cruise america & cruise canada
rejseguide

Anchorage

Hold kontakten med os her
@cruiseamericaRV
cruiseamericarv
@cruiseamerica

DEL DINE EVENTYR…Tag masser af billeder af
din rejse i et motorhome med familien i et
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www.youtube.com/user/cruiseamericarv

Nøgle for de fremhævede rejseplaner
Lo

ALBE RTA

Vancouver

1 Seværdigheder i det vestlige USA (Side 10/11)
2 Cowboyland (Side 12)

4 Det bedste af NewEngland (Side 14)
5 Højdepunkter i Alaska (Side 15)

3 Floridas strande og Florida Keys (Side 13)

6 Det bedste af det vestlige Canada (Side 16)
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Ingen andre udlejere tilbyder
så mange steder at rejse fra,
til og imellem.

3

IDA

cruiseamerica.com

Du kan
leje motorhomes

27 steder i USA og
5 steder i Canada.
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FLEXIBILITET… Du kan vælge at følge én af
vores foreslåede rejseplaner på de følgende
sider, designe din egen rejseplan eller bare
køre hen, hvor du har lyst til.

OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQs )…
Få de fleste svar på eventuelle yderligere
spørgsmål på vores FAQ-sektion på vores
hjemmeside eller klik på dette link
http://www.cruiseamerica.com/rent/renters_
resources/

AL ASK A

Cruise America har udlejet motorhomes i over
40 år, og med vores indgående erfaring,
førsteklasses motorhomes, designet til
motorhome udlejningsmarkedet og vores høje
servicestandard, kan vi tilbyde dig dit livs
drømmeferie. Med over 15.000 skønne
campingpladser at vælge imellem, er det svært
at se, hvorfor man skulle booke et hotel. Der er
så mange fordele ved at leje et motorhome, at
det er svært at opremse dem, men her er nogle
af dem:
FRIHED… Der er ikke nogen anden form for
ferie, der giver dig den samme form for frihed.
Du kan blive et sted så længe eller så kort tid,
du har lyst til.

Vi vil gerne have billeder af din familie og dine
venner, der har det sjovt. Del fotos, videoer og
historier på Cruise America RV Community og
vind et gavekort på $500 til din næste
motorhome drømmerejse. https://www.
cruiseamerica.com/photo-contest/

E

bedste måde at rejse rundt i USA og Canada.
Der er så meget at se og opleve, at det kan
være svært at vælge.

Cruise America eller Cruise Canada køretøj.

U

I denne brochure får du det første indblik i den

FORNØJELSE… Kør-selv ferie i autocamper
eller motorhome er ren fornøjelse for børn. De
behøver ikke at sidde som sild i en tønde på
bilens bagsæde og skændes om, hvem der skal
sidde i midten. I stedet for kan de sidde rundt
om bordet i autocamperen og enten spille spil
eller nyde udsigten
gennem de store
5
vinduer.

NATUR…Vågn op til fuglekvidder og udsigten
til en stor bjergkæde. Gå udenfor og tag en
dyb indånding af bjerg- eller havluften. Slap af
med familien og spis morgenmad i solskinnet.
Sæt så kurs mod dagens destination og en dag
med familiesjov. Der er aldrig noget, der haster
... og det kan kun blive bedre.

L

hvorfor holde kør-selv
ferie i motorhome?

ADGANG… Dit motorhome giver dig adgang til
alle de vigtigste turistområder. Når du besøger
steder som Grand Canyon eller Zion National
Park, kan du overnatte i parkerne og som
regel til en minimal pris sammenlignet med
hotellerne i nationalparkerne, der typisk er dyre.

B

Du kan leje motorhomes 27 steder i USA og 5
steder i Canada. Ingen andre udlejere tilbyder
så mange steder at rejse fra, til og imellem.

PRIS… Selvom hoteller kan virke relativt
billige, når du bestiller et værelse, er der altid
de ekstra omkostninger, som alle glemmer,
indtil de ankommer. Morgenmad, frokost og
aftensmad er de største udgifter!

MISSISSIP PI

C

ruise America og vores søsterselskab
Cruise Canada ønsker, at du får
den familieferie, du drømmer om,
skræddersyet til dine behov. Vi håber at
du på de følgende sider vil opdage, hvor
spændende og motiverende denne form for
ferie kan være. Hvis du har spørgsmål, er du
velkommen til at ringe til os eller til én af de
mange rejsearrangører eller rejsebureauer,
vi samarbejder med.

Miami
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priser pa motorhome –
tilgængelighed er vigtig

d

et første, du skal vide, når du lejer et
køretøj af Cruise America eller Cruise
Canada, er, at vores priser er baseret på
tilgængelighed. Har vi flere køretøjer til
rådighed, vil prisen være billigere, og har vi
flere køretøjer til rådighed i en bestemt
kategori, vil du opleve, at et stort køretøj er
billigere end et lille.
For det andet er det vigtigt at vide, at jo
TIDLIGERE du booker et køretøj, jo større
tilgængelighed vil der typisk være - og prisen
vil derfor være billigere.
Når du ringer til os eller til din rejsearrangør, får
du prisen for hele udlejeperioden, inklusiv
forsikring. Du vil blive spurgt om, hvor mange
miles/kilometer, du regner med at køre - og du
kan forudkøbe dit kilometertal i
overensstemmelse med det og opnå en
besparelse per kilometer-sats. Du kan købe
pakker på 500 eller 100 miles/kilometer, eller
hvis du regner med at køre langt, kan du
forudkøbe et ubegrænset antal kilometertal.
Bemærk, at i visse måneder kan du i særlige
køretøjer spare 25% af det ubegrænsede
kilometertal i op til tre uger! Hvis du vælger én
af vores rejseruter i denne brochure, vil det
være nemt for dig at udregne dit
grundlæggende kilometertal - men husk, at du
ikke bare kører fra campingplads til
campingplads på din rute, du kører også til
seværdigheder undervejs, så vær generøs med
kilometertal, da der ikke er tilbagebetaling for
ubrugte kilometertal.
Hos Cruise America & Cruise Canada får du en
personlig udstyrspakke, Personal Kit, med eget
sengetøj og håndklæder og en køkkenpakke
med gryder og pander og porcelæn. Normalt
ville du skulle betale for disse udstyrspakker på
udlejningsstedet, hvis du har brug for dem,
men hos nogle rejsearrangører har du
mulighed for at forudbetale pakkerne. For

motorhome specifikationer

kunder, der ønsker den nemme “alt
inklusiv” mulighed, tilbyder vi også en
Unlimited Mileage Plus ustyrspakke.
Hvis du skal hente dit motorhome i en by
og aflevere det i en anden by, vil du blive
afkrævet et engangsgebyr. Vores gebyrer
varierer fra $250 til $650, afhængig af
rejseplanen, og normalt betaler kunderne
direkte til udlejningsstedet, når de
afhenter deres køretøj.

STANDARDFUNKTIONER PÅ ALLE MOTORHOMES
AM/FM Radio & Stereo

ABS-bremser

Køle/fryseskab

Fartkontrol

Kombinationsbruser
(Separat i C-30)

Automatgear
Min tur til at kør
e! Foto: Jacquelin
e Marsh

Al leje af køretøjer er underlagt en statslig
eller lokal afgift. Som regel vil din rejsearrangør
tilføje dette i dine forudbetalte varer, men en
afgift på alle lokalt betalte varer kan også
forekomme.

Skylletoilet

Instrumentbræt A/C

Generator (i Canada kun i C30,
ikke i T17)

Ovn
3 kogeplader (2 in the C19)

EN FORSIKRING er meget vigtig for alle parter,
og vi inkluderer den derfor i din lejepris. Vi
dækker dig automatisk for en million USD i en
ansvarsforsikring. Din bil er også dækket i
ulykkestilfælde, men vær opmærksom på, at
der er en selvrisiko, ligesom i din bilforsikring
derhjemme. For eventuelle skader på vores
$60.000 plus køretøjer, kan du blive opkrævet
op til $1000 dollars (2018/19) for hver skade/
krav. Det betyder ikke automatisk en afgift på
$1000 for hvert krav, men betyder OP TIL. Hvis
reparation af skaden for eksempel koster $50,
er det dette beløb, du vil blive opkrævet. Det er
vigtigt at bemærke, at forsikringen er ugyldig,
hvis køretøjet køres i strid med lejeaftalen, som
du underskriver ved afhentning af køretøjet.

