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Dato - Afrejse - Pris
Fra Billund Lufthavn
Afrejse		Pris		Mødetid

Hjemkomst

Lør. 06.08.16

Tir. kl. 12.45

31.998

kl. 12.40

Også fra
Københav
n

Alt dette er inkluderet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ophold i dobbeltværelse
16 x morgenmad
1 x frokost
1 x middag
Entré og rundvisning på Boeing flyfabrik
Entré til Mount Rainier National Park
Rosenhaven i Portland
Vinsmagning
Entré Redwood inklusiv tur med svævebane
Entré Crater Lake National Park
Entré til High Desert Museum
Smith Rock State Park
Sumpter Gold Dredge
Entré til Shoshone Falls
Entré til Bear World Yellowstone

•

Tillæg: Enkeltværelse kr. 4.995.

Afbestillingsforsikring kr. 1.405.
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Det skal du opleve
 Smukke Mount Rainier National Park
 Vi bor centralt i skønne Seattle
 Oplev Oregons flotte kyststrækning
 Vi ser de kæmpe Redwood-træer
 Imponerende scenerier ved vulkansøen Crater Lake
 Kom tæt på bjørnene i Bear World Yellowstone
 Overdådig natur i Grand Teton og Yellowstone National Park
 Utallige gletsjere og smukke søer i det vestlige Canada
 Du oplever også en interessant rundvisning på Boeings flyfabrik
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Naturoplevelser i verdensklasse i USA og Canada
Rejsen starter i Seattle, USA, hvor
vi bor ved det karakteristiske tårn
Space Needle. Spændende besøg på
Boeings flyfabrik. Oplev også flot
natur med mægtige vulkaner, brusende vandfald og floder. Oregons
bølgende vinmarker står i skarp
kontrast til de snedækkede bjerge
og Stillehavets bølger mod den forrevne kyst. Vi besøger Smith Rocks
røde klipper og den lille by Sumpter, der engang var en livlig guldgraverby. Mulighed for diligencetur i
cowboybyen Jackson. Vi kører langs
de majestætiske Tetonbjerge på
vej til den berømte nationalpark
Yellowstone. Rejsen slutter med
gletsjere, søer og overdådig natur, i
de canadiske Rocky
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Dag for dag ...
Dag 1: Udrejse fra Billund
og ankomst til Seattle
Du møder Gislevs rejseleder i
Billund lufthan. Rejsende fra
København møder Gislevs
rejseleder på Island ved gaten
hvorfra flyet til Seattle afgår.
Efter flyskifte på Island flyver
vi til Seattle beliggende i USAs
nordvestligste stat Washington.
Ankomst allerede samme aften.
Vi kører til vores hotel i Seattle
for de næste 2 nætter.
Måltider inkluderede denne
dag: Ingen.

Vi flyver med Iceland Air og
med kun et flyskifte kommer vi
nemt og bekvemt til Seattle.

Rejsen starter med 2 nætter i
Seattle på godt hotel beliggende
ved det ikoniske tårn Space Needle.
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Glæd dig til den interessante rundvisning på Boeings fabrik.

Dag 2: Flyfabrikken Boeing. Oplevelser i Seattle
Efter en god nats søvn er vi klar til tage fat på de første
af de store oplevelser. Vi kører 40 km mod nord til byen
Everett og flyfabrikken Boeing. Boeing blev grundlagt
i Seattle i 1916 og 50 år senere annoncerede Boeing at
de ville bygge verdens største fly og at fabrikken derfor
måtte investere i større fabriksområde i byen Everett. Her
venter der os en interessant rundvisning på 1,5 time. Vi ser
hallerne hvor Boeing 747, 777 og 787 Dreamliners bliver
samlet. Her oplever du bl.a. at stå i verdens største hal på
13.3 millioner kubikmeter. Tusindevis af ansatte myldrer
rundt på gulvet der dækker et område på knap 40 hektar.
Bemærk: Ikke tilladt for børn under 122 cm. Al elektronisk udstyr som f.eks. telefoner og kameraer er forbudt

på rundvisningen. På rundvisningen er der trapper flere
steder og der spadseres ca. 1 km. Dårligt gående bedes
kontakte rejselederen og bede om at blive kørt rundt. Vel
tilbage i Seattle kører vi en orienterende byrundtur, hvorefter der er tid til egne oplevelser. Vi anbefaler Chihuly
Garden & Glass Museum (entré for egen regning Ca. USD
22) – en imponerende verden af farvestrålende glas. Måske
kunne du også tænke dig at nyde udsigten fra Seattles
ikoniske tårn Space Needle (entré for egen regning ca. USD
22). Både glasmuseum og udsigtstårn ligger i gåafstand fra
hotellet. Bemærk at ønsker du at besøge begge seværdigheder kan du købe en kombibillet til ca. USD 36.
Måltider inkluderede denne dag: Morgenmad.
(Ca. 100 km.)

