyskland, Holland og Schweiz,
tiltrukket af Pennsylvanias liberale politik og religiøse tolerance. Området er nu domineret af både store industricentre
og åbne landområder med skov, rislende floder og frodige
marker. Undervejs kan du evt. spise frokost i den hyggelige
by, Williamsport, med mange victorianske hjem fra 1800-tallet. Sidst på dagen er du Gettysburg, hvor det vigtigste slag i
borgerkrigen fandt sted.
Dag 6: Gettysburg – Washington, 150 km
På kun tre skæbnesvangre dage i 1863 faldt der 52.000 mand
i det blodigste slag i den amerikanske borgerkrig. Gettysburg
National Memorial Park er grundlagt som minde om det
frygtelige slag, der vendte krigen til nordstaternes fordel. En
krig, som til en vis grad stadig sætter spor i den amerikanske
befolkning. Køreturen ind i Maryland bringer dig til den
storslåede hovedstad, Washington.

Niagara Falls

Dag 7: Washington D.C.
Den amerikanske hovedstad kan klart måle sig i storhed
med andre imperie-hovedstæder gennem tiden som Rom og
Athen. Den er grandiøst opbygget med nøje udtænkte akser,
der forbinder vigtige offentlige bygninger som Capitol og
White House med monumentale, historiske mindesmærker
som Jefferson Memorial og Lincoln Memorial. Og i centrum
for det hele står Washington Monument. Hertil kommer
utallige andre mindesmærker og Smithsonian-museerne med
kollektioner i verdensklasse. Washington er storslået, imponerende og afspejler USA’s position som den eneste supermagt i det 21. århundrede. Her er seværdigheder nok til flere
uger, men ud over ovennævnte bygningsværker bør du give
dig tid til Arlington-kirkegården med bla. John F. Kennedys
grav. Om aftenen kan du begive dig til den hyggelige, gamle
bydel, Georgetown, ved Potomac-floden.
Dag 8: Washington – New York, 390 km
Om morgenen kører du fra Washington D.C. til Baltimore og
Philadelphia, hvor USA’s grundlov blev udfærdiget. Her kan
du se Liberty Bell og besøge Hall of Independence, inden
MA IN E
turen slutter i New York.
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Sunny Florida

Et fabelagtigt ferieparadis
Bilferie, 8 dage/7 nætter

Miami streetlife

Kennedy Space Center

Dag 1: Ankomst Miami Beach
Ankomst og egen transport til hotellet.
Akrobatisk delfin

Nyhavn Rejsers Florida-rundrejse i egen bil er særdeles velegnet for familier med børn og førstegangsbesøgende til solsskinsstaten. Turen er beskrevet
med udgangspunkt i Miami Beach, men du kan også
starte og slutte i Orlando.
Florida er et helårs ferieparadis takket være det fine
subtropiske klima med sol året rundt og en perlerække af enestående attraktioner som Disney World,
Sea World, Kennedy Space Center og den indbydende vestkyst med Everglades Nationalpark, skønne
strande og udsigt til Den mexicanske Golfs blide
bølger. Her er aktivitetsmuligheder til flere uger…
Ønsker du et længere ophold på udvalgte steder, så
kan Nyhavn Rejser arrangere dette til yderst rimelige priser, men det bør naturligvis bestilles hjemmefra. F.eks. ønsker mange rejsende at have god
tid til afslapning ved strandene i Clearwater efter
turens første oplevelsesrige dage.
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Dag 2: Miami Beach – Orlando, 420 km
Dagen starter med en detaljeret tur-orientering sammen med
Nyhavn Rejsers lokale agent, som giver gode råd og vejledning om turen. Herefter afhenter du udlejningsbilen og kører
nordpå gennem Fort Lauderdale, Floridas Venedig, og det
eksklusive Palm Beach til Cape Canaveral, der sammen med
Kennedy Space Center udgør centrum for USA’s berømmede
rumprogram. Siden det epokegørende øjeblik i 1969, hvor
et menneske stod på månen, har der været stor interesse for
dette sted. Ved Spaceport USA, som komplekset kaldes, kan de
besøgende indleve sig i rumverdenen og se rumraketter, månelandingsmoduler, astronautdragter, månesten og sågar noget
af interiøret fra rumfærgerne i 80’erne. Komplekset tilbyder
desuden mange andre seværdigheder. Overnatning i Orlando.
Dag 3 og 4: Orlando
Begge dage er afsat til at opleve underholdningsaktiviteterne
omkring Orlando, hvor der hersker en behagelig atmosfære
takket være de frodige omgivelser med blomsterhaver, søer, appelsinlunde og en god blanding af moderne og ældre arkitektur. Når dette sammenholdes med det varme klima og de endeløse aktivitets-muligheder i de mange underholdnings parker,
så er det klart, hvorfor Orlandos popularitet er støt stigende.

NA

YO MING

Florida er perfekt til familieferie

Disney World

Listen over parker er lang, og parkerne er store, så det gælder
om at vælge. Det er svært at opleve mere end én park fuldt
ud pr. dag. Den største seværdighed er nok det verdensberømte Disney World, som er et gigantisk område omfatS A S KAT C HEWA N
tende temaparker, resorts og fantasiverdener. Det omfatter
bla. Magic Kingdom, Epcot Center, Disney MGM Studios,
Cirque du Soleil, Disneyquest, Fort Wilderness camp-området,
tre vandlande, fem golfbaner, hoteller, natklubber og shopping. Hertil kommer det relative nye Animal Kingdom med
levende dyr og fantasiskabninger. Af andre attraktioner kan
nævnes Sea World, Busch Gardens, Universal Studios… Se i
øvrigt omtalen af Orlando på side 34.
Dag 5: Orlando – Clearwater Beach, 170 km
På vej vestpå denne formiddag anbefales det, at du gør stop
ved Sea World, som giver et spændende indblik i marineverdenen. Her er rigeligt at opleve som f.eks. hajer, legesyge
delfiner og det legendariske show med enorme spækhuggere.
Og det er muligt at komme helt tæt på og røre ved delfiner
og rokker. Om eftermiddagen når du frem til Clearwater
Beach, som har en herlig beliggenhed tæt på en halvø med
dejlige, hvide sandstrande ud til Den mexicanske Golf, som
ligger fint beskyttet mod Atlanterhavet, hvilket giver højere
vandtemperaturer og meget færre bølger end ved Floridas
Atlanterhavskyst. Ved Clearwater er der flere gode aktivitetsmuligheder som Akvariet med bla. skildpadder og delfiner,
Moccasin-naturparkens vandrestier gennem skov og vådområder samt bådudflugter med “piratskib”, yachter etc.
Dag 6: Clearwater Beach – Ft. Myers – Naples,
260 km
AR KANSAS
Du kan glæde dig til en smuk køretur langs kysten sydpå gennem små, hyggelige havnebyer, langs eksemplariske strande,
MISSI SSIPPI
IANA
forbi svajende palmer med glimt af pelikaner LOU
og ISpapegøjer
Natchez
– dette er Florida, når det er smukkest og mest idyllisk.
Gør
Alexandria
T EX AS
holdt i Sarasota, statens kulturelle hovedstad med teatre, Baton
kunstRouge
centre etc. Her findes den skønne Lido-strand, der kun er en
Lafayette
New Orleans
af mange strande de næste 50 km, og Sarasota Jungle Gardens
med tropisk vegetation, sjælden flora og en lagune med flamingoer, yndefulde svaner og havfugle. Fortsæt videre gennem
den lille maleriske by, Venice, med kanaler på kryds og tværs
og en berømt strand, hvor du kan være heldig at finde 10 cm.
lange hajtænder. Inden du når Naples, kommer du igennem Ft.
Myers, der er hjemsted for Thomas Edison og Henry Ford, der
opfandt henholdsvis el-pæren og satte bilen i masseproduk-

tion. Overnatning i Naples, en af Floridas mest fashionable
byer med elegante forretninger og smarte restauranter, der blot
ligger et stenkast fra kilometervis af sublime strande.
Dag 7: Naples – Everglades – Miami Beach, 100 km
Dagens rute bringer dig tværs over det sydlige Florida og
gennem det subtropiske vildnis i Everglades National Park
med et kolossalt areal på 1.4 millioner hektar bestående af
vidtstrakte vådområder og et labyrintisk netværk af floderMAINE
og
bifloder, der gennemtrevler tusindvis af småøer og meterhøjt
svajende græs. Dette unikke økologiske system huser alligatorer, skildpadder, oddere og intet mindre end 400 fuglearter.
NEW
HAMPSHIRE
Turen fører dig gennem stier og veje som “Alligator
Alley”
VT.
Boston
NEW YORKTæt herved
til bla. indianer-bosættelsen ved
Miccosukee.
MASS.
Niagara
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RH.
ligger Shark Valley, der kan udforskes
på cykel af forskellige
CONN. ISL.
WISCONSIN
stier eller med sporvogn til et udkigstårn med flot udsigt over
Corning
parken. Fra maj til oktober kan der ofte forekomme regn og
New York
PE NNSYLVANIA
en del moskitoer i Everglades,
så det anbefales, atNEW
du medJERSEY
Philadelphia
bringer myggespray. Overnatning
i Miami Beach.
Gettysburg
MARYLAND
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DEL.

Dag 8: Afrejse Miami Beach
Washington D.C.
WE ST
Dette er turens sidste dag.
Sørg for at afsætte tid til en gåtur
VIRGINIA
VIRGINIA
gennem “South Beach”, som er et af USA’s mest “tjekkede”
steder med et festligt skue af kunstnere, modeller, celebriteter
og wanabees i en skønsom blanding med luksushoteller og
glade turister. Tilsvarende bør du kaste et blik på Art Decodistriktet med iøjefaldende bolsje-farvede huse, fancy restauranter, heftige natklubber, kunstgallerier, designer boutiques og
fortovscafeer – atmosfæren er international og trendy. Af mere
traditionelle kulturelle seværdigheder byder Miami på Viscaya
Museum and Gardens, Museum of Science og Miami Seaquarium. Bilen afleveres og turen slutter.
ALAB AMA
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French Quarter, New Orleans

New Orleans og Louisiana
Eksotiske byer og cajun-kultur
Bilferie, 9 dage/8 nætter

Jazzklub

Denne bilrejse giver dig et fascinerende indblik i
en af USA’s mest farverige og egenartede stater.
Kun få andre områder har så rig og broget en
historie og kulturarv, der har skabt spændende
byer med arkitektur, traditioner og underholdning
Jasper Hertil kommer frodige naturområder
i særklasse.
A LBERTA
ITIS H COLUMB med
IA
plantage-ejendomme, søvnige floder og uvejColumbia Icefields
somme
sumpe med alligatorer. Nyhavn Rejser
Lake Louise
Kamloops
Banffrejsen, så den foregår i et roligt
har tilrettelagt
Calgary
ncouver
tempo med små kørselsafstande. Dermed bliver
SAS K AT CHE WA N
der rigelig tid til at nyde seværdighederne
og den
inciterende atmosfære.

eattle

WA S H I N GTO N

Mt. Rainier

Kalispell

Pendleton
GON

Glacier
National Park

Dag 1: New Orleans
NTA NA mest eksotiske by, berømt for
Ankomst til New Orleans,MOUSA’s
livsglæde, jazz, kreolsk køkken, hjuldampere mv. New Orleans’
omdrejningspunkt er det hyggelige franske kvarter, hvor byen
blev grundlagt i 1718.
Mange af husene står intakt fra dengang.
Yellowstone
IDAH O
National Park
På trods
Boiseaf den mangeårige franske indflydelse er arkitekturen
Teton
primært i spansk Grand
kolonistil
med caribisk indflydelse.
Twin Falls

WYOM ING

Dag 2: New Orleans Jackson
Dagen starter med en detaljeret tur-briefing med Nyhavn
Rejsers agent. Herefter kan du kigge nærmere på byen eller
tage på udflugt til The Bayous, som sumpene kaldes. Eller
mite
overvej en flodtur på Mississippi med live underholdning fra
N E VADA
onal Park
U TA H
et jazzband. Selve
New Orleans skal opleves på en spadseretur
gennem det franske kvarter med gågader, smalle stræder og
Zion National
Park Bryce
store
jernlåger,
der fører ind til gårdhaver og smukke huse
Canyon
St. George
Lasmed
Vegas blomsterrige
altaner. Stemningen er uforglemmelig: livLake Powell
Death Valley
lig, fremmedartet
og
bohemepræget med lyde, lugte og åbenGrand Canyon
Laughlin
baringer, derWilliams
ikke ligner noget andet i USA. Tag et kig på
Angeles
Needles
St. Louis-katedralen fra 1794 og et par af museerne. Aftenen
berømte Bourbon Street, hvor jazz, cajun,
Palm Springs foregår omkring
A RI ZO N A
r&b og zydeco strømmer ud på gaderne fra natklubber og
barer. Restauranterne er præget af lokale specialiteter med
inspiration fra det krydrede cajun-kreolske køkken.

