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Indledning
Jeg har utallige gange besøgt Canada og USA, og et bestemt område vender jeg tilbage til igen og 
igen, det sydvestlige USA, et område som hvert år tiltrækker turister fra hele verden. Nu fik jeg igen 
muligheden og tog på en 24 dages tur. Jeg besøgte både kendte og mindre kendte steder. Turen gav 
vores lille rejseselskab på to generationer en lang række gode oplevelser, som jeg har sammenfattet 
og videregivet her.

Rejsen fandt sted i tidsrummet 12. juni til 6. juli. Vær opmærksom på, at vi mange steder har valgt at 
se en nationalpark, pueblo eller attraktion og dermed valgt noget andet fra. Andre vil sikkert vælge 
anderledes, end vi gjorde.

En af glæderne ved at rejse er, at ikke engang de, der rejser sammen, oplever turen helt ens.

Mit håb og opfordring
Det er mit håb, at denne bog vil inspirere læserne til at tage på deres helt egen USA-rejse. God fornø-
jelse med oplevelser fra en 5.909 km tur gennem seks stater: Californien (CA), Nevada (NV), Utah 
(UT), Colorado (CO), New Mexico (NM) og Arizona (AZ) i det sydvestlige USA. Internetadres-
ser ændres løbende, men de nævnte adresser var de aktive adresser på udgivelsestidspunktet. Jeg 
håber at eBogen kan være med til at fremme forståelsen for USA og give nogle nyttige rejsetips.

Hit the open road. God tur.
Arne Tubæk Naamansen
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Til planlægning af din tur

www.visitcalifornia.com - Californien

www.travelnevada.com - Nevada

www.utah.com - Utah

www.colorado.com - Colorado

www.newmexico.org - New Mexico

www.arizonaguide.com - Arizona

www.myplanet.dk - Rejsebureauet MyPlanet kan hjælpe med rejsen til USA

http://www.visitcalifornia.com
http://travelnevada.com
http://www.utah.com
http://www.colorado.com
http://www.newmexico.org
http://arizonaguide.com
http://www.myplanet.dk
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Golden State
“Done with indoor complaints, libraries, queruleous criticisms,
strong and content I travel the open road.“
Walt Whitman, 1881.

Vores rejse til Amerika begyndte i realiteten dagen før afrejsen, hvor vi havde travlt med at købe 
ind og siden pakke det sidste for slutteligt, da viseren havde passeret midnat, at lægge tøjet frem til 
næste dag. Der var en sær glæde i disse sene nattetimer – glæden ved at skulle af sted på eventyr 
igen.

Første stop på vores rejse er en af perlerne på USAs vestkyst – San Francisco i det nordlige Califor-
nien. Med et vildt, kuperet downtown, optimistiske hvide skyskrabere under den åbne, blå himmel 
ved det mægtige, blågrønne hav og sin afslappede og ofte trendsættende livsstil er San Francisco en 
i alle henseender unik by. Et perfekt sted at begynde et amerikansk eventyr.

Vi begyndte rejsen kl. 7.00 om morgenen i Billund Lufthavn, og efter et flyskift i Heathrow, London 
og en behagelig flyvetur over Atlanten og Nordamerika med British Airways landede vi 11 timer 
senere i San Francisco Intl. Airport.

Med et solskinssmil tog Californien, der både er USAs mest folkerige og rigeste delstat, imod os. 
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Californien, som med et areal på 410.000 km2 er næsten ti gange større end Danmark, vil med sin 
rigdom kunne gøre sig på en top 10-liste over de rigeste industrilande i verden. Indtægterne fra 
filmindustri og turisme er med til at kaste et gyldent skær over The Golden State, men ikke alle 
Californiens indbyggere har fået del i rigdommen, opdagede vi snart.

Normalt tager rejsende til San Francisco en BART bus # 3 kombineret med Muni-tog eller Shuttle-
bus, eller de tager taxa eller limousine for at komme til downtown. Men vi var friske på eventyr og 
tog i stedet en lokal SAMTRANS bus # 7 B til centrum. De fleste amerikanere kører i egen bil, og det 
er stort set kun de fattigste, der tager bussen – og de var tydeligvis ikke vant til at se turister i deres 
midte.

Skønt vi følte os noget nidstirrede i bussen, var det oplevelsen værd – i bogstaveligste forstand. 
Turen kostede kun nogle få dollars. En brøkdel af hvad det ville have kostet at tage en taxa. Bussen 
holdt i centrum ved busstationen for enden af Mission St. ved First St., og herfra tog vi en taxi det 
sidste stykke til Hotel Beresford Arms.Vi havde bestilt værelset hjemmefra, og det skulle være vores 
hjem de første tre nætter.

Vores indre rejseur sagde to om natten, men lokalt var det kun ved at være sidst på eftermiddagen 
Pacific Time, da vi endelig lod bagagen falde ned på de to store senge.

Godt trætte gik vi ud for at købe lidt ind til natten, som for os ville være morgen de første par dage. 
Allerede på denne første indkøbstur blev vi mindet om forskelle på Danmark og USA. ”Momsen” 
er ikke iberegnet i priserne og varierer fra stat til stat, og lægges først til ved kassen. Alt viste sig 
således at være lidt dyrere, end vi troede ved første øjekast.

Vi opdagede hurtigt, at de mange gratis quick-guides er en stor fordel, når man vil gå på opdagelse 
i San Francisco – en by, der hvis man fraregner de godt fem millioner, som bor i forstæderne i The 
Bay Area, »kun« har 700.000 indbyggere – hvilket gør downtown relativt overskuelig.

Quick-guiderne indeholder oplysninger om udstillinger, museers åbningstider, spisesteder, ind-
købsmuligheder, transport og meget andet. Quick-guiderne fås overalt i byen og gør det nemt for 
den besøgende at finde rundt.

De daglige aviser er en anden god måde at få information på. Det er bare at gå ned på et gadehjørne, 
hvor man i alle større amerikanske byer finder avisbokse. I San Francisco kan man for en dollar på 
hverdage og få dollars på søndage købe sin San Francisco Chronicle. Ved siden af disse avisbokse 
finder man desuden ofte også bokse med quick- guides, byguider, »What’s On-guider«, kuponhæf-
ter og – for de særligt eventyrlystne – reklamer for lokale prostituerede, sådan som vi senere ople-
vede det i Las Vegas.

FAKTA
Afrejse: Billund. Mellemlanding: London og videre over det sydlige Grønland og Hudson Bay til 
San Francisco. Total transporttid 17 timer.

Web
www.ohwy.com/ca – Californiens highways. 
www.sanfrancisco.travel– Information om San Francisco. 
www.flysfo.com – San Francisco Intl. Airport. 

http://www.ohwy.com/ca
http://www.sanfrancisco.travel
http://www.flysfo.com