Mikroovn

Dobbelthjul på bagdæk (enkelthjul
på C19 and T17)

Biltag A/C

2-hjulstræk

SPECIFIKATIONER

T17

C19

C25

C30

Varmtvandsbeholder

22

22

22

22

Ferskvand

83

76

151

151

Splidevand

56

62

92

83

Kloakvand

60

64

92

94

Benzin

88

151

208

208

Gas

19

45

46

46

Overkøje

1.54 x 1.93

1.52 x 2.13

1.45 x 2.44

1.45 x 2.44

Spiseplads

0.76 x 2.0

0.94 x 1.83

0.94 x 1.83

0.94 x 1.83

Bagende

–

–

1.37 x 2.03

1.52 x 1.88

Dobbeltseng

–

–

–

1.06 x 1.72

Tankkapacitet (liter)

Sengestørrelser (meter)

Det er vigtigt at vide, at $500 er et depositum,
som refunderes. Dette depositum skal betales
med dit kreditkort, når du afhenter køretøjet.
Eventuelle ekstra udgifter for kilometertal eller
for skader vil blive opkrævet via denne
indbetaling og eventuelle udgifter til olie (husk
at gemme kvitteringer) vil blive krediteret på
dit kort. Det er meget vigtigt for os, at du
kontrollerer olien - derfor betaler vi den.
Med mere end 40 års erfaring i at udleje og
fremstille vores egne motorhomes, ved vi
præcis, hvad lejerne har brug for, for at deres
motorhome ferie bliver så ubesværet som
mulig. Vi er i øjeblikket ved at få skræddersyet 4
typer motorhomes, så det bliver nemmere for
dig at vælge det rigtige motorhome, afhængig
af hvor mange personer I rejser, feriens
varighed og dine individuelle behov.

cruiseamerica.com

Servostyring

Udvendig størrelse (feet & meter)
Længde (til nærmeste fod)

20’/ 6.15

20’/6.15

25’/7.6

30’/9.1

Bredde (indslåede spejle)

7’ / 2.18

8’/2.34

8’/2.54

8’/2.54

Højde (frihøjde)

12’ / 3.72

12’/3.72

12’/3.72

12’/3.72

Reserver evt. en
personlig og køkken/
udstyrspakke hos
Cruise America.
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cruise america &
cruise canada app

nyttige links til at
planlægge din ferie

Du kan downloade Cruise
America RV App & Cruise
Canada RV App i iOS
App og Android Store
ved at søge på Cruise America. Appen
er GRATIS og giver dig mange nyttige
vejledninger til at planlægge din ferie og
undervejs på din rejse.

Ud over vores Cruise America App, er der mange nyttige hjemmesider når du skal planlægge din
ferie. Nogle af disse hjemmesider har også deres egne apps til mobiler.

Indholdet i de to Apps inkluderer
download af udlejningshåndbogen,
Renters Assistance Guide, som er på
flere sprog og indeholder detaljerede
oplysninger om bilens funktioner, bl.a.
betjening af køretøjet og fejlfinding. Der er
også en trykt version i hvert køretøj, men
appen gør det nemt for dig at downloade
en online version, så du nemt kan søge i
dokumentet i forbindelse med fejlfinding og
betjeningsanvisninger via din smartphone.
Ud over muligheden for at downloade en
informationsvideo, er der også en video om,
hvad du kan forvente på dag ét og andre
fejlfindingsvideoer på flere sprog. Disse
videoer indeholder vigtig information,
vejledninger og assistance både før din
afrejse og undervejs for at sikre, at du er
godt klædt på til en god campingoplevelse.
Der er en oversigt over ferieparker/
campingpladser i USA og Canada med korte
beskrivelser om antallet af tilgængelige
campingpladser, tilslutningssteder,
åbningstider og andre nyttige informationer.

cruiseamerica.com

Vi har omtalt nogle af de apps, som vi synes er gode og tror kan være nyttige, når du planlægger
din ferie.

Service med et smil!

Derudover får du overblik over
aftømningssteder - et tilslutningssted, hvor
du kan aftømme køretøjets spildvands- og
kloakvandstanke, gas- og benzinstationer,
købmandsforretninger og restauranter.

Information om campingpladser i nationalparker
og statsparker i USA:
www.recreation.gov and www.stateparks.com

Information om campingpladser og nationalparker
i Canada for engelsk- og fransktalende:
www.pc.gc.ca

Information om gratis camping, også kaldet ”frie
campingpladser”:

Du kan finde en liste over campingpladser i
Alberta på www.albertacampgroundguide.ca

http://www.rv-camping.org/boondocking/
http://www.blm.gov/ca/st/en/prog/
recreation/camping.html

Hvis du er førstegangskørende i et fritidskøretøj,
så tjek www.gorving.ca og få nyttige tips til din
motorhome ferie i Canada.

Omfattende liste over campingpladser med
mulighed for at foretage områdesøgninger:
www.campingroadtrip.com

Information om campingpladser og andre
nyttige oplysninger om de enkelte stater og
territorier i Canada:

Du kan finde den populære Kampgrounds of
America (KOA) liste over campingpladser online
på www.koa.com

British Columbia: www.britishcolumbia.travel
Alberta:

www.travelalberta.com

Alternative naturskønne veje til afslappede rejser
og ‘cruisin’: www.byways.org

Quebec:

www.quebecoriginal.com

Ontario:

www.ontariotravel.net

Halifax:

www.destinationhalifax.com

Se anbefalinger af din favorit campingplads på
www.rvparkreviews.com
Tjek National Association of RV Parks &
Campgrounds hjemmeside på www.arvc.org
Information om campingpladser og andre
nyttige oplysninger om de enkelte stater i USA:
Arizona:

www.visitarizona.com

California:

www.visitcalifornia.com

Colorado:

www.colorado.com

Florida:

www.visitflorida.com

Georgia:

www.exploregeorgia.org

Minnesota:

www.exploreminnesota.com

Nevada:

www.travelnevada.com

New Mexico:

www.newmexico.org

Oregon:

www.oregon.com

Texas:

www.traveltexas.com

Utah:

www.visitutah.com

Washington State:

www.experiencewa.com
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campingpladser
i nordamerika

campingpladser - oftest
stillede spørgsmal (q&a’s)

I

Q
a

Nordamerika er der tusindvis af
campingpladser, lige fra kvalitetsresorts med
alle faciliteter til privatejede campingpladser
med fokus på gæstfrihed og til en mere enkel
campingoplevelse i nationalparker, statsparker
og på lokale campingpladser. Sidst men ikke
mindst, er der gratis camping, også kaldet frie
campingpladser, for eksempel på smukke
offentlige marker, øremærket til fritidsformål af
regeringen. Vi vil gerne vise dig et udvalg af
disse campingpladser, som føles hjemlige, men
er helt forskellige i stil og oplevelser. Men hvis
der er en nationalpark eller statspark i området,
anbefaler vi, at du vælger én af deres
campingpladser at overnatte på!
“Kvalitetscamping”
Disse campingpladser er enten private eller
fællesejede og som regel i den uberørte natur
med en fantastisk beliggenhed med asfalterede
veje og pladser til køretøjer og med fuld
tilslutning til grundvand, el og bortskaffelse af
affald. Der er brusere og toiletter til ‘campister’
og et klubhus, ofte en restaurant og en bar og
naturligvis en swimmingpool eller privat strand,
masser af aktiviteter for børn og mulighed for
sportsaktiviteter. Udgifterne er forskellige,
afhængig af området og højere tæt på store
attraktioner som Disneyworld eller Niagara Falls.
Det gælder også i stater, hvor de fleste ting er
dyre, som for eksempel i det nordøstlige USA.
Generelt er det dog stadig en god investering at
være på gode lokationer, der har alt, hvad du
har brug for. På de fleste af de større
campingpladser, kan du booke online på deres
hjemmesider.
Familieejede campingpladser

Mindre, familieejede campingpladser med
personlig service er en anden kategori. Ofte har
de asfalterede veje og steder til køretøjer og fuld
tilslutning til grundvand, el og bortskaffelse af
affald. Der er rene brusere og toiletter, ofte en
dagligvarebutik og et vaskeri. Der er som regel en
swimmingpool, medmindre der er en sø eller
strand, et aktivitetsområde for børn og ofte
underholdning for familien i campingsæsonen.
Også her varierer priserne, men generelt er disse
steder meget konkurrencedygtige. Online
booking er muligt, og mange af disse
campingpladser har en e-mailreservationsformular, som du kan udfylde og
sende til campingpladsen.
cruiseamerica.com

Campingpladser i nationalparker,
statsparker og lokale parker
Her finder du de mest idylliske steder og har
mulighed for at “komme i øjenhøjde med
naturen”. Du vågner op et fantastisk sted med
fuglekvidder og solopgangen som eneste
naboer. Det er sjældent, at der er vand- eller
elforsyning eller bortskaffelse af affald på disse
campingpladser, men det er ikke et problem,
hvis du sørger for at din ferskvandsbeholder er
fyldt op, din flaskegasbeholder er fyldt (til dit
gaskomfur, vandvarmer og køleskab) og dine
affaldsbeholdere er tomme. Et separat “ekstra
batteri” (ikke el batteri) giver strøm til et par
interne LED-lamper, måske en dag eller to, men
hvis du har et køretøj med indbygget generator,
vil det enten give strøm eller oplade dine
batterier med et brag om morgenen! Vær
opmærksom på, at de fleste parker har en
begrænsning på, hvornår du kan/ikke kan bruge
din generator af hensyn til andre campister.
Nogle campingpladser i national og/eller
statsparker har bruse- og toiletfaciliteter (for
eksempel Mather Campground i Grand Canyon
og Furnace Creek campingplads i Death Valley).
Du kan tjekke de individuelle faciliteter i USA på
www.recreation.gov og Canada på www.
pc.gc.ca – og du kan også forhåndsreservere på
de to hjemmesider.
Gratis camping/Frie campingpladser
Der findes intet bedre end følelsen af frihed til at
campere på en ideel, afsondret, malerisk
campingplads i baglandet et eller andet sted.
Ikke på en campingplads, og ikke i en feriepark,
men at campere et sted på smukke marker, der
er udpeget af regeringen til rekreative
aktiviteter. Især camping på Forest Service land,
BLM (Bureau of Land Management), WMAs
(Wildlife Management Areas) og i amts- eller
byparker. Med “Frie campingpladser” menes
denne form for camping (også kendt som
“primitiv camping”). Nogle kalder det “gratis
camping” eller sogar “camping i den vilde
natur” fordi det ikke koster noget, og
mange pladser er langt ude i
naturen et eller andet sted. Uanset
hvad du kalder det, hører det
under kategorien “gratis camping”,
fordi du bor i dit køretøj uden at
tilslutte det til grundvand, kloak eller
elektricitet.