Plantageejendom

Hjuldamper

fra fransk-canadiske flygtninge. Baton Rouge, Louisianas
hovedstad, er en afslappet havneby med flere af flådens store
krigsskibe. Det anbefales, at du tager en afstikker uden for
byen til sumpområderne, som udgør et interessant økosystem
med alligatorer.
Dag 4-5: Baton Rouge – Natchez, 320 km
Køreturen mod nordvest fører dig til blide bomuldsmarker
og Natchez, som er fra 1714 og dermed en af statens ældste
bosættelser. Det er en vidunderlig by med en perfekt blanding
af traditioner, kulturarv, innovative kræfter og en skøn naturgiven beliggenhed. Byens stemning og arkitektur har store
ligheder med det charmerende franske kvarter i New Orleans
– dog føles Natchez mere ægte og afslappet. Byens reelle navn
er Natchitoches (udtales Nakitish). Hele dag 5 er afsat til at
nyde og udforske den betagende by, der repræsenterer mere
end 250 års fransk, spansk og amerikansk kultur.
Dag 6: Natchez – Alexandria, 80 km
En kort køretur fører dig til Alexandria, en smuk by, der blev
helt genopbygget efter borgerkrigen. Red River løber tværs
igennem Alexandria og skaber en fredelig og idyllisk
stemning.
WISCONSIN

N E W YO R

Niagara
Falls
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Dag 7: Alexandria – Lafayette, 144 km
I løbet formiddagen når du frem til Lafayette, “hovedstaden” i
Cajun Country, som er rolig, uden noget decideret centrum,
OHIO
men med en levende cajun-historie, tilbagelænet atmosfære,
ægte folklore og gode cajun-restauranter, hvor der underholdes med dans og musik.
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Dag 8: Lafayette – New Orleans, 249 km
Endnu en aften venter i New Orleans, hvor “joie de vivre” er
dagens og nattens kodeord.
Dag 9: New Orleans
Turen slutter.
ARKANSAS

MISSISSIPPI

Dag 3: New Orleans – Baton Rouge, 138 km
Dagens rute passerer gennem frodige landområder med gamle
plantage-ejendomme, hvor slaverne i sin tid puklede med
at høste bomuld og sukker og læsse det på hjuldampere ved
Mississippis bred. Området omkring Baton Rouge vidner om
Louisianas historie og arv fra Cajun-kulturen, som oprinder
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USA’s bedste nationalparker
Storslået natur og indianske “pueblos”
Bilferie, 16 dage/15 nætter

tjener ruten tre uger – flere af stederne kan man
med stort udbytte bruge flere dage på. Eventuelle
ekstra dage bør især henlægges til Yellowstone.
Mange rejsende forfalder ofte til den traditionelle
rejserute som “Western Panorama”, men har du
lysten og tiden til at prøve dette alternativ, så er
belønningen rig og oplevelserne i verdensklasse.

Dag 1: Ankomst til Denver
Ved ankomsten afhenter du bilen og tager til hotellet.
Dag 2: Denver – Rocky Mountain National Park –
Steamboat Springs, 260 km
Efter et detaljeret orienteringsmøde med Nyhavn Rejsers
lokale agent sætter du kursen nordpå mod Rocky Mountain
National Park, som er kendetegnet ved næsten 100 forrevne
bjergtinder i over 3000 meters højde. Sidst på dagen krydser du The Continental Divide inden ankomst til Steamboat
Springs.
Dag 3: Steamboat Springs – Dinosaur National
Monument – Rock Springs, 440 km
Videre nordpå til Dinosaur National Monument, hvor udgravningerne regnes blandt verdens vigtigste. Intet andet
sted har man fundet så mange dinosaurus-skeletter, -kranier
og -ben. Enkelte fossiler regnes for 140 millioner år gamle!
Fortsæt ind i Wyoming og “The Old West” gennem Flaming
Gorge og Red Canyon til Rock Springs.
Dag 4: Rock Springs – Jackson Hole, 310 km
Formiddagens smukke rute fører dig langs Wind River Gorge
til Jackson Hole. Eftermiddagen bruger du på at nyde stemningen i den gamle, rustikke by med pionær-arkitektur,
charme og spændende legender om fangere, jægere og indianere.

Grand Teton

Denne rute udgør den ultimative bilferie i USA.
Variationen i de besøgte nationalparker præsenterer USA’s utrolige mangfoldighed omfattende The
Rockies snedækkede bjergtinder, Yellowstones geysere og varme kilder, dinosaurus-skeletter, grønne
enge med bisonflokke, Grand Canyons uendelighed,
Bryce Canyons surrealistiske røde klippeformationer, indianske pueblos og anasazi-folkets urgamle
klippeboliger. Nyhavn Rejsers USA-eksperter er
ikke i tvivl: Mere forunderlig og kontrastrig kan
USA ikke opleves på 16 dage. Har du tiden, for-
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Dag 5: Jackson – Grand Teton – Yellowstone
National Park, 130 km
Rejsen fortsætter gennem Grand Tetons, som er nogle af de
mest dramatiske bjerge i The Rockies. Det pittoreske landskab omfatter krystalklare bjergsøer, fossende floder og evigt
grønne skove. Der er kun kort vej til Yellowstone, der må
betegnes som USA’s mest imponerende park med bison,
hjort, elg, bjørn, vandfald, over 200 geysere, heriblandt “Old
Faithfull”, og varme kilder som Mammoth Springs.
Dag 6: Yellowstone – Salt Lake City, 560 km
En forholdsvis lang dag fører til Salt Lake City, hovedstaden
i Utah, en religiøs stat bla. præget af mormonere. Husk at se
byens monumentale mormonske bygningsværker: templet og
tabernaklet.
Dag 7: Salt Lake City – Bryce Canyon
National Park, 400 km
Køreturen over Wasatch-bjergene bringer dig til Bryce Can-

Monument Valley

yon, som måske bliver rejsens mest uforglemmelige naturoplevelse. Her kan du opleve en serie alkovelignende kløfter
med surrealistiske klippeformationer som spir, hvælvinger og
amfiteatre skabt af erosion – i alle farveafskygninger af rød,
lilla, gul og hvid takket være forekomsten af jern og mangan.
Parken bør opleves til fods ad de mange vandrestier.
Dag 8: Bryce Canyon – Zion National Park, 80 km
En kort køretur fører dig til Zion, der adskiller sig fra mange
andre nationalparker ved, at du kører rundt i bunden af en
kløft og kigger op på de majestætiske sandstensklipper. Parken
ligner et geologisk eventyrland med utallige imponerende
bjergmassiver og udsigtspunkter, alle navngivet med religiøse
termer af mormoner.
Dag 9: Zion – Lake Powell, 190 km
Så går det vestpå via Kanab til Page, hvor ørkenen møder
den dybblå Lake Powell. Tag en bådtur til Rainbow Bridge,
verdens længste naturskabte bro.
Dag 10: Lake Powell – Grand Canyon –
Lake Powell, 190 km
Hviledag. Evt. kan du besøge Grand Canyons nordside, der er
mindst lige så overvældende som sydsiden, men meget mindre
besøgt. Dimensionerne er ufattelige, de røde klippeskråninger
gløder i solen, og udsigten synes endeløs…
Dag 11: Lake Powell – Monument Valley – Cortez, 450 km
Dagens rute fører dig gennem et klassisk “western-landskab”,
udødeliggjort af John Wayne og andre filmhelte. Det er her,
du finder de karakteristiske rødlige plateaubjerge og spir i
en vidtstrakt solskoldet ørken. Området er desuden højborg
for Navajo-indianerne, der tillader besøg på deres reservat.
Overnatning i Cortez.
Dag 12: Cortez – Mesa Verde – Durango, 80 km
Turen bringer dig gennem “Indian Country” (det nordøstlige
Arizona), til Colorado og den unikke Mesa Verde National
Park, hvor de arkæologiske fund fra anasazi-folket er erklæret
Verdens kulturarv af UNESCO. Anasazi-indianernes klippeboliger er mejslet ud af lodrette bjergsider, og udgør et
fascinerende vidnesbyrd om den højtudviklede kultur, der

Saguaro-kaktus

Arizona er Indian Country

prægede området fra ca. år 500-1.300. Overnatning i den
gamle guldmine-by, Durango.
Dag 13: Durango – Taos, 320 km
Herefter fortsætter rejsen over Pagossa Springs og ind i New
Mexico til den lille hyggelige by Taos, der er kendt som
kunstnerkoloni, men har markante elementer af både spansk,
indiansk og amerikansk kultur.
Dag 14: Taos – Santa Fe – Taos, 220 km
Dagen kan benyttes til afslapning eller til et besøg i Taos’
indianske “pueblo”, der har holdt indianske traditioner i
hævd de sidste 800 år. Alternativt kan du kan tage til Santa
Fe og nyde byens herlige atmosfære, der har gjort den til et
kunstnermekka.
Dag 15: Taos – Denver, 500 km
Ruten går igen nordpå ind i Colorado og byder på et smukt
gensyn med Rocky Mountains’ storslåede bjergpanoramaer.
Dagen slutter ved Larimer Square, Denvers historiske bydel,
hvor navnkundige Buffalo Bill holdt til.
Dag 16: Afrejse fra Denver
Turen slutter.
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Bryce Canyon National Park

Wild West Country

Sporvogn, San Francisco

Yosemite National Park

Western Panorama

Højdepunkterne i det vestlige USA
Bilferie, 14 dage/13 nætter
Dette er Nyhavn Rejsers klassiske biltur i det vestlige USA omfattende alle de seværdigheder, du bør
se i denne del af landet: Den smukke kyststrækning
fra Los Angeles til San Francisco, Las Vegas og de
enestående nationalparker som Yosemite, Death
Valley, Zion, Bryce og Grand Canyon. Her er oplevelser for enhver smag omfattende historiske
steder, indianerkultur, storbyseværdigheder samt
naturattraktioner. Rejsen kan naturligvis gennemføres på de angivne 14 dage, men vi anbefaler,
at du supplerer med overnatninger tæt på Grand
Canyon, Yosemite og Bryce/Zion, så der er god tid
til at opleve parkerne til fods i nærkontakt med
naturen. Har du således 16-17 dage til rådighed, vil
du kunne få det optimale udbytte af de tilbagelagte
kilometer og de besøgte steder.
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Dag 3: Palm Springs – Needles – Laughlin, 418 km
Hvis du er naturinteresseret, bør ruten lægges omkring Joshua
Tree National Park, der udmærker sig ved betagende geologiske formationer og en interessant flora med det egenartede
Joshua Tree, kaktus, yucca og vilde blomster. Alternativt kan
du køre via Lake Havasu med den gamle London Bridge.
Overnatning i Laughlin, Nevadas nye underholdnings- og
gamblingparadis.
Dag 4: Laughlin – Williams, 235 km
Fortsæt videre et stykke ad den historiske Route 66, der
strækker sig helt fra Los Angeles til Chicago. Gør stop i Grand
Canyon Caverns, hvor der findes spændende travestier gennem
forunderlige mineralske formationer. Overnatning i Williams.

Dag 1: Ankomst til Los Angeles
Ved ankomst til Los Angeles tager du hotelbussen (gratis) til
hotellet.

Dag 5: Williams – Grand Canyon – Lake Powell, 307 km
Så er det tid til at opleve Grand Canyon, der fortjent har opnået verdensberømmelse takket være sin enestående geologi.
Her er vitterligt også tale om et naturfænomen i særklasse.
Horisonten synes uendelig og dimensionerne ubegribelige
– dybde: 1,6 km, bredde: op til 30 km og længde: 450 km.