Du kan opleve en farvestrålende verden af glas i Chihuly Garden & Glass Museum i gåafstand fra hotellet.
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Columbia River danner grænse mellem staterne Washington og Oregon.

Oregons hovedstad Portland ligger med flot udsigt over Mount Hood.
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Hyggelig spadseretur med rejselederen til et flot vandfald.
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Dag 3: Mount Rainier National Park
Blot 90 km sydøst fra Seattle ligger Mount
Rainier. Den aktive vulkan er 4.392 meter
høj og virker nærmest overvældende midt
i de relative flade omgivelser.
Ved vulkanens fod byder rejselederen
på en lille spadseretur ad lette stier til
en kønt vandfald. Imponerende isblå
gletsjere klynger sig fast til vulkanens
stejle sider og danner en flot kontrast til
de tusindevis af smukke vilde blomster
der breder sig som et tæppe på de højalpine enge. Vi giver os god tid til også at
spise frokost, før vi fortsætter vores rejse
mod syd. I det fjerne kan vi se en anden
vulkan Mount St. Helens, der i 1980 gik i
et voldsomt udbrud der siden skulle vise
sig at blive et af jordens hidtil største. Vi
krydser den mægtige flod Columbia River
og kommer dermed ind i staten Oregon.
Columbia River er 2.000 km lang og har sit
udspring i de canadiske Rocky Mountains.
Her i det nordvestlige USA danner floden
grænse mellem staten Washington og
Oregon, før den flyder ud i Stillehavet. En
biflod Hood River har givet navn til en lille
by, hvor vi skal overnatte en nat på hyggeligt hotel flot beliggende ud til floden.
Måltider inkluderede denne dag:
Morgenmad. (Ca. 355 km.)

Måske kommer du også tæt på dyrelivet.

Den 4.392 meter høje vulkan Mount Rainier er en imponerende oplevelse.
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Dag 4: Vandfald i Columbia River Gorge, Portlands
testcenter for roser
Vi kører ind i naturparken Columbia River Gorge National Scenic
Area. På vores venstre side ser vi en stejl bjergside, helt dækket
af et grønt vidnis, mens vi på vores højre side har den store flod
Columbia River. Det ene vandfald efter det andet vælter ned af
den grønne bjergside og vi stopper naturligvis ved et par stykker af dem bl.a. det 189 meter høje Multnoma Falls. Den smukke
køretur ender i Portland. Vi besøger den smukke Washington
Park, der ligger på et højdedrag med flot udsigt over Portland og
vulkanen Mount Hood. Her besøger vi det internationale testcenter for roser. Vi spadserer en tur blandt de 7.000 roser og beundrer de 550 sorter af den smukke blomst. Nye sorter sendes
hertil fra hele verden for at få deres sorter testet og evalueret
på duft, skønhed, holdbarhed og modstandsdygtighed. Herefter
til hotellet i Portland. Rejselederen går en lille tur rundt i den
hyggelige by. Måske frister det med lidt shopping eller et besøg
på et af Portlands mange mikrobryggerier.
Måltider inkluderede denne dag: Morgenmad. (Ca. 115 km.)
Vi stopper ved flere flotte vandfald langs Columbia River.
Vi bor på dejligt centralt beliggende hotel i Portland – taxfree
shopping og hyggelige mikrobryggerier er indenfor gåafstand.

Vi besøger det internationale testcenter for roser – en flot og velduftende oplevelse.
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Dag 5. Bølgende vinmarker Oregons smukke kyst
– Highway 101
Oregon har gennem de senere år
opnået international anerkendelse for deres produktion af vin.
Med mere end 300 vingårde i det
nordlige Oregon er vin en vigtig
indtægtskilde for staten. Vi stopper på en af vingårdene og smager
på de gode vine, før vi kører ud til
Stillehavet. Oregons 580 km lange
kystlinje er kendt som værende
blandt de smukkeste veje i USA.
Ikke mindre end 80 statsparker
ligger som perler på en snor. Vi
følger Highway 101 mod syd og
betages af de skiftende scenerier.
Stillehavets bølger slår ind mod
de drabelige klippeskær som
kontrast til små gyldne strande,
kønne hvide fyrtårn og små hyggelige fiskerbyer. Vi holder en
sen frokost i den lille maritime
by Newport før vi fortsætter den
smukke køretur til byen Florence,
hvor vi overnatter.
Måltider inkluderede denne dag:
Morgenmad. (Ca. 425 km.)
Vi kører gennem Portlands frodige vinområde med bølgende vinmarker og stopper naturligvis og smager på de gode sager.