Hvor lang tid skal vi bruge på
hver campingplads?

Det er et svært spørgsmål! Hvis du skal
besøge Grand Canyon, vil du måske gerne
have mindst tre overnatninger. Du vil måske
være glad for at se kløften fra toppen af South
Rim, eller du kan tage på en dagstur ned i
kløften. En helikoptertur over Grand Canyon er
fantastisk og kan bookes med flere
turoperatører som Maverick Helicopters, og der
er en lufthavn, der tilbyder helikopterture hele
dagen. I alle Nationalparker og/eller statsejede
parker vil du sandsynligvis ønske at blive mere
end en enkelt nat. I alle vores rejserplaner er et
“must not miss” sted, som giver dig en pejling
om, hvor lang tid, du bør bruge på hvert sted.
Det bør nævnes, at nogle campingpladser er et
‘rejsestop’, hvor en enkelt overnatning er nok.

Q
a

Er der steder, hvor vi bør
forhåndsreservere vores campingpladser?

Hvis du ønsker at bo tæt ved store
attraktioner som Disney, Universal Studios,
Niagara Falls eller tæt ved populære byer eller i
nationalparkerne, vil vi altid anbefale, at du
forudbestiller din campingplads.
Hvis du rejser i juli og august eller i følgende
ferie weekender, er det en god idé at reservere
på forhånd:
USA og CANADA: Jul og påske.
USA: Memorial Dag i maj, Independence Dag i

juli, Labor Dag i september, Thanksgiving i
november.
CANADA: Canada Dag i juli, Labor Dag i
September, Thanksgiving i oktober - og et utal af
andre helligdage i visse provinser.

Q
a

Hvordan laver vi en
forhåndsreservation?

Du kan som regel reservere vores udvalgte
campingpladser online eller via email. Du
skal vide ankomstdagen og hvor mange
overnatninger, du ønsker, og hvis der spørges
om elektrisk strøm og hvor mange ampere, du
ønsker, skal du sige 30 ampere (alle Cruise
America-køretøjer har 30 ampere). Du vil blive
bedt om dine kreditkortoplysninger og om at
betale forud. Hver campingplads har sin egen
afbestillingspolitik, så find ud af, hvad den
indebærer og skriv det ned.

Q
a

Har vi brug for fuld tilslutning
hver nat?

Hvis din ferskvandsbeholder er fyldt op, er
der ikke behov for tilslutning til grundvand.
Hvis dine spildevands- og kloakvandstanke er
tomme, er det ikke nødvendigt at bruge
affaldshåndtering på stedet. Det er sikkert kun
elektricitet, du har brug for at tilslutte disse
steder, men hvis dine affaldsbeholdere er fyldte
og din ferskvandsbeholder er tom, har du brug
for fuld tilslutning!
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SADAN VÆLGER
DU DIT
MOTORHOME

T17

TRUCK
CAMPER

Vores fritidskøretøjer, er inddelt i type ‘C’ som
står for ‘Cab-Over’ eller ‘T’ som står for ‘Truck’.
Vi finder dem langt bedre til vores
udlejningsvirksomhed end de gamle
busagtige “A”-typer, som vi udlejede for
mange år siden, og som altid var udsat for at få
at stenslag på forruden. Faktisk er der mere
indvendig plads i type ‘C’, og hemsen over
førerhuset er altid en favorit blandt de unge!
Alle de fritidskøretøjer Cruise America udlejer,
er bygget specielt til udlejningsmarkedet. Det
betyder imidlertid ikke, at inventaret ikke kan
gå i stykker, men vi gør meget for at sikre os, at
ting som låse skabe er sikre, at stoffet er
slidstærkt, gardinerne er holdbare og lette, at
vores madrasser er nemme at gøre rene, og
det gælder også vinylgulve. Vi stræber altid
efter at forbedre vores fritidskøretøjer og
samarbejder med designteamet hos én af
USAs største producenter for at sikre, at vi er
så opdateret på markedet for fritidskøretøjer
som muligt.
Alle vores fritidskøretøjer er udstyret med
køleskab og fryser. De har alle et komfur og en
mikrobølgeovn og skabe til opbevaring af
madvarer i køkkenområdet. Alle køretøjer har
brusebad, håndvask og toilet. Spildevand fra
badeværelset og køkkenet ledes ind i to tanke,
når køretøjet ikke er tilsluttet tømning på en
campingplads.
Alle Cruise America køretøjer leveres med
servostyring, bremser og automatgear. Hvis du
er vant til at køre et køretøj med automatgear
derhjemme, vil det kun tage et par sekunder,
før du glemmer din venstre fod og bare bruger
on/off pedalerne, speederen og bremsen.

Scan og se T17 virtuelt.
Det nyeste køretøj i vores flåde er en T17
Truck Camper. Den er tilknyttet en F-150
lastbil, der gør den nem at køre og at
manøvrere for førstegangslejere. Truck
Camperen har masser af kræfter til kørsel på
selv det mest stejle terræn. Uanset hvad
dine rejseplaner er, så har T17 komfort og
tilgængelighed.

Dag

Sovepladser op til 3 personer
Længde 6,15 meter

Nat

På baggrund af vores egen erfaring, har
køretøjets længde aldrig været et problem,
det følger dig! Bare sørg for at gøre dine sving
brede. Det kan tage lidt tid at vænne sig til
køretøjets bredde, men allerede dag to kører
du som en rutineret chauffør!
Hvis I kun er to, og du ud over komforten, også
vil have et motorhome, der er nemt at køre og
parkere, og du vil spare penge, så skal du
vælge type C19 eller T17. Hvis I er en familie på
4 personer, er en C25 ideel. Hvis I er en lille
gruppe, der rejser i en periode, er der mere
plads i en C30.

cruiseamerica.com
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C19

COMPACT
MOTORHOME

Vores mindste C-klasse fritidskøretøj er vores
effektive C19. Den er smallere og passer til en
almindelig parkeringsplads. Med sin store
dobbeltseng over førerhuset, køkkenet
bagerst i vognen og alle de andre faciliteter,
er køretøjet perfekt til et par. Hvis I rejser med
et lille barn, kan spisebordet nemt sænkes og
laves om til en ekstra seng.
Sovepladser op til 3 personer
Længde 6,15 meter

Scan og se C19 virtuelt.

Dag

Nat

cruiseamerica.com
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C25

STANDARD
MOTORHOME

Vores mellemstore køretøj, C25, har i mange
år været et vigtigt køretøj i vores flåde. Med
en dobbeltseng i bagerste hjørne og en
dobbeltseng over førerhuset, er det ideelt til
to par eller en familie på op til fem personer,
og C19-spiseområdet kan nemt laves om til
en seng.
Sovepladser familie op til 5
Længde 7,3 - 7,6 meter

Scan og se C25 virtuelt.

Dag

Nat

cruiseamerica.com
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C30

LARGE
MOTORHOME

C30-køretøjet er det største motorhome i
vores flåde. Dets særlige egenskab er det
store separate soveværelse bagerst i vognen
med en 1,5 meter bred seng! Der er også en
dobbeltseng over førerhuset, en sovesofa og
bord+siddegruppe, som kan laves om til en
seng. Bruseren er adskilt fra toilettet i C30.
Sovepladser op til 7 personer
Længde 8,8 - 9,1 meter

Scan og se C30 virtuelt.

Dag

Nat

cruiseamerica.com
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seværdigheder i det vestlige usa
Dette er den ultimative kør-selv tur i det vestlige USA! Nyd strandene i det sydlige Californien, ikoniske
nationalparker, blandt andet Yosemite, Grand Canyon, Zion & Bryce og de 3 store byer Los Angeles,
San Francisco og Las Vegas. Hvis du har tid og ikke har set det vestlige USA, er denne tur et godt valg!