Dag 2: Los Angeles – Palm Springs, 240 km
Dagen starter med et detaljeret orienteringsmøde med Nyhavn
Rejsers agent, inden du afhenter udlejningsbilen. På vej
ud af byen anbefaler vi et stop i Anaheim for at besøge Disneylands magiske verden. Overnatning i Palm Springs, en
behagelig ørkenoase.

Grand Canyons magi er i høj grad præget af samspillet mellem sol, skygge og de utallige røde nuancer i de mægtige
klippesider. Indfaldsporten er Grand Canyon Village, hvorfra
der mod øst og vest udgår vandrestier og panoramaruter langs
“The Rim”. Fortsæt videre gennem Painted Desert og Navajo Indian Reservation til Page på bredden af Lake Powell.

Dag 6: Lake Powell – Bryce Canyon – Zion National
Park – St. George, 489 km
Om morgenen kører du ind i mormon-staten Utah til Bryce
Canyon National Park, der er kendetegnet ved særegne geologiske klippeformationer som spir, hvælvinger og “amfiteatre” i alle røde farvetoner. De gode vandrestier gør det
muligt for dig at komme helt tæt på dette naturvidunder, der
ofte fremstår som den mest mindeværdige park. Eftermiddagens rute går gennem Zion National Park, hvor sandstensklippemassiver strækker sig majestætisk mod den blå himmel.
Klipperne er forståeligt nok navngivet med religiøse termer af
mormonske bosættere – der er noget overjordisk over parken.
Overnatning i St. George.
Dag 7: St. George – Las Vegas, 187 km
En forholdsvis kort køretur fører dig til Las Vegas, hvor resten
af dagen er til fri disposition, så du kan nyde Las Vegas’ mange
underholdningstilbud eller slappe af ved poolen. Las Vegas by
night er en verden for sig af funklende lysreklamer, overdådige
shows og glad stemning for både børnefamilier og spillefugle.
Dag 8: Las Vegas – Death Valley – Visalia/Tulare, 720 km
Dagens rute går gennem et af de varmeste steder på kloden.
Death Valley Monument er et fascinerende ørkenområde med
store sandklitter og en ulidelig hede det meste af året. Det er
en lang dags kørsel, men med stor variation fra gold ørken til
Sierra Nevada-bjergkædens høje bjergtinder og grønne skove.
Overnatning i landsbrugsområderne ved Visalia/Tulare.
Dag 9:Visalia/Tulare – Yosemite National Park –
Modesto, 447 km
Rejsen fortsætter nordpå til Yosemites maleriske natur: fyrretræsskove, idylliske enge, kolossale granit-klippemasssiver,
snedækkede bjergtinder og spejlblanke søer. Sørg for at komme i nærkontakt med naturen og fornem den med alle sanser:
Hundrede meter høje vandfald vælter i kaskader ud over
klipper, Sequia-træerne har en diameter på over 3 meter, og
vidderne er enorme… – her er ganske enkelt uhørt smukt.
Overnatning i Modesto.

Big Sur – kysten
syd for San Francisco

gader og gå lidt omkring ved Union Square i byens centrum.
Fra det farverige, men kommercielle Fisherman’s Wharf går
der sejlture til fængselsøen Alcatraz. San Franciscos restaurations- og natteliv byder på alverdens muligheder og afspejler
byens internationale sammensætning.
Dag 12: San Francisco – Monterey – Santa Maria, 465 km
Du vender nu bilen sydpå mod Monterey Peninsula med Cannery Row, kendt fra John Steinbecks roman.Jasper
Den naturskønne
A LBE RTA
BRITISH
COLUMBIA
kystrute “17 mile drive”
fører
til den charmerende by, Carmel.
Icefields
Fortsæt videre ad Highway 1, en af landets
mestColumbia
imponerende
Lake Louise
Kamloops
Banff
kystveje med udsigt til Stillehavets voldsomme bølger, der uafCalgary
ladeligt banker mod kystens
Vancouver forrevne klippeskråninger. Overnatning i Santa Maria.
Dag 13: Santa Maria Seattle
– Solvang
– Santa Barbara – Glacier
WA SHINGTON
National Park
Ventura Beach, 174 km
Mt. Rainier
Kalispell
Dagens første stop er den lille dansk-prægede by, Solvang.
MONTA NA
Syd herfor ligger Santa Barbara med spansk kulturarv, hvide
Pendletonferiestemning. Natten tilbringes
strande, palmetræer og herlig
ved Ventura Beach.
OREGON

Yellowstone

IDA HO

Dag 10: Modesto – Napa Vine Valley –
San Francisco, 245 km
Endnu en smuk dag venter. Kør nordpå mod de frodige, bølgende bakker i Napa, Californiens berømte vinområde, hvor
vingårde tilbyder smagninger. På vej sydover fører ruten dig
gennem Muir Woods med de mægtige Redwood-træer. Tag
også et ophold i den charmerende bohemeby, Sausalito, der
har eksklusive restauranter og butikker samt en formidabel
udsigt over bugten og byen, der regnes for landets smukkeste.
Herfra krydses Golden Gate Bridge til San Francisco.

National Park
Dag 14: Ventura Beach – Los Angeles,
Boise 120 km
Teton
Videre sydpå gennem eksklusive Malibu og SantaGrand
Monica.
Turen slutter her med mindre du ønsker et par dages forlænTwin Falls
C ALIFORNIA
gelse for at opleve bla. Universal
Studios, Beverly Hills og
NE VA DA
Jackson
Hollywood Boulevard.
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Yosemite
National Park
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Bryce
Canyon
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Visalia

Dag 11: San Francisco
Hele dagen er afsat til at opleve nogle af byens mange seværdigheder: Chinatown, den spanske mission hvor byen blev
grundlagt, Flower Power-distriktet Haight Asbury eller Museum of Modern Art. Tag en tur med sporvogn i de kuperede
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Canadas Rocky Mountains
og Yellowstone
Bjerglandskaber, gletschere og dyreliv
Bilferie, 15 dage/14 nætter

Målet er Kamloops, som er centrum for vintersports-aktiviteter
og udendørsfolket. Byen ligger ved sammenløbet af to floder
og Kamloops-sø. Her anbefales det at tage en sejltur på Thomson-floden langs de omkringliggende bjerge.

Spækhugger

Denne rejse har Nyhavn Rejser specielt tilrettelagt
for de, som ønsker at opleve Nordamerikas mest
imponerende natur. Canadas Rocky Mountains og
nationalparkerne i det nordvestlige USA udgør et
veritabelt eventyrland af naturvidundere med vulkaner, snedækkede bjergkæder, farverige søer, gletschere
i hundredvis, brusende vandfald og geysere. Undervejs vil der være gode muligheder for at iagttage
dyreliv som f.eks. bison, bjørne, elge og ørne. Nogle
dage er der relativt store kørselsafstande, så Nyhavn
Rejser anbefaler at bruge et par dage ekstra på turen,
for at naturfænomenerne kan opleves i ro og mag.

Dag 1: Seattle
Ankomst i Seattle og transport til hotellet. Om eftermiddagen
kan du se nærmere på byen, der er behagelig og moderne
med en smuk beliggenhed i grønne omgivelser.
Dag 2-3: Seattle – Vancouver, 224 km
Dagen starter med et tur-orienteringsmøde med Nyhavn Rejsers agent. Herefter afhenter du bilen og kursen sættes nordpå
mod den canadiske grænse og Vancouver, en vidunderlig by
omgivet af store bjerge og med en fantastisk beliggenhed ved
Stillehavskysten. Hele dag 3 er afsat til attraktionerne i og
omkring Vancouver. Det er en kosmopolitisk by med en palet
af etniske grupper og en pulserende stemning. Se nærmere på
Chinatown, det historiske Gastown-distrikt, Stanley Park eller
det moderne kvarter omkring Robson Square. Overvej en
sejltur til Vancouver Island og den hyggelige, engelsk-prægede
by Victoria. Og i sundet ved Vancouver Island er det muligt
at se hvaler og spækhuggere.
Dag 4: Vancouver – Fraser River – Kamloops, 429 km
Dagens rute fører dig gennem grønne landbrugsområder og
Fraser River Canyon i fodsporene på hedengangne guldgravere.
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Dag 5: Kamloops – Jasper National Park, 449 km
Du kører videre nordøstpå gennem British Columbias vildmark på vej mod de imponerende Rocky Mountains, der
er skabt af gletscheraktivitet og millioner af års bevægelser i
jordens skorpe. Turen går ad den berømte Yellowhead Highway
forbi Mt. Robson, den højeste tinde i “The Rockies”, til Jasper
National Park. The Rockies byder på et mageløst landskab af
kolossale snedækkede bjergkamme, spejlblanke søer, grønne
skove og mægtige gletschere. Luften er krystalklar og sigtbarheden synes endeløs. De kommende dage vil du opleve en hel
stribe formidable panoramaer, hvor naturen til stadighed synes
at overgå sig selv. Sørg for at komme ud på vandrestierne med
mulighed for at opleve elge, bjørne og forskellige fuglearter.
Dag 6: Jasper – Banff National Park, 290 km
Turen fortsætter sydpå ad Icefiels Parkway, der fortjent rangerer som en af verdens smukkeste veje, omgivet af blændende
naturskønhed på alle sider. Her finder du blandt andet Columbia Icefiels, den største iskalot syd for Arktis, og gletschere,
der graver sig gennem landskabet som store plove af is. Endvidere er her flere maleriske søer, hvoraf især Lake Louise
skiller sig ud med sine grønlige nuancer. Overnatning i Banff.
Dag 7: Banff – Calgary, 125 km
Om formiddagen fortsætter naturoplevelserne inden den
korte køretur gennem Bow River Valley til Calgary, hvor
vinter OL blev afholdt i 1988. Ellers er byen kendt for sine
skyskrabere, olie, kvæg, cowboystøvler og Stetson-hatte (i juli
afholdes et seværdigt 10 dages rodeo-event).
Dag 8: Calgary – Waterton Lakes –
Glacier National Park – Kalispell, 350 km
Videre sydpå til de smukke Waterton-søer, der grænser op til
Montana (USA) og Glacier National Park med talrige forrevne bjergtinder i granit og flere naturvistaer af format. Såfremt vejret tillader det, vil vi anbefale, at du følger “Going to
the Sun” Highway, der snørkler sig gennem et bjerglandskab
med dybe dale, evigtgrønne skove, 50 gletschere og 200 søer
omgivet af dyreliv som bjergged, bjørn, elg, ørn etc., så hold
øjnene åbne. Overnatning i Kalispell.
Dag 9: Kalispell – Yellowstone National Park, 624 km
En langs dags kørsel bringer dig forbi Flathead Lake og ud i
“Big Sky Country” til Montanas åbne prærie, hvor indianere og
bison sameksisterede harmonisk i århundreder, inden de første
hvide pionerer og opdagelsesrejsende søgte lykken på disse
kanter. Dagens mål er Yellowstone, landets første nationalpark.

Grizzlybjørne

Vandremulighederne er spektakulære

Dag 10: Yellowstone – Grand Teton National Park –
Jackson, 200 km
Yellowstone regnes som en af landets største naturskatte takket være sit mangfoldige økosystem og geologiske fænomener
som spruttende geysere, boblende muddersøer og varme
kilder. Dyrelivet er rigt med fine muligheder for at opleve
mange arter i deres naturlige miljø, f.eks. bisonflokke, elge,
murmeldyr og bjørne. Ud på eftermiddagen begiver du dig
sydpå til Grand Tetons, en af de højeste og mest dramatiske
bjergkæder i Nordamerika. Overnatning i den rustikke
western-by, Jackson.

Canadas Rockies

til en picnic frokost, der kan indtages ved foden af Mt. Rainier, en kolossal, udslukt vulkan med snedækket tinde og 26
gletschere. Overnatning nær Mt. Rainier.
Dag 14: Mt. Rainier – Seattle, 216 km
Formiddagen er fri til at udforske naturen omkring vulkanen,
der er omgivet af fyrretræsskove. Ankomst til Seattle ud på
eftermiddagen.
Dag 15: Seattle
Turen slutter.