Oregons kystvej Highway 101 er en betagende oplevelse med det ene flotte panorama efter det andet.
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Dag 6. Den danske by Denmark, kæmpe
redwood træer
Ikke mindre end 300.000 danskere emigrerede til USA under den store emigrationsbølge. Tusindvis af disse fulgte
vejen The Oregon Trail mod vest. I 1880´erne slog en lille
gruppe danskere sig ned ved kysten i det sydlige Oregon og grundlagde byen Denmark. I 1882 åbnede byens
posthus og siden kom både et mejeri og en savmølle til. I
1940 boede der 96 mennesker i Denmark, men siden blev
vej 101 ført uden om byens centrum og dette blev enden
på den lille by. I dag er der kun en tankstation og få fastboende. Vi følger Stillehavet til den californiske grænse.
Her hvor Redwood National Park og Redwood State Park

nærmest flyder ud i et, skal vi opleve de store træer. Vi skal
svæve i bjergbane over de himmelstræbende træer, spadsere blandt giganterne og se træet med det meget passende navn Big Tree – Stort Træ. Med en omkreds på over 20
meter er det let at konstatere at træet lever op til sit navn.
Vi stopper også ved et af de 3 træer i området, hvor det er
muligt at køre en personbil gennem. Fra parkeringspladsen er der blot få hundrede meter at spadsere op til dette
enorme træ, hvor bilerne langsomt kører gennem, mens
kameraerne klikker lystigt. Efter at have set nærmere på
de store træer kører vi atter ind i Oregon. Her venter en
smuk køretur frem til Grants Pass hvor vi overnatter.
Måltider inkluderede denne dag: Morgenmad. (Ca. 335 km.)

Skiltet i den lille by Denmark fortæller os
at vi er 7.969 km fra København.

Tur med svævebane over de mægtige Redwood træer, samt hyggelig spadseretur blandt giganterne er også inkluderet.
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Dag 7: Crater Lake
National ParkI
I dag skal vi besøge endnu en
nationalpark Crater Lake. For
7.500 år siden gik vulkanen
Mount Mazama i udbrud, hvilket
fik vulkanen til at styrte sammen. Siden blev der dannet en
vulkansø i calderaen. Ingen floder flyder ud eller ind af søen, så
det er kun regn og sne der kan
kompensere for fordampningen.
Søen Crater Lake er den dybeste
sø i USA og med en dybde på 594
meter også verdens 9. dybeste
sø. Søen er 8 x 10 km og vi kører
på kraterkanten og nyder de
mange flotte udsigter. Vandet
i søen er meget rent og farven
har en flot blå farve. Efter den
flotte oplevelse gør vi et lille
stop ved Oregon High Desert
Museum. Oregons landskab
spænder fra kyst, til snedækkede bjerge, frodige vinmarker
og tørrer ørkener. Her i dette
lille center bliver vi klogere på
mennesker, flora og fauna i den
tørre del af Oregon. Herefter til
Redmond for overnatning.
Måltider inkluderede denne
dag: Morgenmad. (Ca. 380 km.)

Det interessante High Desert Museum fortæller både om
Oregons dyr og mennesker gennem tiden.

Vi kører på kraterkanten og ser den flotte sø Crater Lake.
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Dag 8: Smith Rocks røde klipper,
guldgraverbyen Sumpter
Dagens første stop er i endnu et af Oregons 7 vidundere:
Smith Rock. Bedst som vi tror at have oplevet alle Oregons
ansigter, kommer vi til de 600 meter høje rødlige klippevægge, hvis lodrette sider dramatisk mødes med floden
Crooked River. I tidernes morgen er det netop floden,
der har skåret sig vej gennem klipperne. Smith Rock er
et yndet sted for klatrere, der strømmer hertil fra hele
verden. Efter det flotte besøg fortsætter vi mod øst til den
historiske by Sumpter. Byen blev grundlagt i 1889, men
først da der 10 år senere blev fundet guld, kom der for alvor gang i byen. Snart blev der påbegyndt en jernbane, der
skulle gøre det muligt at fragte gods og tømmer til byen
Baker City 130 km væk. Sumpter fik for alvor vokseværk
og guldminen blev udvidet dag for dag. I et netværk af 19
kilometer underjordiske gange blev der arbejdet hårdt
med at finde og udvinde det gyldne metal. Snart boede
der 2.000 indbyggere i Sumpter, der nu kunne prale af at
være en af de mest moderne byer på disse kanter. Byen
fik snart elektrisk lys og der blev bygget kirker, saloons, et
bryggeri og der åbnede ikke mindre end 3 aviser. Desværre
begyndte det at svinde af guldet, og Sumpters storhedstid
var ovre. En stor brand i 1917 ødelagde en del af de historiske huse, men der er stadig masser af guldgraverstemning
i de tilbageværende. I Sumpter skal vi opleve en ægte guldgravermaskine som på disse kanter kaldes en dredge. En
kæmpemæssig maskine der skrabede den øverste jordlag
af og sorterede guldet fra. Efter det spændende besøg i
Sumpter kører vi til Baker City hvor vi overnatter en nat.
Måltider inkluderede denne dag: Morgenmad.
(Ca. 340 km.)