Motorhome Rejseplan

hjemsted for nogle af verdens største træer og for
én af de ældste byer i Californien, Visalia.
✪ 225 kilometer til Visalia/Fresno KOA ★ Afsæt tid
til at nyde Sequoia og måske klatre op på Moro
Rock og se den imponerende udsigt til bjergkæden
”The Great Western Divide”. Udforsk den
gigantiske skov af træer og se General Sherman,
det største træ på jorden, med dine egne øjne!
https://koa.com/campgrounds/visalia/

Dag 1 > Afhent dit motorhome hos Cruise America i
Los Angeles. Når du har dit motorhome, kører du
videre til Route 101 og derefter nordpå - du er nu på
vej til Santa Margarita Lake KOA, en tur på cirka fire
timer. Området omkring Santa Barbara kaldes
“America’s Riviera” og gør strande og restauranter til et
oplagt stop undervejs. ✪ 386 kilometer til Santa
Margarita ★ Besøg Chumash Painted Cave og se
nogle af de meget detaljerede og farverige
vægmalerier, der daterer 500-1000 år tilbage.
www.koa.com/campgrounds/santa-margarita/
Dag 2/3 > Er du klar til at køre til San Francisco i
dag? Husk at stoppe ved den velkendte ‘Folly’,
Hearst Castle, når du kører gennem San Simeon –
105 kilometer af din rejse. Tag dig tid til at nyde de
fantastiske kystlandskaber gennem Big Sur og
Pebble Beach, måske med et stop på Carmel &
Monterey (hvis tiden tillader det, kan du tilføje en
ekstra nat og nyde dette fantastiske område).
Derefter krydser du den berømte Golden Gate
Bridge. Du er på vej til Petaluma KOA, 55 kilometer
nord for det berømte ikon. En gård med kvæg, får,
æsler, geder og påfugle skaber ranch stemning på
denne campingplads, ligesom der er mulighed for
at tage på guidede ture i San Francisco dagligt fra
maj til oktober. Tilbring en ekstra nat på Petaluma
KOA. ✪ 402 kilometer til San Francisco KOA
Petaluma ★ Besøg Hearst Castle og stop ved
Carmel & Monterey. Tag nogle billeder af den
ikoniske Golden Gate Bridge og nyd det rolige
afslappende liv i det sydlige Californien.
www.koa.com/campgrounds/san-francisco
Dag 4/5 > Vi anbefaler en tidlig start i dag til
køreturen over Californien til byen Coarsegold og

Kaktus i ørkenen

Yosemite ferieresort, som er indgangen til den
første nationalpark på denne tur - Yosemite. Læg
mærke til udsigten over San Pablo Bay, når du
forlader San Francisco. Overnat to dage på Yosemite
ferieresort. Din campingplads ligger ved kanten af 
parken, og du vil sætte pris på en køretur på under
en time til selve parken. ✪ 370 kilometer til
Yosemite ferieresort ★ Tilbring dagen med at
udforske det fascinerende landskab, blandt andet
et besøg på Bridal Veil, Yosemite Falls og, hvis du
har tid, så tag på en 4 km vandretur til Inspiration
Point og vend derefter tilbage til Yosemite KOA og
din anden overnatning.
http://rvcoutdoors.com/yosemite-rv-resort/
Dag 6 > Det bliver en meget lang dag, så start
tidligt. Køreturen vil forhåbentlig være afslappet,
mens du kører endnu en gang gennem Yosemite
National Park, før du tager den sydlige rute gennem
Sierra National Forest til byen Fresno og måske
holder en times frokost. Så tag den snoede østlige
rute 198 til Sequoia (Si-koy-a) National Forest, der er

Dag 7/8 > Sæt kurs mod Las Vegas - og to
overnatninger på Circus Circus Campground. Det er
næsten en syv timers køretur, hovedsagelig på
motorvej, men det er værd at besøge den ‘sjove
hovedstad’! NB: Hvis du rejser mellem september
og juni og kan forlænge din rejse, kan en rute
gennem Death Valley virkelig anbefales, i modsat
fald kan det blive en rigtig lang dag. Hvis du
forlænger din tur, så tag en overnatning på Furnace
Creek campingplads. Ferieparken ved siden af 
Circus Circus er lige på Las Vegas’ The Strip!
✪ 418 kilometer ★ Tilbring dagen med en gåtur
på The Strip og nyd en af de mange forestillinger
eller shows i verdensklasse som Cirque du Soleil –
alle shows er et fantastisk valg. Hvis du har tid, så
er Fremont Street Experience med gratis levende
underholdning og et fantastisk lysshow et must!
https://goo.gl/4LRExc
Dag 9 > Den tredje nationalpark på denne tur er i
dag - det er i Utah og kun tre timer fra Las Vegas.
Ligsom Yosemite og Sequoia, men meget
anderledes, er Zion National Park spektakulær. Vest
for Zion er dit overnatningssted, St.George/
Hurricane KOA, der ligger lige midt i Utahs
naturvidundere. ✪ 241 kilometer ★ Hvis du får tid,
så tag på en vandretur op til Angels Landing. En
anden fantastisk måde at opleve Zion er på
hesteryg med Canyon Trail Rides, det kunne godt
være højdepunktet på din rejse. Rideture varer 1-3
timer!!
www.koa.com/campgrounds/st-george/
Dag 10 > I dag skal du på en 225 kilometer tur til
Cannonville / Bryce Valley KOA, der ligger omkring
24 kilometer fra indgangen til Bryce Canyon National

Bixby Bridge

cruiseamerica.com

Golden Gate Bridge

Hearst Castle

Park. Denne Park er helt anderledes end de andre,
og med sine ’must see’ seværdigheder, er det et godt
sted at tilbringe en dag. Gigantiske amfiteatre, der
med sine ranke rosa tinder lyser op ved solopgang
og solnedgang, er baggrunden for hundredvis af
bagveje, vandre- og cykelstier og guidede rideture.
✪ 225 kilometer ★ Hvis du savnede
hestevæddeløbet i Zion, så oplev det her i Bryce!
www.koa.com/campgrounds/cannonville/
Dag 11 > Kører du omkring kl. 8.00, ankommer du
til Flagstaff KOA i Arizona kl. 18.00 - og det er
inklusiv en 3-4 timers sejltur på søen Lake Powell, en
fabelagtig menneskeskabt sø på Colorado-floden.
Hvis tiden tillader det, så overnat og inkluder en tur
til Antelope Canyon – alle fotografers drøm!
✪ 459 kilometer ★ Vi foreslår, at du lejer en
speedbåd og sejler til det berømte Rainbow Bridge
National Monument, alternativt kan du bestille en
guidet bådtur fra Lake Powell Resort hotel.
www.koa.com/campgrounds/flagstaff/
Dag 12/13 > Efter din overnatning i 2.134 meter
over havets overflade, vil du sikkert gerne med den
Skyride, der er i nærheden, og op i 3.505 meters
højde og nyde udsigten over Grand Canyon,
Coconino National Forest og Flagstaff. Der er
vandrestier fra campingpladsen eller gå mod syd og
besøg Walnut Canyon og de gamle klippeboliger,
skåret ud i klippevæggene. Kør mod vest, kun 14
kilometer, til Williams KOA, porten til Grand Canyon,
hvor du har reserveret to nætter! Du har tre

Sjov og ballade i Zion Nationalpark

10

Petaluma KOA
2/3
San Francisco

N E VA DA

Yosemite NP

U TA H

4/5 Yosemite RV Resort

Monterey
Carmel

St. George/
Hurricane
Visalia / Fresno South KOA
KOA
Sequoia NP
Circus Circus
Death Valley NP Campground

Santa
Margarita
Lake KOA

Las Vegas
Santa Barbara
Los Angeles

Hoover dæmningen

15

Barstow
KOA

Glendale
Zion
NP KOA
Bryce Canyon NP
Grand Canyon
National Park

7/8

Mojave
NP

Cannonville /
Bryce Valley KOA

14
11 Flagstaff KOA
Kingman 12/13
KOA Williams

CALIFORNIA

KOA

ARIZONA

Lake Powell

Rejsedetaljer
AFGANG		
Los Angeles, San Francisco
eller Las Vegas
Death

Maverick helikoptertur over Grand Canyon

På motorbådstur på Powell søen

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

Dag 14 > På hjemturen i dag er der ingen grund til
at skynde sig væk fra Williams - så brug morgenen
på nogle af de aktiviteter, de tilbyder. Køreturen er
på 201 kilometer i dag – 132 af dem på State Road
66, bedre kendt som den verdensberømte ‘Route
66’ - hvor vi håber, at du får nogle gode oplevelser!
Kør til Kingman KOA og slap af i den store pool,
langt oppe i ørkenen, omgivet af bjergene
Hualapai. Tæt ved kan du se spor fra
pionervognene, der stadig markerer Fort Beale
Wagon Trail. ✪ 201 kilometer ★ t besøg på Route
66 Museum i Kingman er et must.
www.koa.com/campgrounds/kingman/
Dag 15 > Næstesidste dag er en lang strækning,
men med tre stop. Kør mod vest, det første stop er
et andet ikon i Colorado River - den
verdensberømte Hoover Dam på grænsen til
Arizona og Nevada. Stop op og afsæt tid til at se
dette menneskeskabte vandkraftværk, før du kører
til Boulder City, kør derefter mod syd og passer
Providence Mountains, før du kører videre til

Valley NP

Bridalveil vandfald, Yosemite

NP

VARIGHED		

16 dage

DISTANCE		

3,787 kilometer

Foto: Lawrence Foster

Mojave National Preserve. ✪ 547 kilometer
★ Mojave National Preserve er det næstsidste
stop i dag, en ensom ørken i det sydlige
Californien med syngende klitter, kegleformede
vulkaner, Joshua træskove og tæpper af vilde
blomster i den 1,6 millioner hektar store park. Et
besøg i parkens kløfter, bjerge og mesas afslører
forladte miner, gårde og militære udposter.
www.koa.com/campgrounds/barstow/

Skywalk, Grand Canyon

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

Mojave National Preserve

cruiseamerica.com
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cowboyland