Dag 11: Jackson – Craters of the Moon –
Twin Falls, 432 km
Ruten fortsætter vestpå ind i Idaho til det specielle, månelignende landskab i Craters of the Moon, skabt af kraftig
vulkansk aktivitet. Det bizarre landskab har fungeret som
træningsområde for måneastronauter. Herefter fortsætter du
til Twin Falls og Shoshone Falls, der dog kan være lidt fattige
på vand i sommermånederne.

Jasper

A LBE RTA

BRITISH C OLUMBIA

Kamloops

Lake Louise

Columbia Icefields
Banff

Calgary

Vancouver

SASK AT CH EWA N

Seattle

Dag 12: Twin Falls – Oregon Trail – Pendleton, 541 km
Endnu en lang dag påbegyndes med køreturen gennem den
store Boise National Forest, hvor du kan se et stykke af den
historiske Oregon Trail, benyttet af pionerer og nybyggere i sin
tid.Videre gennem Boise, “City of Trees”, og Baker City med
et interessant museum om Oregon Trail. Overnatning i Pendleton, hvor den årlige round-up rodeo finder sted i september.

WASHINGTON

Mt. Rainier

Kalispell

Glacier
National Park

MONTANA

Pendleton
ORE GON
IDA HO

Boise

Yellowstone
National Park
Grand Teton

Dag 13: Pendleton – Yakima – Mt. Rainier, 362 km
Så går turen nordpå ind i Washington State til Yakima, et vigtigt landbrugs- og vinproduktionsområde. Køb friske råvarer

NE VA DA

San Francisco

WYOMING

Twin Falls

C ALIFORNIA

Yosemite
National Park

N EVA DA

Jackson
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Et sjældent syn
Når du rejser med SAS’ Airbus fly til USA, kan du opleve et yderst sjældent syn.
Via to kameraer kan du på din helt personlige videoskærm følge med i, hvad der
sker uden for. Bliver det for skyet, vælger du blot mellem 40 kanaler med film,
spil og musik. Udsigten og underholdningen nyder du i, specialdesignede og
behagelige sæder med ekstra god plads til benene. Vi plejer dig ikke blot udvendigt, men også indvendigt. Bag vores madkoncept står et team af mesterkokke, og du præsenteres altid for flere menuer. God udsigt og velbekomme!
www.sas.dk

It’s Scandinavian

Washington D.C.
Verdensmagtens hovedstad

Først var der grækerne og Athen. Så var der romerne og Rom. Og nu er der
amerikanerne og Washington D.C. Verdensmagtens hovedstad. En by, der er
bygget for at imponere.

Capitol

Washington D.C. er luftig og grøn. Gaderne er brede, og her
findes ingen skyskrabere, men de storslåede monumenter tager
til gengæld pusten fra en: The Mall med Lincoln Memorial
i den ene ende og Capitol i den anden, museerne, Det Hvide
Hus og Jefferson Memorial på siderne er nok til flere dages
oplevelser. Natteliv finder du primært i det hyggelige Georgetown med barer, diskoteker, jazzhuse og restauranter. Og om
dagen finder du fine shoppingmuligheder i området.

Georgetown

Udflugter og Sightseeing
Heldagstur til Mt. Vernon (George Washingtons hjem),
havnebyen Alexandria og Pentagon.

Glem ikke museerne og monumenterne. Vi vil anbefale Freer
Gallery of Art, National Air and Space Museum, Hirshhorn
Museum and Sculpture Garden, National Museum of African
Art og National Museum of Natural History. Et lille museum,
som også er et besøg værd, er The Phillips Collection med
post-impressionistisk kunst. Oplev Det Hvide Hus, Washington Monument, Lincoln Memorial, US Capitol, Arlington
National Cemetary og Vietnam Veterans Memorial.

Heldagstur til Chesapeake Bay og Annapolis
– hovedstaden i Maryland.
Annapolis er en lille hyggelig by af historisk betydning. Lystbådehavnen er travl om sommeren, og her findes små gader med gode
forretninger.

Baltimore ligger mindre end en times kørsel fra hovedstaden
og kan dermed også anvendes som indfaldsport til den spændende historiske egn, der omgiver Washington. Byen har
indenfor de seneste 20 år fået en renæssance fra at have været
en typisk industri- og havneby til en mere attraktiv storby. I
dag er havneområdet bygget om med nye butikker og restauranter, hvor man bla. kan få delikate krabber. Nyhavn Rejsers
USA-eksperter anbefaler, at du besøger det flotte akvarium
og fortet ved indsejlingen til havnen. Baltimore ligger ved
Chesapeake Bay, som er den største fjord i USA, og et eldorado for lystsejlere.

Sådan kommer du rundt
Tag The Old Town Trolley rundt i Washington D.C., og du får en
kombination af sightseeing og transport. Du kan stå af og på, når
du vil, og chaufføren fortæller om de steder, du passerer. Tilsvarende tilbyder Tourmobiles transport til alle større museer og seværdigheder. Ellers er undergrundsbanen – Metrorail – udmærket.
Bemærk at langt de fleste attraktioner i hovedstaden har gratis
adgang, men husk pas. Sikkerheden er skærpet, og der føres nøje
kontrol ved alle statsbygninger.

Kombinér Philadelphia og Baltimore.
Nyhavn Rejser foreslår, at du tager toget til Baltimore og videre
til Philadelphia og retur til Washington D.C. En god 2- eller 3dages udflugt.

Information på nettet
www.washington.org
www.baltimore.org
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New York

Den kulturelle og finansielle hovedstad
Hvad har New York? Absolut alt! Det er derfor, New York er en af verdens største
attraktioner. New York er størst med praktisk taget alt: over 350 teatre, 25.000
restauranter, 100 skyskrabere, verdens største museer og de smukkeste parker.

Empire State Building

Central Park

Når du kommer til denne metropol, bør du naturligvis opleve Frihedsgudinden, FN-bygningen, Empire State Building,
Rockefeller Center, Wall Street, Fifth Avenue, South Street
Seaport, Broadway… listen er uendelig. Hvert kvarter har
sine egenartede karakteristika: Etniske enklaver som Harlem,
Little Italy og Chinatown. Bohemedistriktet Greenwich, der
stadig forbliver manges favorit, selv om det er knap så kunstnerisk og alternativt som i velmagtsdagene. Trendy Soho og
Tribeca med gallerier, boutiques og smarte restauranter. Det
økonomiske centrum Financial District med New York Stock
Exchange, Wall Street og den sørgelige lokalitet Ground Zero,
hvor World Trade Center stod. Hver bydel er ganske unik,
og man skal ikke gå mange hundrede meter, før indtryk og
omgivelser straks skifter karakter… Find selv ud af, hvor
fascinerende New York er.
Hotellerne i New York
De fleste, som rejser til USA, besøger flere steder og vil opleve mest muligt. De amerikanske storbyer er forskellige –
hver storby har nemlig sine særpræg. I Nyhavn Rejsers prisliste finder du priserne på de hoteller, vi anbefaler. Kontakt
Nyhavn Rejser, hvis du søger et specielt hotel, du ikke finder
i prislisten. Vi kan tilbyde et godt udvalg af hoteller på Manhattan i New York. I modsætning til det øvrige USA, hvor
der almindeligvis er to dobbeltsenge på hvert værelse, har de
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New Yorks beredne politi

fleste Manhattan-hoteller værelser med enten dobbeltseng
eller to enkeltsenge. Derfor er det vanskeligt at bo flere end
to på værelserne med mindre andet er angivet. Som noget nyt
tilbyder vi velbeliggende lejligheder i det centrale Manhattan. Spørg om mulighederne og hør i øvrigt altid om vore
aktuelle storby-tilbud.
Restauranter
New York har restauranter i prislag for enhver smag. I bydelen
Chinatown, Little Italy og Greenwich Village finder du små,
hyggelige restauranter – ofte til rimelige priser. I teaterområdet er priserne ofte høje i forhold til kvaliteten. For kræsne
ganer ligger prisvindende restauranter som Four Seasons
(Midtown East) og Aureole (Upper East) i prisniveau fra 51
USD og opefter, mens andre rigtig gode restauranter som

Sådan kommer du rundt
Fra lufthavnene J.F. Kennedy, Newark og La Guardia går der busser til “Port Authority” på 8th Avenue, 41st St. Enkelte firmaer
tilbyder transport direkte til hotellerne på “seat-in” basis. Du kan
også tage en taxi, men vælg da udelukkende de autoriserede. Hvis
du og dine rejseledsagere udgør 4-5 stykker, kan I med fordel
benytte en rigtig New York Limousine. Og endelig kan du vælge
Subway, som dækker hele New York. Ved ankomsten kan du
henvende dig til “Ground Transportation Desk” for den aktuelle
transport. Du kan også lade Nyhavn Rejser arrangere transporten
hjemmefra. Skal du fra Manhattan til én af lufthavnene, bør du
påregne god tid – specielt i myldretiden. Spørg evt. hotellets
reception.
Information på nettet
www.nycvisit.com
www.cityguideny.com
www.iloveny.com (staten New York)

Pasha (Upper West Side), Lagans (Theatre District) og Giovannis Atrium (Lower Manhattan) i prisniveau ligger på 2135 USD for appetizer og hovedret. Nyhavn Rejser anbefaler
at se mere om “dining” på hjemmesiden www.newyork.com.
Gode barer og cafeer findes overalt på Manhattan, så der er
favoritter både i hyggelige Greenwich Village, Soho, Lower
East Side og langs Central Park West (Upper West Side). Men
gå selv på opdagelse og vælg din egen favorit.
Teatre og musik – Broadway, Radio City Music Hall
og Metropolitan Opera
Hvilke teaterstykker går på Broadway, og hvilke shows vises
i Radio City Music Hall? Hvis du er tålmodig, kan du være
heldig at købe billige billetter på Times Square til forestillinger
samme dag, dog er det ofte svært at få plads til de forestillinger, du måtte ønske. Spørg Nyhavn Rejser. Vi ved hvad
der vises og kan skaffe billetterne hjemmefra. Alternativt kan
en tur i biografen være en ganske sjov oplevelse i New York!
Museer
Et ophold i New York bør kombineres med et besøg på nogle
af verdens bedste museer. Museum of Modern Art, 11W, 53rd
St. – en enestående kunstsamling fra 1880 og frem. Desuden
design (B&O, Arne Jacobsen), foto og film. Metropolitan Museum of Art, 5th Avenue, 82nd St. – verdens største – og bedste? kunstmuseum med mere end tre millioner værker. Guggenheim Museum, 5th Avenue, 89th St. – enestående samling
af moderne skulpturer og malerier. American Museum of
Natural History, Central Park West, 79th St. – for naturhistorisk
interesserede et must med mere end 35 millioner genstande!
Power Shopping
New York er et indkøbsparadis. Her findes USA’s – ja, måske
verdens – største udbud af alt indenfor mode, sport, fotoudstyr, elektronik, musik, bøger, legetøj – “you name it”. Stormagasinerne Macy’s og Bloomingdale’s er blandt de største i
verden. På 5th Avenue finder du eksklusive design- og mærkevareforretninger med alle de nye trends. Specialbutikker
findes overalt, så der er mange gode køb at gøre i New York.

Frihedsgudinden

Udflugter og Sightseeing
Har du ikke gjort det før – så tag på en sightseeing. Du får gode
oplysninger, og så giver det et godt overblik over byen. Hvis du
skal se nogle af de største seværdigheder, så kan du med fordel
købe et “Citypass”, der giver en stor besparelse på entreerne.
Den store Manhattan-tur
Turen varer 4,5 timer og dækker Harlem, Greenwich Village,
Chinatown, Wall Street, FN-bygningen, Central Park mm. Er det
første gang, du er i New York, kan vi stærkt anbefale denne tur. Så
får du et hurtigt overblik over byen og kan bagefter selv besøge de
steder, du måtte ønske. Afgang hver dag.
Harlem Gospel Tour
Oplev legendariske Harlem, hvor højdepunktet på turen er en
gospelgudstjeneste i en af Harlems kirker. Afgang på søndage.
Circle Line Cruise
Bådtur rundt om Manhattan med udsigt til New York Skyline,
Frihedsgudinden, Brooklyn Bridge, FN-bygningen og meget
mere. Vi anbefaler kun at tage turen i godt vejr. Alternativt kan du
vælge at benytte Staten Island Færgen, der er gratis, og som giver
en flot udsigt til Frihedsgudinden.
Helikopter-sightseeing
Flere muligheder for helikopter sightseeing-ture af forskellig
længde. Anbefales især, hvis vejret er godt.
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Boston og Niagara Falls
New England, USA’s vugge

New England er navnet på det nordøstlige område af USA, hvor de første engelske nybyggere slog sig ned. Her er Boston et knudepunkt og den by i USA, som
bærer mest præg af sin engelske historie. Boston er også kendt som en universitetsby med Harvard og Massachusetts Institute of Technology som de mest
kendte. Boston er en smuk by, hvor nyt og gammelt mødes. Det er tillige en
hyggelig by, hvor europæere føler sig hjemme.