I den før så livlige guldgraverby Sumpter, oplever vi både en
ægte guldgravermaskine og hyggelig stemning.

Smith Rocks er en populær destination for klatrere fra hele verden. Vi nøjes med en lille spadseretur i den usædvanlige natur.
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Dag 9: Idaho, vestens
Niagara Falls
Vi siger farvel til Oregon og
kører ind i landbrugsstaten
Idaho. Bilernes nummerplader praler af statens berømte
kartofler. Det går hurtigt
fremad på motorvejen gennem
de endeløse landbrugsarealer,
hvor der rent faktisk dyrkes
kartofler mange steder. Ved
byen Twin Fall laver vi et lille
stop ved den smukke kløft
Snake River Canyon. Dybt nede
løber den flaskegrønne flod
Snake River. Herfra fortsætter
vi til vandfaldet Shoshone Falls
– også kaldet Vestens Niagara
Falls. Vi betragter kaskader af
vand der falder ud over de røde
klipper og 65 meter længere
nede ender i floden Snake River. En stor del af vandets kraft
udnyttes til elektricitet, men
trods det, er vandfaldet stadig
en flot oplevelse. Vi fortsætter
til byen Pocatello i Idaho, hvor
vi overnatter.
Måltider inkluderede denne
dag: Morgenmad.
(Ca. 630 km.)
Snake River Canyon er umådelig smuk.

Vi oplever også Vestens Niagara Shoshone Falls.
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Dag 10: Yellowstone Bear World,
cowboy-byen Jackson
Blot en kort køretur fra hotellet i Pocatello ligger Bear World Yellowstone. Her skal vi opleve
Nordamerikas store pattedyr på tæt hold. Vi ser
bl.a. ulve, hjorte, bisons, sorte bjørne og grizzlybjørne. Som oftest er der også et par kluntede
store bjørneunger. Parken er lavet i samme stil,
som vi kender det fra Givskud safaripark, dvs.
dyrene færdes i naturtro omgivelser, som vi kører
igennem i parkens bus. Efter besøg hos bjørnene
går turen over bjergene og ind i staten Wyoming,
hvor vi skal overnatte i cowboy-byen Jackson. Vi
bor på centralt beliggende hotel i gåafstand fra
det hyggelige centrum. Fire flotte porte af gevirer
fører ind til byens lille park. Du kan evt. besøge
baren Million Dollar Cowboy Bar, hvor barstolene
er skiftet ud med sadler, eller du kan køre en
rundtur i byen i en historisk diligence.
Måltider inkluderede denne dag: Morgenmad.
(Ca. 255 km.)

Kom tæt på bjørnene i Bear World Yellowstone.

I Million Dollar Cowboy Bar kan du svinge
dig i sadlen og nyde en drink.

I cowboy-byen Jackson kan du køre i diligence rundt i den hyggelige by.
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Dag 11: Grand Teton og Yellowstone National Park
Efter morgenmaden kører
ind i Grand Teton National
Park med den 4.197 meter
høje bjergtinde Grand Teton.
Naturen er uendelig smuk
med mange søer og floder som
kontrast til de majestætiske
bjerge. Herfra til den berømte
Yellowstone National Park. Vi
kører midt igennem det aktive
gejser-område, hvor der findes
mellem 200 og 250 aktive
gejsere. Vi stopper ved nogle
af de mest farvestrålende
varme kilder, hvis dybde synes
endeløse. Stop ved gejseren
Old Faithful. ”Gamle Trofast”
sprøjter 25.000 liter kogende
vand 40-56 meter op i luften,
hvert 79. minut. Vi fortsætter
gennem Yellowstones unikke
natur før vi sidst på dagen er
fremme til vores hotel nær
Yellowstone.
Måltider inkluderede denne
dag: Morgenmad. (Ca. 210 km.)
Der venter en flot køretur gennem
Grand Teton National Park. Er vi heldige ser vi nogle af de mange vilde
dyr der holder til på egnen.