BILLINGS
CODY
Ponderosa
Campground
M O N TA N A

Dag 1 > Afhent dit motorhome og sæt kurs mod
Cheyenne, Wyoming - hovedstaden og
indgangsporten til Cowboyland. Forsøg at komme i
forbindelse med Frontier Days (www.cfdrodeo.com),
men du skal bestille i god tid, da dette rodeo og
western show tiltrækker besøgende fra nær og fjern.
✪ 177 kilometer til Cheyenne, Wyoming ★ Besøg
Capitol Building og State Museum.
www.campcheyenne.com
Dag 2 > Det er en lang køretur gennem et øde
prærielandskab med græs, der hvirvles rundt i
vinden, men bare rolig, det er virkelig turen værd,
når du kører ind i South Dakota. Vores anbefalede
campingplads har ingen tilslutninger, brusere eller
faciliteter, men omvandrende hjorte og bøfler.
Prærieulvene hyler, men ellers er stilheden
overdøvende og du har aldrig set lysere stjerner.
Der er andre campingpladser med alle faciliteter at
vælge imellem, hvis du foretrækker det. ✪ 434.5
kilometer til Wind Cave National Park ★ Besøg
Mammoth Site og Evans Stupebasseng i Hot
Springs.
https://goo.gl/Xsz6dY
Dag 3 > Alle kender Mount Rushmore, én af USA’s
ikoner. Færre kender Crazy Horse Memorial, en
kæmpe skulptur og et mindesmærke til ære for den
berømte indianerhøvding. Du må ikke gå glip af at
besøge dem! ✪ 64 kilometer til Mount Rushmore
KOA (via Custer State Park) ★ Besøg den
dramatiske Badlands National Park og, hvis tiden
tillader det, stedet for massakren ved Wounded
Knee.
www.mountrushmorekoa.com
Dag 4 > Se kulissen for tv-serien Deadwood, Wild
Bill Hickok og Calamity Jane! Gå ikke glip af byen og
nyd en pint på Old Franklin Hotel eller sogar Kevin
Costner’s bar. Han blev forelsket i Deadwood i Black
Hills, da han indspillede filmen ‘Danser med ulve’.
Nærkontakt af tredje grad? Kan du huske filmen?
Kulissen var Devils Tower. ✪ 193 kilometer til den
store klippe Devils Tower med et stop undervejs i
Deadwood ★ Besøg Spearfish Canyon. Det er en

Yellowstone
NP
7/8

Devils Tower KOA
5/6

Grant Village
Campground
Grand
Tetons
Mount Rushmore KOA
NP
Wind Cave National Park
Colter Bay
Village
W YO M I N G
LANDER 10
Sleeping Bear
LARAMIE
RV Park
Wyoming
Territorial
Park
11
FORT COLLINS 12
Lakeside Campground

NEBRASKA

Motorhome Rejseplan

S O U T H D A K O TA

Denne kør-selv tur er en meget mindeværdig kombination af Yellowstone og tre spektakulære nationalparker. Du ser Mount Rushmore og
flere verdensberømte ikoner, Buffalo Bill, Wild Bill Hickock, Calamity Jane og Deadwood scenen, gejseren Old Faithful og andre gejsere
og massive vandfald samt indianere, cowboys og andre mænd fra Laramie. Og naturligvis de kolossale Rocky Mountains!

CHEYENNE

COLORADO

DENVER
(Start)

Vandfald i Shoshone

Rid på heste i Grand Teton

nem rundtur fra Deadwood på vej til Wyoming.
www.devilstowerkoa.com

meter i luften med regelmæssige intervaller hele
dagen. ✪ 161 kilometer til Grant Village
Campground i Yellowstone National Park, der som
regel er åben fra den tredje weekend i juni til den
tredje weekend i september ★ Besøg Grand
Canyon i Yellowstone med sine to vandfald, én af
dem er to gange højere end Niagara, og se
Fountain Paintpot og mange andre geotermiske
pools og gejsere.
https://goo.gl/WHRjXL

Dag 5/6 > Det lyder som en lang køretur, men den
er primært på Interstate, så du burde være på
Buffalo Bill Historical Society i Cody kort efter
frokost. Det lyder måske kedeligt, men gå ikke glip
af det! Du er ved indgangen til Yellowstone National
Park. ✪ 507 kilometer til Cody ★ Besøg Medicine
Wheel væk fra den mere naturskønne Alt14 på vej
til Cody. Når du først er der, må du ikke gå glip af
Remingtons og Russells i Whitney Gallery of
Western Art.
www.codyponderosa.com
Dag 7/8 > En fantastisk køretur gennem Shoshone
Canyon til den østlige indgang i Yellowstone
National Park. Herefter er det en nem strækning på
64 kilometer til Grant Village og din campingplads.
Du kan forvente trafikpropper ind imellem, når folk
stopper op for at iagttage dyrelivet. Det kan være
en elg med sin unge, en bjørn eller en gruppe
hjorte. Folk stopper bare og iagttager det
spændende dyreliv. Lige før Grant Village, drejer du
til højre ved Old Faithful, navnet skyldes, at denne
gejser skyder tusindvis liter kogende vand 30-55

Foto: Wyoming Tourism

Dag 9 > Efter yderligere 35 kilometer kører du ud
gennem den sydlige indgang til Yellowstone
nationalpark og ind i Grand Teton National Park.
Tjekker du Colter Bay’s hjemmeside, vil du se de
majestætiske Grand Teton Mountains, som er åbne
fra juni til september. Det er ikke en billig
campingplads, men placeringen er pengene værd.
✪ 64 kilometer til Colter Bay Village i Jackson
Lake ★ Besøg Flagg Ranch Resort mellem
Yellowstone og Grand Teton National Parks.
www.gtlc.com/rv/colter-bay-rv-park
Dag 10 > Kør fra Grand Tetons gennem Great
Divide Basin til byen Lander. På strækningen
passerer du gennem Indian River Reservation, som
er hjemsted for Shoshone og Arapahoe indianere.
✪ 225 kilometer til Lander ★ Besøg Fort
Washakie og gravstedet Sacajawea og Chief
Washakie, Shoshone-stammens sidste høvding.
www.sleepingbearrvpark.com

Rejsedetaljer
AFGANG 		

Denver eller Billings

VARIGHED				
DISTANCE		

13 dage
2,422 kilometer

Butch Cassidy engang sad. ✪ 378 kilometer til
Laramie ★ Besøg Saratoga Hot Springs ‘Hobo
Pool på ringvejen gennem den spektakulære
Medicine Bow National Forest.
www.koa.com/campgrounds/laramie
Dag 12 > Den sidste nat på turen bor du bo i Fort
Collins, byen, som Money Magazine engang
udpegede som det bedste sted at bo i USA.
Beliggende ved foden af Colorado Rocky Mountains
er dette et godt sted at slappe af efter alle de
spektakulære steder og seværdigheder de sidste
par dage. ✪ 121 kilometer til Fort Collins
Lakeside ★ Besøg bryggeriet Anheuser-Busch og
se deres fantastiske heste og prøv en Budweiser,
og du får måske lyst til at besøge ét af de mange
mikrobryggerier.
www.fclakesidecg.com
Dag 13 > Kør 96,5 kilometer og aflever dit
motorhome på Cruise America’s udlejningssted i
Denver.

Dag 11 > Navnet Laramie fremtryller billeder af det
vilde vesten, ikke sandt og med god grund. I sine
tidlige dage var Laramie en så larmende stationsby,
at det gav god mening at bygge det territoriale
fængsel her. På Wyoming Territorial Park kan du
stadig kigge ind i de celler, hvor desperadoer som
Rodeo

Photo:
Foto: S Dakota Tourism

Mt Rushmore

cruiseamerica.com
cruiseamerica.com
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DakotaTourism
Tourism

CSP Roundup
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Foto: South Dakota Tourism
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floridas strande og florida keys

SOUTH

ATLANTA

En kør-selv rundtur fra Miami eller Fort Lauderdale til The Keys, Everglades National Park, Sanibel Island,
Disney og mere ... På denne tur ser du meget mere af, hvad Florida kan tilbyde. Hvis du ønsker at køre uden
om Orlando, fordi du har været her før, har du mere tid til at gå på opdagelse.

MISSISSIPPI

ALABAMA

CAROLINA
GEORGIA

LOUISIANA

Motorhome Rejseplan

Gulf of Mexico
Fort Wilderness
Campground

Dag 1 > Afhent dit motorhome hos Cruise America
i Miami. Din base i aften er den nyrenoverede
Grassy Key feriepark, og det er en god idé at bestille
på forhånd så du sikrer dig en plads med havudsigt.
✪ 145-161 kilometer til Grassy Key, Florida Keys
★ Besøg Dolphin Research Center på Grassy Key.
http://www.grassykeyrvpark.com/
Dag 2 > Kryds den 11 kilometer lange bro og flere
broer på vej til Marathon, Big Pine Key og de mange
andre øer på vej til Key West. Boyd’s Key West
campingplads ligger kun 8 kilometer fra Keys’
sydligste spids og er et idyllisk sted. ✪ 88.5 kilometer
til Key West ★ Besøg Hemmingway’s foretrukne
barer Captain Tony’s og Smoky Joe’s og gå ikke
glip af at se solnedgangen fra molen Mallory Pie.
www.boydscampground.com
Dag 3 > Der er kun den ene vej ind og ud af Florida
Keys, så kør tilbage mod nord og til John Pennekamp
Coral Reef State Park. Den blev grundlagt i 1963 og
var det den første undersøiske park i USA. Parken er
kombineret med det tilstødende Florida Keys
National Marine Sanctuary og omfatter 611 km²
koralrev, søgræs senge og mangrovesumpe.
✪ 161 kilometer til Pennekamp National Park
★ Besøg både Coral Reef og National Marine
Sanctuary.
http://pennekamppark.com/
Dag 4 > Forlad Florida Keys og kør ind i Everglades
National Park. Ingen andre sumpe er så fotograferet
som den, men teknisk set er den en stor flod, der
langsomt flyder mod sydvest. Du bør reservere en