Efterår i
New England

Boston

Nyhavn Rejser anbefaler at følge den røde tråd – The Freedom Trail – gennem byens historie. Besøg havnen og Boston
Tea Party Ship. Tag en tur i det populære historiske shoppingområde, Faneuil Market Place. New England er smukkest om
efteråret. Over hundrede forskellige arter af ahorn, ask, eg,
birk, bøg m.fl. skaber et sandt mesterværk i stærke røde og
gule farver. Derfor er det højsæson i New England om efteråret, og vi anbefaler at reservere i god tid.
Fra Boston er der kort vej til canadiske storbyer som Montreal, Quebec og det verdensberømte naturvidunder, Niagara
Falls, der ligger på grænsen mellem USA og Canada. Her kan
du vælge at bo enten på den canadiske eller den amerikanske
side. Niagara Falls er nok smukkest fra den canadiske side,
men efter vor opfattelse er både hotellerne og besøgsområdet
Information på nettet
www.massvacation.com
www.bostonusa.com
www.mainetourism.com
www.niagara-usa.com
www.tourismniagara.com
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Niagara Falls

Hvalsafari, Cape Cod

på den amerikanske side også gode. Niagara Falls er et af de
steder, som skal besøges, et “must”, som næsten ikke lader sig
beskrive. Nyhavn Rejser anbefaler at tage på en bådtur med
“Maid of the Mist” ind under selve faldene – eller tag med
på en klatretur ned til faldene. Prøv evt. også en helikoptertur over Niagara Falls. Det er en utrolig oplevelse. De fleste
af vores kunder besøger Niagara Falls på en bilferie eller i
forbindelse med et ophold i Toronto eller New York.
Udflugter og Sightseeing
Med adskillige flyforbindelser fra Europa og et “nemt” vejnet er
Boston et oplagt udgangspunkt for en bilferie i det nordøstlige
USA. Der ligger mange interessante historiske byer og naturmæssige attraktioner i oplandet. Nyhavn Rejsers eksperter nævner
i flæng Acadia Nationalpark på Mount Desert Island og White
Mountains, men et af de mest attraktive områder er Cape Cod, en
smuk halvø, der rager ud i Atlanten. Det er et overordentlig populært område i sommermånederne takket være de gode strande,
den skønne natur og den charmerende by Princetown, hvorfra
man kan tage på hvalsafari. Det er også på disse kanter, man finder
øen Martha’s Vineyard, der gennem talrige år har været tilholdssted for overklassen og celebriteter som Kennedy- og Clintonfamilierne.

Chicago
Gateway til Midtvesten
Chicago – The Windy City – er USA’s tredje største by med
sine ca. tre millioner indbyggere. Det er en ny by, der er
karakteriseret ved brede avenuer, betagende arkitektur og
mange parker, hvor der om sommeren arrangeres koncerter
og teaterforestillinger. Fra Sears Tower, en af verdens højeste
bygninger, kan du skue ud over hele byen og Lake Michigan,
søen, der er en vigtig del af byen og dens liv. Der er mange
museer – bla. The Art Institute of Chicago, Field Museum og
Museum of Science and Industri.
Chicago er et eldorado for de købelystne. Her finder du alt
fra fashionable butikker til prisbillige butikskæder. Og nattelivet er unikt. På Chicago Blue Club kan du nyde god musik
i et enestående miljø med både lokale og gæstende artister.
Her er Rock’n Roll McDonald, som har åbent 24 timer,
Hard Rock Cafe og Planet Hollywood. Michael Jordan har sin
egen restaurant, og god jazz kan du høre på Andy’s Jazz Club.
I Chicago starter den berømte Route 66, og byen er i det
hele taget en god indgangsport til en lidt kortere tur for dem,
som gerne vil krydse USA fra øst til vest.

Chicago skyline

Sådan kommer du rundt
Fra lufthavnen går der tog/undergrundsbane til centrum. Ellers
tag en taxi. Skal du rundt i byen, er undergrundsbanen velegnet.
Benyt eventuelt “Chicago Trolley” mellem de største seværdigheder. I centrum kan du færdes trygt, men vær opmærksom, hvis
du kommer til de ydre områder.
Information på nettet
www.chicago.il.org

New Orleans
Det mest
eksotiske USA

New Orleans og staten Louisiana udgør noget af det mest
farverige og eksotiske i USA takket være kreolerne og
cajunfolket, der har oprindelse i Frankrig og Spanien. Denne
kulturarv har slået igennem i det meste af New Orleans’ og
Louisianas arkitektur, gastronomi og musik.
Den gamle del af New Orleans, The French Quarter, er ikke
større, end at du kan slentre rundt. Det er i French Quarter,
specielt omkring Bourbon Street, at nattelivet foregår. Her
kan du ikke blot høre den ypperligste jazz, men også rock’n
roll, r&b og lokale stilarter som cajun og zydeco. Kendt er
Preservation Hall, hvor gamle jazz-musikere spiller den ægte
musik. Men kom lidt før lukketid, så undgår du køerne. Foruden musikken skal du ikke snyde dig selv for byens kulinariske oplevelser – herunder en jazz-brunch på The Court of
Two Sisters.
New Orleans er værtsby for en række musikfestivals. Mest
kendte er Mardi Gras og New Orleans Jazz and Heritage Festival. Nyhavn Rejser anbefaler at bestille i god tid, da hotellerne hurtigt bliver udsolgt. Afsæt god tid i New Orleans.
Både byen og området har meget at byde på.
Der findes mange rigtigt gode udflugtsmuligheder i New
Orleans. Især kan vi anbefale en sightseeing til sumpene uden
for byen. Oplev nogle af de smukke Plantation Houses eller
vælg et cruise på Mississippi med hjuldamper.

Bourbon Street

Sådan kommer du rundt
Fra lufthavnen er det lettest og hurtigst at tage en taxi ind til
byen. I French Quarter er det absolut mest bekvemt at bevæge
sig rundt til fods, men du skal være opmærksom på, hvor du går
om aftenen. Prøv at tage sporvognen som en sightseeing tur og
oplev de smukke gamle villakvarterer i New Orleans. Køb evt. et
“VisiTour-pas”, der giver tre dages transport med bus og sporvogn
til favorabel pris.
Information på nettet
www.neworleanscvb.com
www.insideneworleans.com
www.louisianatravel.com
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Snake River, Yellowstone

Yosemite National Park

USA’s nationalparker
Natur i verdensklasse

For mange rejsende er det de fantastiske nationalparker i USA, der trækker
– forståeligt nok. For her er tale om helt enestående naturattraktioner i verdensklasse. Det er således ikke noget tilfælde, at UNESCO har klassificeret en hel
stribe af dem som værende “Verdens Natur- og Kulturarv”.

Listen i USA omfatter bla. følgende nationalparker: Mesa
Verde (Colorado), Yellowstone (Wyoming), Grand Canyon
(Arizona), Redwood (Californien), Great Smoky Mountains
(North Carolina/Tennessee), Olympic (Washington), Carlsbad
Caverns (New Mexico) og Yosemite (Californien).
Udover de nævnte vil Nyhavn Rejser også pege på Zion National Park og Bryce National Park, da de for mange rejsende
ofte står for større oplevelser end de mere kendte parker. Zion
og Bryce-parkerne ligger praktisk på en rute, der kombinerer
Californien med Las Vegas og Grand Canyon. Tilsvarende er
Everglades-parken et “must” for de naturinteresserede, som
besøger Florida.
Yellowstone
Yellowstone Nationalpark ligger i hjertet af USA og dækker
store dele af Wyoming. Yellowstone er verdens første nationalpark med 10.000 varme kilder, store skove og mægtige
vandfald. Den blev erklæret for nationalpark i 1872 for at give
udbytte og glæde for folket. Parken har flere indfaldsporte, bla.
Mammoth, Roosevelt, Old Faithfull og Lake Yellowstone. Et
ophold i op til syv dage koster ca. 12 USD og med mulighed
for campering. Vil du selv køre rundt, kan vore rejseeksperter
anbefale, at du køber en eller flere af de “selv-guidede” ture,
som fortæller om de forskellige områder. Desuden kan du
købe guidede ture. Fisketure arrangeres også. Her er der 10
overnatningssteder – alt fra enkle hytter til luksushoteller.
Den mest kendte af geyserne er Old Faithfull, som bærer sit
navn med rette, fordi den springer hver time. De fleste af vore
gæster besøger Yellowstone i forbindelse med bilferie eller en
busrundrejse. Eller man kan flyve ind til Rapid City og leje
en bil der.
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Yosemite
Yosemite National Park er et yndet udflugtsmål for byfolket
i San Francisco og Los Angeles. Parken ligger 350 km øst for
fra San Francisco og er et område med bjerge, skove, sletter,
floder og dale, som er unikt i denne del af USA. Der er tre
indfaldsporte til Yosemite: Big Oak Flat i vest, Wawonai i syd
og Tioga Pass, som kun er åbent om sommeren. Entreen er
pt. ca. 7 USD pr. bil og 3 USD pr. person. Der er to besøgscentre i parken: Yosemite Valley og Tuolumne Meadows. Inde
i parken er der gratis bus til østlige Yosemite Valley året rundt.
Der arrangeres guidede ture, eller du kan tage på sightseeing
på egen hånd. Du kan også campere – speciel reservation 8
uger før kræves, men der er bjørne i Yosemite, så al mad skal
opbevares “bjørnesikkert”. Du har også mulighed for at købe
et fiskekort. Det er meget svært at få plads på Yosemites hoteller i weekends, omkring helligdage og i feriesæsonen.

Bemærk
De fleste nationalparker åbner først medio maj eller primo juni,
da vinterens sne ikke er smeltet og ryddet før da. Parkerne lukker
som regel medio oktober. Hoteller og lodges inde i nationalparkerne skal reserveres i meget god (visse steder 6-12 måneder før).
Vær opmærksom på, at ved annullering eller ændring af reservationen, opkræves der meget høje gebyrer.
Hvis du skal besøge flere parker, anbefaler Nyhavn Rejser, at du
køber et National Parks Pass, der giver adgang til alle USA’s 443
parker og “National Recreation Areas”. Passet koster 50 USD, og
indebærer f.eks., at du sparer broafgiften over Golden Gate Bridge
og kan få bilen gratis med ind i parkerne.
Information på nettet
www.nationalparks.org
www.nps.gov

Bison

Grand Canyon

Det fantastiske naturfænomen
Grand Canyon er en af Nordamerikas helt store attraktioner
og samtidig et af verdens største naturvidundere. Grand Canyon skal opleves – dimensionerne og storslåetheden kan ikke
beskrives. Grand Canyon tiltrækker tusindvis af turister, og
derfor skal hotellerne i selve Grand Canyon Village bestilles
lang tid i forvejen. Hotellerne er af relativ enkel standard, og
man kan kun bo der i én nat. Derfor er det ofte en fordel
at bo lige udenfor i Williams eller Flagstaff, hvor hotellerne
er bedre og billigere. Det er muligt at tage på muldyr ned
i bunden Grand Canyon, men det skal bestilles mindst seks
måneder i forvejen. Det kan også lade sig gøre til fods.

Nærmeste storlufthavne er Las Vegas og Phoenix. Scottsdale
ved Phoenix er et udmærket sted at kombinere med Grand
Canyon. Det er et kendt feriested for amerikanerne, og det
er et hyggeligt sted at være med skøn natur, gode hoteller,
golfbaner og gode restauranter. Kører du fra Scottsdale til
Grand Canyon, så anbefaler Nyhavn Rejser at lægge turen via
Sedona-ørkenen, som har et imponerende landskab.