I Yellowstone oplever du spruttende gejsere og farvestrålende varme kilder.
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Dag 12: Mammoth Hotsprings,
Montanas hovedstad Helena
Efter morgenmaden gør vi et kort
stop ved Mammoth Hotsprings.
Her ser vi flotte terrasser af teratinkildekalk. Vi er nu kommet til
staten Montana og fotsætter mod
nord til hovedstaden Helena. Til
trods for den fine titel er Helena en
ret overskuelig by med ca. 30.000
indbyggere. De første europæiske
pelsjægere slog sig ned her i starten af 1800-tallet i håb om at den
nærliggende flod var et godt sted
at opspore pelsdyr. Det var dog
først da der blev fundet guld i 1864,
at der blev tale om en egentlig by.
Fire guldgravere havde næsten
opgivet håbet, da de beslutter at
give det en sidste chance. Endelig
var heldet med dem, de fandt guld
– masser af guld – lige der hvor
Helenas hyggelige gågade ligger
i dag. Vi ankommer allerede midt
på eftermiddagen til vores dejlige
hotel, der ligger centralt med gode
muligheder for at gøre brug af
Helenas mange udbud.
Måltider inkluderede denne dag:
Morgenmad. (Ca. 415 km.)
Mammoth Hotsprings terasser af teratinkildekalk er et særpræget syn.

I Montanas hovedstad Helena kan du bl.a. opleve den kønne regeringsbygning Capitol.
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Dag 13: Bisonklippen Lewis
& Clark – Canada, verdens
største jernbanebro
Dagens første stop er ved ”The
First Peoples Buffalo Jump
State Park”. Mere end 1.000 år
før Lewis & Clark kom på disse
kanter har indianerne jaget
skræmte bisons ud over den
stejle klippe. Det menes at
laget af de jordiske rester fra
de mange bisons er mere end
3 meter tykt og 1,6 km langt.
Blot 30 km væk ligger Lewis &
Clark National Historic Trail
Interpretive Center. Her venter
der os interessante udstillinger,
der beskriver de rivende floder,
uvejsomme bjerge og vilde
dyr, der var hverdag for de to
berømte opdagelsesrejsende.
Lewis & Clark var udsendt i
1802-1806 for at finde en sejlbar
rute til Stillehavet og kortlægge
det vestlige USA. Vi fortsætter
vores færd mod nord og krydser
den ydmyge grænse til Canada.
Vi slår et smut forbi verdens
største jernbanebro, der med
sin imponerende stålkonstruktion er et flot syn. Herefter til
vores hotel i Lethbridge.
Måltider inkluderede denne
dag: Morgenmad. (Ca. 400 km.)

Vi ser hvor indianerne gennem 1.000 år drev bisons ud over klippen.

I det interessante Lewis & Clark center ser vi hvilke trængsler
der dagligt mødte de to modige opdagelsesrejsende.

Vi gør også et stop ved verdens største jernbanebro i Lethbridge.
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Dag 14: Canada, Lake
Louise, Banff
Vi fortsætter mod nord og
passerer byen Calgary, hvor der
hvert år afholdes det kendte
Calgary Stampede Rodeo. Blot
80 km mod vest ligger Rocky
Mountains og her kører vi ind
i Banff National Park og følger
den kønne flod Bow River
gennem dalen Bow Valley. Vi
stopper ved den berømte smaragdgrønne sø Lake Louise – og
hvis de trafikale forhold tillader
det besøger vi også Morraine
Lake. Vi skal overnatte i byen
Banff, der ligger helt omkranset
af majestætiske bjerge.
Måltider inkluderede denne
dag: Morgenmad. (Ca. 450 km.)
Lake Louise er blot en af de mange smukke søer i Banff National Park.
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Dag 15: Icefield Park Way, Rocky Mountains, Athabasca gletsjer
Et af turens mange højdepunkter venter, når vi kører ad Icefield Parkway. Den 230 km lange vej fra Lake
Louise til Jasper, anses for at være én af de smukkeste i hele verden. Bjerge, spejlblanke søer og op mod 600
gletsjere afløser hinanden i en lang række af helt utrolige naturscenerier. Midtvejs skiftes bussen ud med
et specialkøretøj, og vi kører op på Athabasca Glacier, der er en del af den 325 km2 store gletsjer Columbia
Icefield. Overnatning Jasper i 2 nætter.
Måltider inkluderede denne dag: Morgenmad. (Ca. 290 km.)

Vi kører ad Icefield Parkway – en af verdens smukkest vejstrækninger.