Kennedy Space Centre

Tur med airboat, Everglades

cruiseamerica.com

Foto: Kennedy Space Centre

Fort DeSota
Country Park

ORLANDO

Cape
Canaveral
FLORIDA

SANIBEL
Periwinkle Park
& Campground
Fort DeSoto Country Park

Foto: Visit Florida

Dag 5 > Du er på vej til Sanibel Island. Periwinkle
feriepark og campingplads er en fryd for
fugleentusiaster. Her kan du se mange arter af
eksotiske og indfødte fugle, blandt andet tukaner,
araer og lemurer. ✪ 370 kilometer til Sanibel via
Route 41 gennem Everglades og Big Cypress
National Reserve ★ Besøg strandene på Captiva
Island og gå på jagt efter strandskaller, og besøg
pubben The Mucky Duck pub som afslutning på
en perfekt dag.
www.sanibelcamping.com

Everglades

Dag 6 > Kør tilbage til fastlandet, og tilbagelæg
strækningen ved at køre ad Interstates 75/275 mod
Fort DeSoto Country Park. Den 1.136 hektar store
park består af fem sammenkoblede øer, og mange
steder er direkte på vandet. Du kan fiske fra to moler
og leje både og cykler, og her er mulighed for en
masse aktiviteter. ✪ 233 kilometer til Fort DeSoto
Park ★ Besøg - intetsteds! DeSoto har vundet prisen
som USA’s bedste strand, så bare nyd opholdet.
www.pinellascounty.org/park/camping.htm#fortd
Dag 7 > Walt Disney World og Disney’s Fort
Wilderness Resort lokker. Det er en god idé at
reservere på forhånd og beslutte dig for, hvor
mange overnatninger, du har brug for til at se de
Disney temaparker, du har udvalgt. ✪ 161 kilometer

Dag 8 > Kør østpå mod Atlanterhavet til den
verdensberømte Cape Canaveral og Kennedy Space
Center, NASA’s hovedkvarter. Her kan du se
affyringsområder, gigantiske raketter, træne i rumsimulatorer og se månen tæt på i fantastiske iMax
præsentationer. Hvis du er heldig, møder du en
professionel astronaut. Man siger, at den bedste
måde at opleve Florida på, er ved at besøge The
Palm Beaches og Boca Raton, så kør mod syd til
dette fantastiske område ved Juno Beach.
✪ 257.5 kilometer til Juno Beach ★ Besøg Kennedy
Space Center. Sørg for at besøge Loggerhead
Marinelife Center i maj-august, hvor
havskildpadderne bygger rede, og hvor du på en
guidet tur kan se skildpadderne på nært hold.
www.junooceanwalkrvresort.com
Dag 9 > Kør sydpå om morgenen til en lille luksus
oase og nyd livet som de kendte og spadser langs
Worth Avenue shoppingområdet i Palm Beach, der
kaldes ‘Rodeo Drive of the East’. Sæt tid af til at se
nogle drømmepalæer, blandt andet industrimanden
Henry Flagler’s, som er én af de bedste
seværdigheder. Din destination er

Ocean Walk
RV Resort
Juno Beach
Palm Beach
Dania Beach

Flamingo Campground

plads online på den meget populære
Flamingo campingplads på National Park
Service hjemmeside, der også har så
mange oplysninger og billeder af det
Livreddertårn, Miami Beach
fantastiske sted. ✪ 121 kilometer til
Everglades National Park ★ Besøg Everglades
til Disney’s Fort Wilderness ★ Visit all the sites of
National Park i dit køretøj, til fods eller på vandet.
Disney plus all the other Orlando area attractions
https://goo.gl/fWCr3s
including Universal Studios.
https://goo.gl/289iRB

Atlantic Ocean

MIAMI (Start)
John Pennekamp
Coral Reef State Park

Florida Keys

Grassy Key RV Park
Boyd’s Key West
Campground

Rejsedetaljer
AFGANG 		

Miami South, Miami North
eller Orlando

VARIGHED		

10 dage

DISTANCE		

1,786 kilometer

NorthCoast Park & Marina, som er en
favorit blandt motorhomes og har
været et lille bådsamfund de
sidste halvtreds år. Sandstranden
Dania Beach er kun få minutter
derfra. ✪ 69 kilometer til Dania Beach ★ Besøg
det verdensberømte shoppingområde Palm Beachs
Worth Avenue og nyd den sidste nat i Fort
Lauderdale.
www.northcoastpark.com/index.html
Dag 10 > Der er kun 64 kilometer til Cruise
America’s udlejningssted i Miami, hvor du skal
aflevere dit motorhome.

Foto: Visit Florida
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det bedste af new england

Charmerende huse med hvidmalede stakitter, maleriske overdækkede broer, brændingen, der slår ind mod den forrevne
Atlanterhavskyst, skyhøje bjergkæder, fornemme herregårde og restauranter, kolonihistorie, teklippere og hvalfangerflåder.
Det er blot nogle af de klassiske indtryk fra New England, vi har forsøgt at forene på denne kontrastfyldte kør-selv tur.
Statue af Christopher Columbus, Boston

Motorhome Rejseplan
Dag 1 > Afhent dit motorhome hos Cruise America
i Newark og følg vejen langs Long Island Sound, før
du kører mod nordøst og din første overnatning på
en campingplads. ✪ 257 kilometer til Preston
★ Besøg Barnum Museum i Bridgeport, hvor den
farvestrålende cirkusmand engang var
borgmester.
www.hiddenacrescamp.com
Dag 2 > Kør ned langs Thames-flodens naturskønne
østlige bred til søfartsmuseet Mystic Seaport. Den
tidligere enestående hvalfangerstation og
skibsværft er i dag et fantastisk frilandsmuseum
med mange gamle skibe og viser, hvordan livet i
New England udspillede sig for 200 år siden.
✪ 201 kilometer til Scusset Beach State Reservation i
Sandwich ★ Besøg Newport, Rhode Island, hvor de
massive sommerresidenser, der tilhørte Vanderbilt
og andre velhavende familier, dannede ramme om
F. Scott Fitzgerald’s berømte roman The Great
Gatsby og Robert Redford’s filmatisering af den.
https://goo.gl/Pcr6AB
 ag 3 > Tag en afstikker til Kennedy-familiens
D
hjemby Hyannis og John F. Kennedy Museum, før
du kører nordpå igen med kurs mod Plymouth, hvor
de første engelske indvandrere, ”pilgrimsfædrene”
ankom med skibet Mayflower i 1620. Lige syd for er
Plymouthkolonien, Plimoth Plantation, et
frilandsmuseum med den genskabte landsby,
Pilgrim’s 1627. (For at opleve den historiske og

Acadia National Park

Foto: Visit Maine

interessante by Boston foreslår vi, at du forlænger
dit ophold på denne campingplads og tager det
bekvemme MBTA-pendlertog til og fra byen - www.
mbta.com). Det er også en mulighed at starte din
tur her og afhente dit motorhome hos én af vores
udlejningssteder i Boston. ✪ 88.5 kilometer til
Plymouth ★ Besøg Plymouth Rock, hvor de
pilgrimme ifølge sagnet, men måske også i
virkeligheden, først satte deres fod på det, der
senere skulle blive amerikansk jord.
www.pinewoodlodge.com/index.php
Dag 4 > Kør nordpå uden om Boston. Et interessant
stop er Lexington, hvor den første konflikt, som
startede Den amerikanske uafhængighedskrig
(1775-1783), fandt sted. Det var her, Sam Adams og
John Hancock blev vækket af Paul Revere under
hans mest berømte ridt med budskabet om
englændernes ankomst. Et andet interessant stop
er i North Salem i New Hampshire, hvor du kan se
USA’s 4.000 år gamle stenkonstruktioner,
Stonehenge. ✪ 233 kilometer til Salisbury Beach
★ Besøg Salem Massachusettes, hvor de
berygtede hekseprocesser fandt sted i 1692.
www.beachroservpark.com
Dag 5 > Kør tilbage et kort stræk gennem New
Hampshire og ind i delstaten Maine, langs den
dramatiske og naturskønne Atlanterhavskyst. Din
destination er Bar Harbor på Mt Desert Island,
omgivet af Acadia National Park’s klippe- og
kystlandskaber. ✪ 378 kilometer til Bar Harbor
★ Besøg Abbe Museum ved Sieur de Monts Spring
og tag en tur med færgen til Little Cranberry Island.
www.koa.com/campgrounds/bar-harbor-oceanside
Dag 6 > Forlad kysten og sæt kurs mod Bangor,
hovedstad i Maine og videre til delstatens maleriske
natur inde i landet. Din destination er
campingpladsen ved Mount Blue State Park. Her er
et rigt dyreliv med elge og masser af røde egern og
mere sky dyr som sorte bjørne og prærieulve.
✪ 257 kilometer til Mount Blue State Park ★ Besøg
maleriske Webb Beach og den nærliggende
bjergtop Center Hill. Tag børnene med på et besøg
i parkens naturcenter.
www.campwithme.com
Dag 7 > Når du kører ind i New Hampshire igen, vil
du se, at bjergene bliver højere. Mange af de bjerge,
du passerer, er 1.219 eller 1.524 meter høje, og
Mount Washington dominerer med sine 1.917
meter det dramatiske landskab, når du kører ind i
White Mountain National Forest. Du overnatter på
Beech Hill Campground nær Bethlehem.
✪ 161 kilometer til Bethlehem ★ Besøg toppen af 
Mount Washington med den kulfyrede
tandhjulsjernbane fra 1869. I den smukke by