Udflugter og Sightseeing
Fra Williams i Arizona kan du med fordel anvende Grand Canyon
Railways til Grand Canyon Village, der inkluderer god tid til
at nyde udsigten, vandre langs “The Rim” og entré til IMAXteateret.
Fra Las Vegas har Scenic Airlines flyveture til Grand Canyon i
specialbyggede fly med store panoramavinduer. Vore rejseeksperter
kan anbefale en morgenflyvning lige efter solopgang.
Grand Canyon Air og Ground Daytour. Heldagstur med stop på
Grand Canyons South Rim, bustur i nationalparken og entré til
IMAX-teateret.
Overnatningstur fra Las Vegas til Grand Canyon inkl. én nat i
Grand Canyon Village samt transport til kanten af dybet og entré
til IMAX-teateret.
Monument Valley og Grand Canyon. Flyvetur over Grand Canyon
og bus til Monument Valley i Navajo-indianernes land.

Grand Canyon

Las Vegas

Spillefuglenes mekka
Las Vegas! Opstået af ingenting. Midt i ørkenen ligger denne
glitrende, gale spilleby. I Las Vegas er det natten, som regerer
med sine enorme spillecasinoer, shows og natklubber. Her kan
du vinde eller tabe alt. Blive gift døgnet rundt. Du kan opleve
shows hele tiden, og ofte er der store koncerter med kendte
stjerner. Men Las Vegas er ikke kun for de spilleglade, idet
byen også er særdeles familievenlig med Disney World-præg
og underholdning for enhver smag, uanset alder og interesse.
Shows som de legendariske Siegfried & Roy med hvide tigre
og elefanter, der trylles væk, vil nok også appellere til barnlige
og drømmende sjæle i alle aldre.
Hotellerne i Las Vegas er et helt kapitel for sig og hele oplevelsen værd. De konkurrerer nærmest om at være mest ekstravagante og overdådige i indretning. De fleste hoteller ligger langs den neon- og lysflimrende hovedgade “The Strip”.
Las Vegas er et udmærket udgangspunkt for ture til Grand
Canyon og til Hoover Dam, den største dæmning i USA.
Nyhavn Rejsers bedste råd: Besøg denne glitrende by efter

The Strip, Las Vegas

opskriften: spil for et fast defineret beløb, nyd den gode og
billige mad, lad dig underholde i verdensklasse, hav det skægt
i et døgn eller to – og tag så videre.

Information på nettet
www.lasvegas24hours.com
www.travelnevada.com
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San Francisco
USA’s smukkeste by

Er man på Vestkysten i USA, skal der nogle ualmindeligt gode
begrundelser til for ikke at besøge San Francisco. Mange kalder den USA’s smukkeste by. San Francisco er kendt fra utallige film med Golden Gate og fængselsøen Alcatraz. Byen er
en blanding af alskens kulturer, som trives indbyrdes. To nætter er minimum, helst tre eller flere, lyder rådet fra Nyhavn
Rejsers USA-eksperter. San Franciscos centrum er Union
Square, der rummer masser af hoteller, fancy cafeer, gallerier
og forretninger. Besøg Civic Center, Opera House og Old
Mission Dolores, hvor San Francisco blev grundlagt. Andre
seværdigheder er Twin Peaks, Golden Gate Park med Japanese
Teagarden, Chinatown samt Fisherman’s Wharf. Kunstinteresserede vil få en kæmpeoplevelse i Museum of Modern Art
(MOMA), som både udmærker sig ved den særlige arkitektur
og de permanente og skiftende samlinger. Er du vininteresseret, er vinområderne Napa Valley, Sonoma, Alexander Valley
oplagte. Eller tag evt. på en bådtur til den charmerende kunstnerby Sausalito på den anden side af bugten. Køb Datebook,
et tillæg til San Francisco Chronicle, med en komplet oversigt

over alt inden for kunst, musik og udstillinger. San Francisco
er et godt udgangs- eller endepunkt for bilture i det vestlige
USA, eller som gateway til Hawaii.

Udflugter og Sightseeing
Yosemite Nationalpark
Den gamle californiske hovedstad Monterey og jetsettets
Carmel.
Heldagstur til vinområder og -gårde.
Sådan kommer du rundt
Brug et 3-dages MUNI-pas (Municipal Railway), der giver
adgang til de berømte Cable Cars (sporvogne) og busser. Benyt
alternativt BART (Bay Area Rapid Transit), omkring bugten og
de nærmeste byer.
Information på nettet
www.sf.visitor.org

Seattle

Gateway til Canada
og nordvest USA

Lombard Street – the “crookedest” street in the world

Byen kaldes også The Emerald City (Den Smaragdgrønne By)
pga. sin frodighed. Området omkring Seattle minder meget
om Norden – måske derfor har så mange skandinaver slået
sig ned her. Oprindeligt var det en rigtig Wild West-by, hvor
guldgraverne provianterede, inden de fortsatte til Klondike. I
dag har byen udviklet sig til en behagelig, moderne kulturby,
der tillige producerer elektronik, software og fly. Fra Seattle
går der skibe ud til de mange øer i Puget Sound, der er
springbrædt til Olympic Peninsula, hvor en af Nordamerikas
største tempererede regnskove findes med ufortjent status
som en noget upåagtet nationalpark på trods af, at den er
ganske unik.
Seattle er velegnet som udgangspunkt for flere bilferier –
enten ned langs kysten mod San Francisco eller for dem, som
vil på den helt store tur igennem nogle af Canadas og USA’s
bedste nationalparker. Byen har en del gode seværdigheder
som Seattle Aquarium og Pike Place Market, et tidligere fiskemarked, nu et center med forretninger, restauranter, kunsthåndværk osv. Det er også en god idé at tage på havnerundfart eller at besøge Seattle Center og Space Needle, hvorfra
der er en fortræffelig udsigt over by og opland.
Sådan kommer du rundt
Fra lufthavnen går der bus til centrum. Tag evt. en taxi. I Seattle
findes der både busser og sporvogne.

Golden Gate Bridge
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Information på nettet
www.seeseattle.org
www.washington.wa.gov

San Diego
Charme og
spansk kulturarv

Californiens næststørste by med en interessant historie med
rødder tilbage i tiden, hvor dele af USA var under spanskmexicansk herredømme. Det er således en gammel by med
en ældre, hyggelig bykerne, hvor arkitekturen bærer præg
af den spanske kulturarv. Byen er i dag kendt for sin store
marina og som base for USA’s Stillehavsflåde. Her et masser af
spændende seværdigheder som Seaworld, San Diego Zoo, den
gamle bydel, Balboa Park, Embarcadero og Coronada. Eller
hvad med at tage på havnerundfart?

Sådan kommer du rundt
Benyt Old Town Trolley, som er en kombination af en sightseeingbus med offentlig transport. Du kan stå af og på, hvor du vil. Køb
et Day Tripper Transit Pass.
Information på nettet
www.sandiego.org

Los Angeles
City of Angels

Solnedgang over Californien

Man kan sige, hvad man vil om Los Angeles. Og man får
ret… Los Angeles, eller blot L.A., er ikke en by, men en samling af 88 forskellige byer, der gennem tiden er vokset sammen til et kæmpestort byområde. De mest kendte er Hollywood, Beverly Hills og Santa Monica.
Los Angeles kaldes også The Big Orange, fordi en hovedindtægtskilde oprindelig var appelsiner. Nu handler det om fly,
elektronik, turisme samt film og TV. De fleste turister tager
til Los Angeles for at opleve Hollywood, Universal Studios
og Disneyland. Nyhavn Rejsers USA-eksperter anbefaler et
ophold på 3-4 dage i byen.
Los Angeles har ikke noget egentligt centrum. De fleste af
vore kunder vælger at bo i området omkring lufthavnen,
i Beverly Hills, i Century City eller i Hollywood. Specielt
Hollywood er et stort område med meget natteliv, mange
restauranter, barer og attraktioner.
I Anaheim er Disneyland den største attraktion, og rejser
man med børn, anbefales det at bo i dette område. Santa
Monica ligger nord for Los Angeles og er primært kendt
for sin ungdommelige stemning og de smukke strande med
hyggelige restauranter. Længere nordpå ad Highway One
ligger attraktive Santa Barbara med en smuk beliggenhed,
palmeflankerede strande og afslappet byggeri i spansk stil.
Shopping anbefales i stormagasinerne, på eksklusive Rodeo
Drive eller i en af de utallige Shopping Malls, f.eks. Century
City Mall eller Beverly Center. I West Hollywood og på
Melrose Avenue finder du de mere trendy forretninger og
boutiques.

Venice Beach, Los Angeles

Udflugter og Sightseeing
Heldagstur til Disneyland
Heldagstur til Universal Studios
Tur gennem Hollywood med filmstjernernes boliger mv.
Heldagstur til Catalina Island
Sådan kommer du rundt
Det er vanskeligt at komme rundt i hele Los Angeles-området
uden bil. Vælg at tage med på sightseeing-ture, hvis ikke du har
lejet bil. Undgå myldretiderne, hvis du er i bil.
Information på nettet
www.gocalif.ca.gov
www.lacvb.com
www.losangeles.com
www.santabarbara.com
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Et ferieparadis for alle aldre

Florida

Solskinsstaten med de
mange attraktioner
Florida er et sandt eldorado for rejsende. Du kan
vælge en ferie, hvor du nyder livet på stranden. Eller
du kan besøge nogle af de utallige attraktioner, som
Florida har at byde på. De fleste af Nyhavn Rejsers
kunder vælger en kombination. Vi giver dig mulighed
for at vælge lige præcist de steder, du måtte ønske.

Surfer

Miami
Gateway Florida

Det er strandene og Disney World, som de fleste forbinder
med Florida. Men Florida har meget andet at byde på. Der
er stor forskel på historie og kultur i de forskellige byer.
Miami er verdensbyen, mens fredelige Naples er kontrasten
hertil. Du kan også finde mange naturoplevelser – en tur ind
i “junglen”, i vådområderne og på floderne, hvilket er noget,
mange ikke oplever, men som bliver mere og mere populært.
At have en bil til rådighed er vigtigt. Med bilen har du frihed
til at opleve præcist det, du ønsker. Nyhavn Rejser tilbyder en
række bilferier i Florida. Og har du specielle ønsker, sammensætter vi gerne rejseruten efter dine egne ønsker.
Information på nettet
www.flausa.com
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Miami er en stemningsmættet storby med et væld af nationaliteter og kulturer samt mange særprægede bydele, f.eks.
boheme-miljøet ved Coconut Grove eller cubanske Calle
Ochos. Det dominerende sprog i Miamis farverige gadebillede
er spansk fremfor engelsk, en følge af de mange indvandrere
fra Latinamerika og især Cuba. Miami er desuden verdens
største cruise-havn, og flere af Nyhavn Rejsers krydstogter
udgår herfra. Spis en cubansk frokost i bydelen Little Havana.
Tag en køretur ad Ocean Drive og nyd de imponerende Art
Deco mesterværker, de tjekkede cafeer, den overdådige bilpark og det festlige, småoutrede folkeliv. Miami er et knudepunkt med adskillige direkte flyforbindelser til Europa. Hotellerne på Miami Beach ligger som perler på en snor, men
mange vælger at indkvartere sig i andre mere afslappede dele
af Florida. Der er nok af steder at vælge imellem.

Miami Art Deco

Key West
Ved verdens ende
Fem timer fra Miami, over en tilsyneladende endeløs række af
øer og broer, og du er i Key West. Her finder du både bohememiljø, natteliv og historie. Her kan du opleve Hemingways
hus, og du kan slappe af med en drink på den verdenskendte
“Sloppy Joe’s” bar.

Strandidyl

Florida Keys tiltrækker masser af dykkere. Key Largo, den
første af øerne, har en marine-nationalpark, John Pennekamp
Coral Reef State Park, med et af de få levende koralrev i
USA. Key West, den sidste af øerne, ligger 100 miles fra Miami
og kun 90 miles fra Havanna. Øen er attraktiv især for unge.
Specielt den gamle bydel er meget populær. Her fejres solnedgangen hver aften hele året rundt. Både dykning og dybhavsfiskeri er populært.