Turen op på Athabasca gletsjeren i specielbygget isbus er også inkluderet.
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Dag 16: Jasper National Park, sejltur på Magline Lake
Vi kører ud i Jasper National Park, hvor der er inkluderet en sejltur på den betagende sø Maligne Lake.
Sejlturen, der varer 1,5 time, bringer os til den sagnomspundne Spirit Island – hør den spændende historie
fra rejselederen. God tid til at nyde de imponerende bjergmassiver, der omgiver søen. Om eftermiddagen
er der tid til på egen hånd at slappe af i de skønne omgivelser. Overnatning i Jasper.
Måltider inkluderede denne dag: Morgenmad & afskedsmiddag. (Ca. 75 km.)

I Jasper er der tid til at slappe af i den smukke natur.

Glæd dig til den inkluderede sejltur på Magline Lake i Jasper National Park.
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Dag 17: Blomsterpragt i Muttart
Conservatory, Edmonton,
hjemrejse
Vi forlader Jasper og de Canadiske
Rocky Mountains og kører til Edmonton. Byen, der er hovedstaden
i den canadiske delstat Alberta, har
ca. 1 million indbyggere. Edmonton
blev grundlagt i 1795, da Hudsons
Bay Company oprettede en handelsstation på stedet. Vi besøger de
flotte haver i Muttart Conservatorys
pyramideformede drivhuse. Herefter
kører vi til lufthavnen, hvor der venter en natflyvning direkte til Island.
Måltider inkluderede denne dag:
Morgenmad. (Ca. 360 km.)

Dag 18: Flyskifte på Island,
hjemkomst til Danmark
Vi skifter fly i Island, før vi flyver det
sidste lille stykke hjem til Danmark.
Måltider inkluderede denne dag:
Ingen.
De pyramideformede drivhuse indeholder flotte blomster udstillinger fra forskellige klimazoner.
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Værd at vide
Afrejse
Ved afrejse fra Billund: venligst henvend dig til rejselederen før check-in. Ved afrejse fra København: Du møder
Gislevs rejseleder på Island ved den gate hvorfra flyet til
Seattle afgår. Ved ankomst til Seattle beder vi dig venligst vente på rejselederen ved bagagebåndet. Når alle er
samlet ved bagagebåndet i ankomsthallen, følger rejselederen gruppen til bussen.

Aircondition

55 x 35 x 25 cm. Håndbagagen må IKKE indeholde nogen
former for skarpe eller spidse genstande, som f.eks. lommekniv, saks, pincet, strikkepinde, proptrækker eller
lignende. Endvidere gør vi opmærksom på reglerne om
væsker i håndbagagen. Du skal selv anskaffe godkendte
1 liters klare plastposer med tryklynlås til opbevaring
af drikkevarer, tandpasta, shampoo, parfume m.v. Hver
enhed må max. kunne indeholde 100 ml, og alle enheder
skal placeres i den lukkede plastpose. Lufthavnen udleverer ikke gratis poser! (Sælges eksempelvis hos Matas og
på apoteket).

Findes stort set alle steder. Kan visse steder støje en smule.

Bus
Alcohol/Bar
Vi gør venligst opmærksom på, at ifølge lovgivningen har
børn og unge under 21 år ikke adgang til barer. Den tilladte aldersgrænse for udskænkning af øl, vin og spiritus
er 21 år.

Apotek
Skulle du få brug for et apotek spørg efter drugstore.

Bagage
Der må medbringes en kuffert pr. person. Den må veje
23 kilo. Kuffertens samlede mål må ikke overstige 158
cm, når længde, bredde og højde lægges sammen (pr.
1/11 2015). Vi gør opmærksom på, at rejser du til USA må
din kuffert ikke være aflåst. (Særligt godkendte TSA lufthavnslåse dog undtaget). Det er en god ide at lægge en
seddel i kufferten med en kopi af rejseplan, hotellernes
navn & adresse samt privat adresse i Danmark.
Der må medbringes et stk. håndbagage pr. person. Håndbagagen må max. veje 10 kilo og max. dimensioner er
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Almindelig lokal standard. Selv om Gislev Rejser bestiller
de bedst mulige busser, så er det busser af en lidt anden
standard, end den vi kender herhjemme fra. Ofte har bussen har ikke nogen midterdør, og der forefindes ikke køleskab eller kaffemaskine. Busserne er dog generelt fine
og udstyret med toilet, vippesæder, luftdyser og aircondition. Oftest fungerer bussens aircondition og luftcirkulation ved, at der blæses kølig luft op langs med vinduerne.
Det er ikke muligt at slukke for denne luftstrøm, idet al
cirkulation så vil stoppe, men det er muligt at begrænse
luftstrømmen ved at lægge et lille gæstehåndklæde eller
en trøje ned i rillen ved vinduet.