Mount Blue
State Park
VERMONT
MAINE

Beech Hill
Campground

Gifford Woods
State Park

Bar
Harbor
KOA

N E W YO R K
NEW
HAMPSHIRE

ARLINGTON
Camping on the
Battenkill
GARDINER
Lazy River
Campground

SALISBURY BEACH
Beach Rose RV Park
MASSACHUSETTS

RI

Fyrtårn i Portland, Maine

PRESTON
Hidden Acres
Campground
NEW YORK
(Start)

Rejsedetaljer
AFGANG 		

Franklin D Roosevelts hjem

PLYMOUTH
Pinewood Lodge
Campground

Scusset Beach
State Reservation

CONNETICUT

NEW
JERSEY

BOSTON

Foto: Visit Maine

Bethlehem er der restauranter med fin fransk
kogekunst.
www.beechhill.com
Dag 8 > Kort tid efter, at du er kørt ind i delstaten
Vermont, kommer du til skiresortet ved Killington
Peak, som er åbent året rundt. Her er masser af ting
at tage sig til, før du kører videre til den campingplads,
hvor du skal overnatte. Vælg én af campingpladserne
i én af delstatsparkerne som f.eks. Gifford Woods eller
Ricker Pond State Park. ✪ 201 kilometer til Gifford
Woods State Park ★ Besøg verdensberømte
Dartmouth College på vej gennem Hannover.
https://vtstateparks.com/gifford.html
Dag 9 > Maleren og illustratoren Norman Rockwell
indfangede på fornem vis den amerikanske livsstils
glansperiode i midten af det forrige århundrede.
Mange af de forsider, han lavede til det populære
ugeblad Saturday Evening Post i 40’erne og 50’erne
blev tegnet i hans hjem i Arlington i delstaten
Vermont. I dag er hans hjem omdannet til et lille
hotel, The Inn on Covered Bridge Green. ✪ 97
kilometer til Arlington ★ Besøg Norman Rockwell
Exhibition.
www.campingonthebattenkillvt.com

Newark, New York,
Boston North eller South

VARIGHED		

11 dage

DISTANCE		

2,221 kilometer

tidligere amerikanske
præsident Franklin D
Roosevelt, og her er både
han og hans hustru Eleanor
begravet. Vi anbefaler en
frokost på én af de fire
gourmetrestauranter på
kokkeskolen Culinary
Institute of America, som
også findes i byen - husk
at bestille bord på
Få dine kram af bjø
rnen her!
forhånd. Din
campingplads, Yogi Bear’s
Jellystone Lazy River, er kun 37 kilometer derfra
nær byen Gardiner. ✪ 225 kilometer til Lazy River
★ Besøg Roosevelts tidligere hjem i Hyde Park.
www.lazyriverny.com
Dag 11 > Det er blevet tid til at
aflevere dit motorhome. Der er
121 kilometer til
Cruise America’s
udlejningssted i
Newark.

Dag 10 > I dag kører du ind i delstaten New York og
sydpå langs Hudsonfloden. Undervejs kommer du
til Hyde Park, fødested og hjemsted for den

Strandpromenaden i Boston

cruiseamerica.com
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højdepunkter i alaska

I Alaska er et imponerende landskab og mulighed for at opleve et rigt dyreliv. En kør-selv ferie
i et motorhome er en fantastisk måde at udforske denne enorme og afsidesliggende vildmark
med Denali National Park og Mount McKinley.

Park, hvor der er mange forskellige dyrearter. I klart
vejr kan du se Mt. McKinley, og en snack frokost er
Mount Blue
inkluderet. Om eftermiddagen fortsætter du ad
State Park
Parks Highway nord for Fairbanks. Ledsaget af VetE R M O N T
Bar
fantastisk skov- og bjerglandskab kører duBeech
gennem
MAINE
Hill
Harbor
Campground
KOA
lokalsamfundene Healy, Nenana og byen Ester, en
N E W YO R K
gammel guldmineby. ✪ 201 kilometer
NEW
★ Nyd dyrelivet og er du heldig,White
kanRiver
du Valley
se bjørne, H A M P S H I R E
Campground
SALISBURY BEACH
rensdyr, elge, får, ulve og forskellige fugle.
Beach Rose RV Park
GARDINER
www.riversedge.net/fairbanks-RV-park.htm
MASSACHUSETTS
PLYMOUTH

Dag 1 > Afhent dit motorhome hos Cruise America
i Anchorage og kør mod nordøst ad Glenn Highway.
Du passerer byerne Eagle River og Chugiak og
fortsætter videre mod Palmer, som ligger cirka en
times kørsel fra Anchorage. Når du kører gennem
Eklutna Flats, så nyd udsigten til de tårnhøje bjerge
Chugach og Talkeetna Mountains, og få et glimt af
den nærmeste bjergtop Pioneer Peak.
Lazy River
Pinewood Lodge
ARLINGTON
Campground
✪ 72 kilometer ★ Vil du se gletsjeren Knick Glacier
Campground
Camping on the
Dag 6 > I dag kører du til Paxson/Glennallen
ved
at
Battenkill
RI
på nært hold, så tag en airboat tur ved at tage den
Scusset Beach
følge Richardson indtil Delta Junction. Lige uden for
gamle Glenn Highway udkørsel og køre til Knick
State Reservation
Fairbanks
kører
du
forbi
North
Pole,
hvor
Alaska
offers profoundly
beautiful
sceneryfraand fantastic opportunities for wildlife viewing,
Glacier
Adventures
omkring
32 kilometer
PRESTON
N
E
W
Nordamerikas julemand bor. I Delta
Junction tager
Hidden Acres
ERSEY
travellingwww.mtviewrvpark.com
with a motorhome is an amazing way to explore this vast and remote wilderness Jwhich
Palmer.
YORK Campground
du Richardson Highway og kører sydpåNEW
mod
(Start)
is home to Denali National Park and Mount Mckinley.
Paxson/Glennallen. ✪ 290 kilometer ★ The Copper
Dag 2/3 > I dag kører du fra Palmer til Denali
River har laksefiskeri i verdensklasse, og hvis du
Prince William sundet
Foto: Travel Alaska
National Park og fortsætter ad Parks Highway, hvor
ikke har lyst til at fiske, er der vandreture, rafting
du kører gennem Matanuska-Susitna Valley og
gletsjeren Portage Glacier på nærmere hold, er
og flyture.
www.tolsonacampground.com
Denali State Park. Hvis du har tid, så tag en afstikker
der timelange sightseeing krydstogter på Portage
til det lille bysamfund i Talkeetna. ✪ 322 kilometer
Lake, eller du kan vandre langs én af de stier, der
Dag 7 > I dag kører du til Valdez og nyder den
★ Denali er en 6 millioner hektar stor vildmark,
snor sig om det frosne monument.
spektakulære tur på Richardson Highway, hvor en
gennemskåret af en vej. Rejsende langs vejen vil
www.stoneycreekrvpark.com
del af strækningen løber parallelt med Trans-Alaska
lægge mærke til den relativt lavtplacerede
rørledningen. Hvis vejret tillader det, så stop op og
nåleskov vige for en høj alpintundra og
Dag 9/10 > I dag kører du tilbage ad Seward
nyd en fantastisk udsigt over Wrangell Mountains.
snedækkede bjerge, der kulminerer i
Highway til Anchorage, men forinden besøger du
Kør forbi Worthington Glacier og gennem Keystone
Nordamerikas højeste bjergtop, det 6.190 meter
Kenai Fjords National Park med nogle af de mest
Canyon med sine vandfald. ✪ 298 kilometer
høje Denali (tidligere Mount McKinley). Vilde dyr,
uberørte, robuste og betagende gletsjer udsigter i
★ Valdez er et must se på din tur i Alaska. De
store som små, strejfer rundt i det afsides område.
Nordamerika. Den massive iskappe, Harding
bragende gletsjere og tårnhøje Chugachbjerge,
Ensomhed, ro og vildmark venter dig forude.
Icefield, er kilden til de 38 gletsjere i parken.
der stiger op fra havet, gør Valdez til et malerisk
https://goo.gl/GfW2Cq
Gletsjerne har på skift formet fjordene og skabt et
sted.
www.bearpawrvpark.com
hjem for de mange arter af dyr i havet - både
Dag 4/5 > Før du forlader Denali National Park og
pattedyr, fisk og havfugle. ✪ 209 kilometer
Dag 8 > Denne morgen tilbringer du ombord på
sætter kurs mod Fairbanks, foreslår vi, at du tager på
★ Nyd et Wildlife & Glacier krydstogt i
Alaska Marine Highway færgen til Whittier, der
en 7-timers Tundra Wildlife Tour i Denali National
naturskønne Kenai Fjords National Park og hvis
sejler gennem det smukke sund Prince William. Når
du er heldig, ser du måske en hval.
du ankommer til Whittier kører du gennem
www.goldennuggetcamperpark.com
Whittier-Portage Tunnel (envejs tunnel, der kun er
CONNETICUT

åben for trafik på visse tidspunkter). Kør derefter ad
Seward Highway gennem det naturskønne
landskab til Seward. ✪ 137 kilometer ★ Portage
Glacier og Begich, Boggs besøgscenter er et
interessant stop på grund af deres udstillinger,
hvor besøgende kan gå gennem en isgrotte, se
levende is-orme eller røre ved et isbjerg. Vil du se

Fiskefangst i floden Copper River

cruisecanada.com

Foto: Travel Alaska

Denali nationalpark med Mt McKinley i baggrunden

Foto: Travel Alaska

Dag 11 > Aflever dit motorhome hos Cruise
America og god rejse hjem.