Ft. Lauderdale
Amerikas Venedig

Bald Eagle, USA’s nationalfugl

Florida sunset

Kystbyen med det pulserende liv, berømt for strandlivet og
alle sine kanaler. Ft. Lauderdale har længe været ungdommens
sted. Det begynder at ændre sig, men det er fortsat en by med
meget natteliv og en livlig atmosfære. Langs strandpromenaden
vrimler det som regel med masser af mennesker og biler.
Nyhavn Rejsers eksperter anbefaler at tage på en tur med
“Water Taxi” på kanalerne eller et “Canal Cruise”. Så oplever
du også et andet Ft. Lauderdale. Prøv også en udflugt ind
i Everglades. Eller se Ocean World, Flamingo Gardens and
Arboretum eller Butterfly World. Mulighederne er mange.
Standarden på hoteller og lejligheder varierer i Ft. Lauderdale.
Nyhavn Rejsers hoteller er nøje udvalgte og strækker sig fra
turistklasse til førsteklasse. I selve Ft. Lauderdale ligger der
næsten ingen hoteller direkte ud til stranden – de fleste ligger
på vejen over for stranden. Du kommer til Ft. Lauderdale med
fly via New York, Miami eller Reykjavik. Eller med bil på ca.
en time fra Miami.
Palm Beach er et pænt og eksklusivt område nord for Ft.
Lauderdale. Stedet tiltrækker dem, som har været i Florida
flere gange, og som ønsker noget lidt mere specielt, væk fra
masseturismen. Der er ca. tre timer til Orlando og to timer
til Miami. Palm Beach har en hyggeligere atmosfære end Ft.
Lauderdale og er velegnet for familier. Du kommer til Palm
Beach med fly via New York, Miami eller Ft. Lauderdale.

The Keys

33

Alligator, Everglades

Vestkysten har de bedste strande

Floridas Vestkyst

Ft. Meyers

Floridas Golfkyst er efter Nyhavn Rejsers opfattelse den bedste
side af Florida. Her finder du smukke, brede strande, et roligt
hav, førsteklasses lejligheder og hoteller. Her er ikke mindst
mere roligt, og området er mindre turismepræget end i de
traditionelle ferieområder på Atlanterhavskysten. På Golfkysten
er der mindre kriminalitet, folk er venlige og stemningen er
mere afslappet.Vore rejseeksperter anbefaler især området fra
Clearwater Beach i nord til og med Naples i syd – alle steder
med særegne træk, men med stil og charme som fællesnævner.

Ft. Meyers ligger som et knudepunkt midt mellem St. Petersburg og Miami. Her finder du Thomas A. Edisons og Henry
Fords vinterhjem, som i sig selv er en oplevelse at besøge.
Herfra og sydover langs Golfkysten er klimaet tropisk, og
atmosfæren minder om Caribien. På Ft. Meyers Beach er der
milelange hvide strande med en blanding af hoteller og lejlighedshoteller, uden at der virker for overfyldt og turismedomineret. En tur til Sanibel Island og Captiva er et “must”.
Ft. Meyers er en perle, som indtil nu kun er lidet kendt af
danskere. Nyhavn Rejser kan på det varmeste anbefale et ophold her i “caribiske” og hyggelige omgivelser.

Clearwater og St. Petersburg

Naples og Everglades

På Clearwater Beach, Indian Shores og St. Petersburg Beach
er strandene meget brede og fine. De er nogle af de mest
børnevenlige i Florida. Byerne ligger på en række øer, der er
indbyrdes forbundet med broer. Der er én hovedvej gennem
området, hvilket gør det meget let at finde rundt. Og der er kun
to timer til Disney World og 30 minutter til Busch Gardens.

Naples er en charmerende by syd for Ft. Meyers og ca. tre
timers kørsel fra Miami. Den historiske bydel i Naples er
usædvanlig for Florida og hyggelig at gå på opdagelse i. Her
findes fine butikker og smukke bygninger, og lige ved siden
af er Tin City med lystbådehavn og restauranter. I den nyere
del af Naples, som også er holdt i gammel stil, finder du flere
gode restauranter og lidt natteliv. De gode strande er eftertragtede af lokalbefolkningen, som gerne kommer for at fiske
eller nyde solnedgangen. Naples er desuden indfaldsporten
til Everglades Nationalpark, som Nyhavn Rejser varmt kan
anbefale, når du er i Florida. Det er et sumpområde med et
overdådigt dyre-, fugle- og planteliv – bla. omfattende alligatorer, der kan ses fra kano, en såkaldt “airboat” eller vandrestier. Vore eksperter anbefaler at tage på ture, der ledes af
park rangers.

Det bedste af Florida

Her er mange aktivitetsmuligheder lige fra den rene afslapning på stranden og til at tage på f.eks. dybhavsfiskeri. Clearwater Beach er et hyggeligt sted med fiskerbåde og yachts
i havnen, små butikker og hyggelige restauranter. Nyhavn
Rejsers hoteller er meget velbeliggende og kan anbefales på
det varmeste. Indkvarteringsstandarden er høj i dette område.
St. Petersburg Beach ligger sydligere, ind mod Tampa-bugten.
Her er mange hoteller og mere liv end længere nordpå.
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Der er stil over byerne på vestkysten

Kennedy
Space Center

Orlando
Et underholdningsparadis
Orlando er en turistmagnet. Det er primært børnenes paradis,
men byen tiltrækker selvsagt også mange voksne. Orlando
ligger midt i Florida, og byen er på ganske få år blevet et underholdningscentrum. Her er der aktiviteter nok til flere uger.
Men Orlando er også, med sin centrale beliggenhed, et knudepunkt for ture til vest, nord eller øst i Florida. Fra lufthavnen
er der kun ca. 20 minutter til International Drive-området
og ca. 30 minutter til Lake Buena Vista-området. Der findes
adskillige direkte flyforbindelser til Europa. Orlando-området
har flere hundrede hoteller i alle størrelser og kategorier.
Disney World

Walt Disney World-området består af:
EPCOT Center
En fantasiverden med besøg både i historien og fremtiden. World
Showcase med præsentation af flere af verdens lande.
Animal Kingdom
Et underholdningsrige med et overdådigt udvalg af dyr (bla.
afrikanske) og fantasiskabninger. Kilimanjaro-safari og Dinoland.
Magic Kingdom
Mickey Mouse’s hjemland med masser af underholdning for små
og store. Her er Tomorrowland, Adventureland, Mickey Toontown
Fair og meget mere.
Disney/MGM Studios
Attraktionen, som viser os filmens verden. Her finder du Sunset
Boulevard, Indiana Jones Stunt, Rock’n’Roller Coaster starring
Aerosmith, “Twilight Zone Tower of Terror” og forskellige
Disneyfilm.
Down Town Disney
Med bla. Disneyquest som byder på “virtuelt adventure”.
Disney Wide World of Sports Complex
Forskellige vandlande/-parker
Blizzard Beach, Typhoon Lagoon og River Country. Menneskeskabte bølger, strande og meget mere.
Information på nettet
www.disneyworld.com

Orlando har mange flere attraktioner, som ikke ejes af
Disney-koncernen. Nyhavn Rejser fremhæver følgende:
Kennedy Space Center
Centeret for USA’s rumprogram og NASA ligger én times kørsel
fra Orlando. På rundture kan du blive præsenteret for bla. affyringsramperne, eksempler på raketter og film om f.eks. rumfærgen.
Universal Studios
Her kan du komme med på ET’s rejse, opleve King Kong, Ghostbusters, Hitchcock og meget mere. Området er stort og byder på
rigtig meget filmunderholdning.
Seaworld
Oplevelser for både børn og voksne. Klap en delfin, giv sælerne
mad og se et fantastisk show med spækhuggeren “Shamu”. Eller
hvad med en tur med hovedet nedad, i den berømte monster
rutchebane “Kraken”.
Busch Gardens
I Tampa – ca. halvanden times kørsel fra Orlando, finder du Busch
Gardens. Parken har Afrika som tema med et stort udvalg af
afrikanske dyr, der færdes på store åbne områder. Her er også flere
store rutsjebaner for både de større og mindre børn.
Wet’n Wild
Vandsjov og vandleg for hele familien. Lige fra store og vilde
vandrutchebaner for de modige, til de mere moderate. Specielt
vandafsnit for mindre børn. Ligger i International Drive-området.
Cypress Gardens
Cypress Gardens ligger 45 minutters kørsel vestpå fra Orlando.
Parken er en af de ældste i Florida og har et pragtfuldt parkanlæg
med indsøer, blomster og planter samt spektakulære vandskishow.
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Krydstogter

Maritim luksus på alverdens have
Nyhavn Rejser er en af Danmarks førende krydstogtspecialister. Gennem næsten
15 år har vi satset på denne afslappende og oplevelsesrige rejseform, som bliver
stadigt mere populær, ikke mindst fordi krydstogtskibets overdådige luksus kan
kombineres med store oplevelser, og ofte særdeles attraktive indkøbsmuligheder,
på landjorden.

eller du kan spise på to-mands hånd og være på egen hånd
ved landgang. Uanset hvad du foretrækker, slipper du for at
pakke kuffert hver dag, og du har fornøjelsen af at stå op til
en ny spændende destination hver morgen.
Sammenlægges skibenes høje komfort, aktivitetsmulighederne
ombord og gastronomi af højeste klasse, så udgør krydstogtet
en økonomisk fordelagtig rejseform i forhold til prisniveauet
på 5-stjernede hoteller og stjernebestrøede restauranter på land.
Hertil kommer som noget meget væsentligt alle de steder, man
oplever på relativt kort tid.
Explorer of the Seas

Og lad os så aflive en myte: Krydstogtrejser henvender sig
ikke kun til ældre. I dag er alle aldersgrupper repræsenteret.
Nyhavn Rejser giver her et par eksempler på
populære rutealternativer.
Krydstogter kan udgå fra bla. Miami, San Juan (Puerto Rico),
New Orleans, New York, Los Angeles, Vancouver og Hawaii.
Navigator of the Seas
Det vestlige Caribien med Royal Caribbean. Start og slut i
Miami. På kun 8 dage besøges Labadee/Haiti, Ocho Rios/
Jamaica, George Town/Grand Cayman og Cozumel/Mexico.
Explorer of the Seas
Det østlige Caribien med Royal Caribbean. Start og slut i Miami
med besøg i San Juan/Puerto Rico, Philipsburg/St. Maarten,
St. Thomas/Dansk Vestindien og Nassau/Bahamas. 8 dage.

Poolside seaview…

Vore mangeårige erfaringer med krydstogtrejser har givet os
et indgående ekspertkendskab til det omfattende produktudvalg på markedet. Ud fra disse erfaringer har vi udpeget
Royal Caribbean og Celebrity Cruises som foretrukne samarbejdspartnere, selvom vi naturligvis også repræsenterer andre
krydstogtrederier.
At være på krydstogt er en suveræn oplevelse der ikke kan
sammenlignes med nogen anden rejseform. Her er noget for
enhver smag på disse “flydende hoteller”. Krydstogtrederierne
besejler alverdens destinationer med luksuriøst indrettede
skibe, der hver især lægger vægt på forskellige variationer af
komfort, frihed, underholdning og udflugter. Du kan vælge at
være meget social og deltage i fællesmiddage og alle udflugter,
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Radiance of the Seas
Det sydlige Caribien med Royal Caribbean. Start og slut
i San Juan/Puerto Rico. Krydstogtet anløber på 8 dage St.
Thomas/Dansk Vestindien, St. John’s/Antigua, Philipsburg/St.
Maarten, Castries/St. Lucia og Bridgetown/Barbados.
Mercury
Canada og Alaska med Celebrity Cruises. Start og slut i Vancouver. Skibet sejler gennem Inside Passage (fjordsystemet
ved Canadas kyst) og anløber Juneau, Skagway, Hubbardgletscheren og Ketchikan i Alaska.