Børn
Børn der rejser med kun én forældre – eller med voksne
der IKKE er barnets forældre. Venligst bemærk at, hvis et
barn kun rejser med den ene forældre, eller hvis bedsteforældre rejser med deres børnebørn, uden at forældrene
er med på rejsen, kræves der skriftligt samtykke fra forældrene (på engelsk)
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Drikkepenge
Det er kutyme at give drikkepenge. På restauranter gives
ca. 18 %, og det er høfligt at lægge 1-2 dollar på værelset
til stuepigen. Til chaufføren påregnes 3 dollar per person
per dag.

Drikkevand
Det frarådes at drikke vand fra hanen. Det er muligt at
købe vand på flaske næsten alle steder.

Elektricitet
Der er 110 volt og stikkontakter kræver stik med to flade
ben, så det er nødvendigt med et rejsestik, der kan købes
hos isenkræmmere og i større supermarkeder i Danmark.

Elevator

for eksempel stramme strømper eller bukser. Bevæg
ankelleddene. Stræk benene ud foran dig, vip tæerne op,
så de peger skiftevis op og ned mod gulvet. Gentag. Hvis
der ikke er plads til det, så pres din forfod i gulvet, så din
hæl bliver løftet fra gulvet. Sæt herefter din hæl i gulvet
og løft forfoden. Gentag flere gange og mindst én gang
i timen. Gå regelmæssigt en tur i kabinegangen. Brug
eventuelt en støttestrømpe under flyrejsen. Drik rigeligt
med væske og undgå for meget alkohol. Sid ikke med
korslagte ben og undgå, at sædekanten presser for hårdt
mod lårenes underside.

Fotografering
Generelt er der ikke særlige regler. Er du i tvivl – så spørg
rejselederen til råds. Hvis man fotograferer mennesker,
er det høfligt at spørge først.

Der findes ikke elevator på alle hoteller.

Helligdage
Flybilletter
Der vil blive fremsendt en såkaldt e-ticket (flybillet) ca. 10
dage før afrejsen. Det er meget vigtigt, at du allerede ved
bestilling af rejsen oplyser navn nøjagtigt, som det står
anført i dit pas, så det registreres korrekt på flybilletten.
Bemærk venligst at mellemnavne kan være forkortet til
et forbogstav. Venligst fremsend en kopi af pas til Gislev
Rejser ved bestilling af rejsen, så vi kan informere flyselskabet om dit pasnummer og fødselsdato.

De vigtigste helligdage foruden jul og nytår er: Memorial
Day (sidste søndag i maj) der markerer sommerens begyndelse og Labour Day (første mandag i september) der
markerer sommerens afslutning). Den 4. juli fejres Uafhængigheden, der er årets største fest.

Hotelstandard
Der overnattes på gode 3-4 stjernede hoteller med gode
rummelige værelser. De fleste værelser indeholder tv, telefon, hårtørrer, strygefaciliteter, køleskab og kaffemaskine.

Gangbesværede
Denne rejse er ikke egnet for svært gangbesværede.

Hygiejne

Gode råd til at gøre flyturen mere behagelig

Medbring evt. vådservietter eller desinfektionsgel som
f.eks. Medicare der kan købes hos Matas. Håndhygiejne
er vigtigt på en rejse hvor mange mennesker er samlet.

Hav ikke tøj på, der kan hæmme blodcirkulationen, som
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Møntvask
Der findes møntvask på mange af hotellerne, så det er
nemt at få vasket lidt undervejs. Vaskemiddel kan købes i
receptionen eller trækkes i automater.

Mål og vægt
(USA)
1 ounce (oz) = 28,35 gram
1 pound (16 oz) = 453,6 gram
1 ton = 907,2 kg
1 tomme (inch) = 2,54 cm
1 fod (foot) = 30,48 cm
1 mil = 1,61 km
1 acre = 4046,8 m²
1 gallon = 3,785 liter

Pas
Dit pas skal være gyldigt i mindst 6 måneder efter
hjemkomst fra rejsen. Dette gælder også for børn (og
spædbørn), som også skal være i besiddelse af eget pas!
Bemærk, at dit navn på rejsebeviset skal stemme 100%
overens med navnet i dit pas. Det er vigtigt, at du sender
en kopi af dit pas, så snart du har bestilt rejsen.