FAIRBANKS
4/5
River’s
Edge
Resort
Denali NP 2/3
and Preserve

Delta
Junction

Riley Creek
Campground
CANADA

Motorhome Rejseplan

ALASKA

Mt McKinley

GLENNALLEN

ANCHORAGE
(Start)
Golden Nugget 9/10
Camper Park

Tolsona
Wilderness
Campground

Mt View RV Park
VALDEZ
Ferry

Bear Paw
RV Park

Stoney Creek
8 RV Park

Rejsedetaljer
AFGANG 		

Anchorage

VARIGHED		

11 dage

DISTANCE		

1,529 kilometer

Matanuska gletsjer, Glenn Highway

Foto: Ruth Gloger

Kajaksejlads på havet ved Valdez. Foto: Travel Alaska
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det bedste af det vestlige canada

Det vestlige Canada er det bedste sted at opleve naturen og naturens vidundere, og denne kør-selv tur omfatter hele Rocky Mountains storslåede pragt.
Der er så meget at se og lave - nyd fantastiske kosmopolitiske Vancouver, oplev et rigt dyreliv eller slap af i varme kilder! Så læn dig tilbage og nyd den skønne
udsigt over de majestætiske sneklædte bjerge og de uberørte turkise søer. Denne tur har virkelig noget for enhver smag og aldersgruppe.

Motorhome Rejseplan
Dag 1 > Hent dit motorhome og kør til skønne
Burnaby Caribo , hvor du overnatter den første nat.
Det er ikke en lang køretur, men vores anbefalede
campingplads er blandt de bedste i British
Columbia og det ideelle sted at opleve Vancouver
fra. ✪ 24 kilometer til Burnaby Cariboo feriepark
★ Besøg byen Vancouver, én af de mest
interessante og smukkeste byer i verden.
www.bcrvpark.com

Coal Harbour, Vancouver

Foto: Tourism British Columbia

Dag 2/3 > Det er en lang, men mindeværdig tur
langs Transcanada Highway til Okanagan Valley.
Landskabet i dalen er en helt anden verden, og der
er mulighed for at besøge mange af dalens
vingårde i Oliver, Penticton, Okanagan Falls,
Kelowna og meget mere. Tjek detaljer på
www.kelownagolfski.com/okanaganwineries.htm.
Vi foreslår, at du overnatter på Okanagan Lake, lige
nord for Penticton, på denne tur. Der er to store
campingpladser (North & South Park), hvor du kan
campere lige ved Okanagan Lake. De smukke
strande er omgivet af fyrretræer, ponderosa pines,
og langt græs, og det gør parken til et perfekt sted
at svømme og til andre vandaktiviteter. Du har
mulighed for at afbryde rejsen, tilføje en ekstra dag
og stoppe op og nyd de varme kilder, Harrison Hot
Springs. ✪ 338 kilometer til Okanagan ★ Besøg
Othello Quintette Tunnels lige uden for Hope og se
det komplekse system af tunneler og broer, som
bragte toget ad den gamle Kettle Valley Railroad
gennem kløfterne ved Hope eller/tag

en tur på Hell’s Gate Airtram over Fraser River!
www.campokanagan.com
Dag 4 > Du kommer ud på en kortere køretur i dag
og har mulighed for at besøge flere af vinmarkerne!
Du er på vej til Revelstoke, der ligger højt oppe i
Monashee Mountains ved Mount Revelstoke National
Park og Glacier National Park. Revelstoke har nogle af
de mest spektakulære landskaber i hele Canada året
rundt. Flankeret af de sneklædte bjergtoppe i
Selkirkbjerget mod øst og Monashees mod vest, blev
Revelstoke udråbt som hovedstaden for de canadiske
alper og kendt som The Mountain Paradise i
begyndelsen af 1 900. ✪ 375 kilometer til Revelstok
★ Besøg Salmon Arm, porten fra Okanagan ligger
i hjertet af Shuswap Lake rekreative område.
www.rvcampingrevelstoke.com
Dag 5/6 > Efter ca. 3 timer kommer du til Lake
Louise, og vi foreslår at du overnatter på Lake Louise
Park Camping, selvom der er flere at vælge imellem
på hjemmesiden. Du vil komme hjem med historier,
som du vil fortælle igen og igen om Canadas
ikoniske Banff/Lake Louise National Park. Dine
oplevelser her vil sandsynligvis blive videregivet på
tværs af flere generationer i familiealbummet, fordi
dine børn og børnebørn vender tilbage til de
steder, de har hørt om i årevis. Det er næsten
umuligt at tage et dårligt billede her! Brug lidt tid
på at udforske Banff. (Hvis du starter turen fra Cruise
Canada Calgary udlejningssted, kører du direkte til
Lake Louise campingplads eller du foretrækker
måske at blive i Banff.) ✪ 233 kilometer til Lake
Louise ★ Se floden Kicking Horse River, som
strømmer under Natural Bridge i Yoho National
Park. Tag den naturskønne køretur langs Bow
Valley Parkway mellem Banff og Lake Louise, det er
en roligere og mindre travl rute med masser af
vandrestier og fotostop, hvor du kan tage flotte
billeder af bjergene. Nyd et måltid eller en drink i
Banff Springs Hotel og se den spektakulære udsigt.
Tag en tur på én af gondolerne til Sulphur
Mountain og slap af i de varme kilder, Banff Hot
Springs.
www.pccamping.ca/parkscanada

Lake Peyto

For more information visit cruiseamerica.com or cruisecanada.com

JASPER
(Valg af campingplads)
7/8
Jasper NP
A L B E R TA

Wells Gray
Provincial Park
9
CLEARWATER

Columbia Icefield Glacier

Foto: Brewster Travel Canada

5/6

CALGARY

Banff NP
Lake Louise
Campground
Revelstoke
KOA
Campground

BRITISH
Dag 7/8 > Vejen til Jasper er spektakulær
COLUMBIA
og indrammet af bjergtoppe, der stiger
VANCOUVER
Okanagan Lake
2/3 Provincial Park Campground
til op over 3.658 meter. Vi anbefaler
(Start)
1/10/11
forskellige campingpladser. Se
Burnaby
hjemmesiderne nedenfor. ✪ 210 miles til
Cariboo RV Park
U N I T E D S TAT E S
Jasper via Banff ★ Besøg Athabascagletsjeren, den mest besøgte på det
nordamerikanske kontinent. Du kan køre ud på
gletsjeren ombord på en Ice Explorer eller tage en
guidet vandretur på isen. Når du er i Jasper, så
AFGANG 		
Vancouver eller Calgary
reserver The Maligne Lake Cruise, hvor du også
VARIGHED		
12 dage
krydser Spirit Island, en verdensberømt
destination, der kun er tilgængelig med båd og
DISTANCE		
1,980 kilometer
som kronjuvelen i Jasper National Park, er det et
berømt foto stop.
Jasper: https://reservation.pc.gc.ca/Jasper
Hinton: www.koa.com/campgrounds/hinton

Rejsedetaljer

Dag 9 > Kør gennem storslået natur, der flettes
sammen med Wells Gray Provincial Park til din højre
side og Columbia Mountains til venstre. Du bliver
guidet til Clearwater, som er dit sidste ophold på
denne rute, før du vender tilbage til Vancouver. Hvis
du vil være tæt på Wells Gray Provincial Park og hvis
du kan komme ind (der er kun 13 campingpladser
til rådighed), så book i Helmcken Falls Lodge &
feriepark og oplev den sande udendørs vildmark
lige ved indgangen til parken. ✪ 222 kilometer til
Clearwate★ Besøg Clearwater, en interessant by
ved indgangen til Wells Gray Provincial Park. Kør
ind til Clearwater sørg for at stoppe ved Blue River
for at nyde River Safari og muligheden for at få øje
på nogle bjørne!
www.helmckenfalls.com

Dag 10/11 > Det tager cirka 41/2 time at køre tilbage
til Vancouver og Burnaby Cariboo. Vi kan stærkt
anbefale, at du er på denne campingplads i 3-4
nætter. Besøg www.bcrvpark.com. Fra
campingpladsen går der bus hver halve time til
centrum eller du kan gå 15 minutter til fods og tage
SkyTrain. Vancouver er en af vores perler og
fortjener bestemt mere af din tid. ✪ 475 kilometer
til Vancouver ★ Besøg Stanley Park, Harbour
Center, Granville Island, Capilano Suspension
Bridge, Grouse Mountain og meget mere.
www.bcrvpark.com
Dag 12 > Fra Burnaby er er kun 24 kilometer til
Cruise Canada’s udlejningssted, hvor du skal
aflevere dit motorhome.