Information på nettet
www.celebritycruises.com
www.royalcaribbean.com
Eller rekvirér specialprogrammer

Busrejser

Oplev USA i trygge rammer

Grand Canyon

Nyhavn Rejser tilbyder også busrejser til alle de store
amerikanske seværdigheder under komfortable og
trygge rammer. Turene guides af en engelsktalende
ekspertrejseleder, der orienterer om alle seværdigheder undervejs og sørger for alt det praktiske. Transporten er med førsteklasses bus med aircondition.
Indkvartering foregår på gode turistklasse hoteller i
pæne værelser med aircondition, eget bad og tv.
Vores agent har et stort udvalg af ture. Her er et par
af Nyhavn Rejsers mest populære rejsemuligheder:

Californien og
Grand Canyon
Det bedste af Vesten
7 dage/6 nætter
Dag 1-2: Los Angeles – San Diego – Phoenix
Turen går sydpå til San Diego, hvor de historiske seværdigheder
opleves på en bytur. Der er også tid på egen hånd til at nyde
den gode stemning. På dag 2 er der transport over bjerge og
gennem landbrugsområder til ørkenen omkring Phoenix.
Dag 3-4: Phoenix – Grand Canyon –
Monument Valley – Lake Powell
Herefter videre via Sedona og Red Rock Country til Grand
Canyon National Park. Dag 4 starter med en fantastisk køretur langs Grand Canyons “South Rim”, hvor du kan nyde
den utrolige udsigt og klippesidernes smukke farver i det
bløde morgenlys. Videre gennem Navajo Indian Reservation
og Painted Desert til Monument Valley med de klassiske røde
plateaubjerge kendt fra western-filmene.
Dag 5-7: Lake Powell – Bryce Canyon – Zion – Las Vegas
Rejsen fortsætter ind i Utah til de mageløse rødlige klippeformationer i Bryce Canyon Nationalpark, der bør opleves til
fods. Formiddagen på dag 6 tilbringes ved de mægtige kalkstens klippemassiver i Zion, inden ankomst til Las Vegas’ verden
med spil, fantastiske shows og neonreklamer. På dag 7 er der
transport retur til Los Angeles, hvor turen slutter ca. kl. 18.

Frihedsgudinden, New York

New York, Niagara
Falls og Washington
Højdepunkterne i det
nordøstlige USA
7 dage/6 nætter
Dag 1-2: New York
Ankomst New York og transport på egen hånd (en transfer
kan naturligvis arrangeres mod betaling) til hotellet centralt
i New York. Turguiden modtager dig på hotellet. På dag 2 er
der guidet bytur om formiddagen omfattende nogle af byens
største seværdigheder. Eftermiddagen er på egen hånd til at
fornemme byens særlige atmosfære. Guiden assisterer med at
planlægge din eftermiddag.
Dag 3-4: New York – Niagara Falls
Turen går gennem New York State til Bingham og den naturskønne Finger Lakes-region. Målet er de storslåede Niagara
Falls, der ligger smukt på grænsen til Canada. Hele dag 4 er
afsat til i ro og mag at udforske både den amerikanske og den
canadiske side af faldene. Tag en spadseretur langs Table Rock
og nyd udsigten over Horseshoe Falls, hvor de uendelige
vandmasser tordner ud over de høje klippesider.
Dag 5-7: Niagara Falls – Gettysburg – Washington
Busturen fortsætter gennem det historiske Pennsylvania Dutch
Country til Gettysburg, hvor et berømt slag fandt sted i borgerkrigen. Videre til den imponerende, monumentale hovedstad. På dag 6 er der bytur i Washington omfattende White
House, Capitol, Washington Monument og Arlington Kirkegård. Eftermiddagen på egen hånd, så du får tid til at opleve
det hyggelige Georgetown eller de gode museer under Smithsonian Institute. Dag 7 køres der via Philadelphia, for at se
Independence Hall og Liberty Bell, til New York City, hvor
turen slutter kl. ca. 18.

37

Amtrak

Med tog tværs over USA
Efter at have været lidt på retræte er det igen blevet mere
populært at rejse med tog i USA. Og hvorfor ikke? Det er
let at komme fra sted til sted, og du har tid til at nyde udsigten. Amtrak tilbyder togpas, som giver dig fleksibilitet og
mulighed for at opleve masser af det spændende og fascinerende USA.
Amtrak dækker hele USA, men togpassene er delt i zoner. Og
så er det et prisbilligt og godt alternativ til fly. Fire timer fra
New York til Boston. Fire timer fra New York til Washington
D.C. Og så er det tilmed fra centrum til centrum. Komforten
er fin med gode liggestole. Det er også muligt at få sovevogn
i flere kategorier – economy bedroom, family bedroom og
deluxe bedroom på “Superliner”-togene og bedroom, romette

og slumbercoach på “Single-level”-flåden, som primært
bruges i det østlige USA. Det er traditionelle tog, men med
god komfort. Som navnet antyder, anvendes tog i ét plan, med
servering i kupeer eller i restaurantvogn. På de lange ruter
– specielt vest for Chicago – anvender Amtrak “Superliner”. Her er der to plan, hvor man fra øverste plan har en
imponerende udsigt. At køre i disse vogne gennem Rocky
Mountains er en utrolig oplevelse. Der er restaurantvogn og
café. Du kan vælge mellem mange forskellige ruter, og de
skræddersyes individuelt med stop de ønskede steder.
Information på nettet
www.amtrak.dk

Toget kører…

Motorhomes

Den perfekte ferieform med børn
Mange har en drøm om at rejse rundt i USA i eget motorhome. Det er en fri og uafhængig ferieform – man kan køre
og overnatte stort set overalt. Nyhavn Rejser tilbyder leje
af Motorhomes fra New York, Ft. Lauderdale, Los Angeles
og San Francisco. Alle biler er næsten nye (normalt under
to år gamle), i god stand og mellem 18 og 34 fods længde.
De er fuldt udstyrede med komplet køkken, toilet og dusch,
og der er god skabsplads. Der er fri adgang mellem førerhus
og beboelsesdel i næsten i alle modeller. Du kan til enhver
tid stoppe, hvis du lige skal i køleskabet eller har behov for
at benytte toilet – det er især praktisk, når man rejser med
børn. Du har simpelthen det hele med, og kufferten skal ikke
pakkes hveranden dag. Det er samtidig en god og hyggelig
måde at komme ind på livet af amerikanerne, når du kører
ind på de mange veludstyrede campgrounds.
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Du bliver afhentet på hotellet og kørt til udlejningsstationen,
hvor du modtager en grundig information om brugen af
bilen. Bestilling af motorhome er bindende, og der påløber
med det samme afbestillingsgebyr ved evt. afbestilling. Bemærk også, at ved leje af de større modeller, skal kørekort
gælde for biler over 7,5 tons. Se Nyhavn Rejsers prisliste for
nærmere beskrivelser og priser.

Information på nettet
www.cruiseamerica.com
www.koa.com

Trek America

Grupperejser baseret på
natur og adventure
Ønsker du at få en helt enestående rejseoplevelse i USA, så kan
Nyhavn Rejsers eksperter anbefale, at du tager på en eventyrlig,
aktiv ferie i nærkontakt med naturen. Sammen med vores samarbejdspartner, Trek America, kan vi tilbyde to rejsekategorier.
Den ene kategori er baseret på rejsende mellem 18 og 38 år, der
ønsker en spændende rejse og at møde hyggelige, jævnaldrende
mennesker fra andre lande. Indkvartering foregår i to-mandstelte,
og der lægges vægt på en bred vifte af aktiviteter.
Den anden kategori kaldes “Footloose” og er beregnet for unge
af sind i alle aldre (typisk 25-55 år), som søger en aktiv ferie
sammen med ligesindede. Footloose-turene findes i tre former:
“Vandreture” baseret på teltindkvartering og daglig vandring,
“Lodgeture” baseret på komforten ved lodge-indkvartering og
endelig regulære “Campingture” med god variation i aktiviteter.
Fællesnævneren for de to kategorier er: transport med minibus, en lille gruppestørrelse (maximum 13 deltagere) og fokus
på natur og adventure. Alle bidrager med madlavning og
øvrige praktiske gøremål. Guiden, som også er chauffør, leder
de inkluderede sightseeing-ture og hjælper med at arrangere
aktiviteter som ridning, river-rafting og indkøb til måltider.
Turenes varighed varierer fra syv dage til flere uger.

Med Trek America kommer man tæt på naturen

Rekvirer specialprogram. Bemærk – der er et stort udvalg af
ture til både Canada og Mexico. I vinterhalvåret anbefaler
Nyhavn Rejser de såkaldte Winter Sun-ture, der foregår i de
varmere egne af USA.

Information på nettet
www.trekamerica.com

Ranchferie

Oplev et par dage som cowboy
Ingen anden ferieform giver dig følelsen af det “ægte” Amerika end et ophold på en rigtig western ranch! Nyhavn Rejser
tilbyder ranch-ferie flere steder i USA. Vi har valgt at præsentere to ranches med hver deres særpræg, og som ligger i områder, der i sig selv er værd at besøge.
Rockin’ R Ranch, Utah
Stedet har mere end 10.000 acres marker og endnu flere i
bjergene, hvor kvæget græsser. Området har en fantastisk
natur med Bryce Canyon, Zion Canyon, Canyonlands og
Arches National Park i nærheden. Er du fortrolig med at ride,
og vil være en stor oplevelse rigere – så tag med på et rigtigt
“cattle-drive”. Det tager to dage og foregår i bjergene, så du
bliver virkelig “mørbanket”. Derefter to dage på ranchen,
hvor du rigtig kan slappe af eller tage del i arbejdet. Desuden
kan du gå ture, fiske, tage på kanotur, svømme – mulighederne
er mange. For de, som ikke er så hårdføre, at de vil lægge ud
med et “cattle-drive”, kan vi tilbyde døgnophold med almindelig ridning inkluderet. Uanset hvad du vælger, er alle måltider inkluderet.
Tanque Verde Ranch, Arizona
Ranchen blev oprindeligt grundlagt i 1880 som en kvægranch. I 1920 blev ranchen omdannet til ferie-ranch med
hovedvægten lagt på ridning og heste. Ranchen ligger i et

Monument Valley

fascinerende naturområde ved Coronado-skoven og Saguaro
National Park i Sonora-ørkenen. Her kan du tage med på
overnatningsture eller mindre dagsture. Ridning er selvfølgelig inkluderet. Ranchen har to swimmingpools (indendørs
og udendørs), sauna, fitnessrum og tennis. Desuden er der
mange muligheder for vandreture. Ranchen har 60 værelser,
og måltiderne bliver indtaget i restauranten eller ude på en
rigtig “western cookout“.
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Nyhavn Rejser tilbyder en bred vifte af programmer til
stort set alle kontinenter. Programmerne er udarbejdet af
vore eksperter ud fra deres mangeårige erfaringer om de
enkelte rejsemål og vore kunders ønsker og behov.
Nyhavn Rejsers programmer åbner for en hel verden af
spændende muligheder inden for individuelle, skræddersyede kvalitetsrejser – omfattende miniferie i Europa,
Safari i Afrika, bilferie i USA, Australien og Canada
samt eksotiske afslapningsferier og oplevelsesrejser i Fjernøsten, Caribien, Hawaii, Det indiske Ocean og Stillehavet.
Hertil kommer kvalitetskrydstogter på alverdens have og
eventyrlige rundrejser med engelsktalende rejseleder i
Latinamerika.
Nyhavn Rejser er gennem snart 15 år blevet kendt for
altid at levere kvalitet og seriøs, kompetent rådgivning.

Vore medarbejdere hører til blandt branchens dygtigste
specialister. Vi har den ekspertise, der er nødvendig for at
kunne give begrebet kvalitetsrejser et reelt indhold. Dette
gør sig gældende, uanset om du foretrækker en luksuriøs
eller billig rejseform.
Kontakt Nyhavn Rejser næste gang, du skal ud og rejse.
Oplev forskellen!

www.nyhavn.dk
Den bedste hjemmeside for rejser:
– Over 150 artikler skrevet af Nyhavn Rejsers eksperter
– Masser af aktuelle tilbud
– Ny inspiration fra hele verden
Tilmeld dig vores nyhedsbrev.
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33 320 320
www.nyhavn.dk
Teknisk arrangør: Nyhavn Rejser A/S – reg.nr. 796 i Rejsegarantifonden