ESTA
Per 12. januar 2009 indførtes det nye indrejseprogram
ESTA, en elektronisk formular, der afløser den grønne formular, der hidtil skulle udfyldes ombord på flyet. Dette
betyder, at der skal indtastes en lang række informationer, og at den rejsende skal forhåndsgodkendes, før end
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der kan opnås tilladelse til at gå om bord på et fly til USA.
US Secure Flight og APIS (Advanced Passenger Information System): Pr. 31. oktober 2009 er alle rejsende ligeledes
forpligtiget til at indgive en række personoplysninger,
1. overnatningshotel i USA samt evt. ”redress” nummer
til luftfartsselskabet for at kunne rejse til USA. Som en
særlig service ordner Gislev ovenstående procedurer for
dig, så snart vi har modtaget en kopi af dit pas samt et
udfyldt spørgeskema. Husk derfor at sende en kopi af
pas samt udfyldt spørgeskema til Gislev Rejser hurtigst
muligt efter bestilling af rejsen. På paskopien påføres rejsens navn, afrejsedato og bookingnummer. Din paskopi
vil blive makuleret efter hjemkomst! Husk også at medbringe kopi af pas på turen. Såfremt du ikke ønsker at
oplyse eller indgive ovenstående oplysninger – eller indgiver forkerte eller ufuldstændige oplysninger, vil du ikke
være i stand til at få udstedt et boardingpas og vil derfor
ikke kunne gennemføre din rejse. Selvom Gislev Rejser
udfylder din ESTA og Secure Flight formular og videresender disse informationer for dig, så er ansvaret for afgivelsen og rigtigheden af ovenstående oplysninger alene
dit ansvar. Gislev Rejser kan ikke gøres ansvarlig for, at
du ikke kan gennemføre din rejse på grund af fejlagtige
informationer. Som følge af skærpelsen af sikkerheden i
USA kan vi ligeledes oplyse, at man ved indrejse får taget
digitale fingeraftryk og digitalt foto.

Placering i bus
Det er muligt at købe faste pladser i bussen på denne rejse.
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Hårtørrer
Der findes hårtørrer på de fleste hoteller.

Insekter
Almindeligvis er der ikke grund til at tage særlige forholdsregler. Skulle der undtagelsesvis være mange insekter, kan der let købes insektmidler lokalt.

Internet
Flere steder er det muligt at benytte computer på hotellerne evt. mod betaling.

Klima
Generelt behageligt med dagstemperaturer på 20-25°C ved
kysten og i bjergene kan det være køligt, medbring lun trøje
og vindjakke. En regnbyge kan forekomme når som helst,
så det er en god ide, at medbringe en paraply i tasken.

Kreditkort
Der kan anvendes kreditkort i næsten alle forretninger,
især Visa og Master Kort er udbredt. Der kan kun hæves
det beløb, varen koster. Der kan ikke anvendes kreditkort
til betaling af entreer, frokost og drikkevarer. Mod gebyr er
det muligt at hæve penge i bankernes kontantautomater.

Links
Seattle: www.visitseattle.org
Oregon: www.traveloregon.com/
Redwood National Park: www.nps.gov/redw/index.htm
Crater Lake National Park: www.nps.gov/crla/index.htm
Yellowstone National Park: www.nps.gov/yell/index.htm
Icefields Parkway: www.icefieldsparkway.ca/

Morgenmad
Flere steder er der inkluderet ”continental breakfast”
Dette begreb dækker over et udmærket udvalg af morgenmad, typisk kaffe, te, mælk, juice, toastbrød, marmelade, wienerbrød, cornflakes og frugt. Som oftest er der
opsat en lille buffet i hotellets reception. Her vil der være
et begrænset antal sidepladser. Der benyttes ofte engangsservice, da det er almindeligt at tage morgenmaden
med på værelset (der er altid en lille bakke til det samme).

Medicin
Husk at medbringe medicin i håndbagagen og husk at al
medicin skal være i original emballage. Medbring også
gerne recept, hvis denne haves. Medicin pas er ikke nødvendig, men medbringer du medicin der indeholder morfin, er det vigtigt også at medbringe recept.

Mobil
Mobil telefoner kan benyttes i stor udstrækning. Forvent
dog udfald i de mere øde egne. Husk at slå mobildata +
roaming fra, da det ellers kan blive en dyr fornøjelse!

Moms
Alle priser i forretninger er uden moms (sales tax). Momsen lægges først til varens pris ved betaling. Momsen
svinger fra stat til stat, men ligger på ca. 10 -18 %. Staten
Montana har kun begrænset sales tax. Staten Oregon har
slet ingen sales tax.
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Påklædning

Sikkerhed

Generelt får du brug for praktisk sommertøj, et par lange
bukser, lun trøje og en god vindjakke samt gode sko Det
er også en rigtig god ide at medbringe en let trøje, da der
er aircondition både i bussen, på restauranter og i butikker. Det er ikke nødvendigt at medbringe jakkesæt, slips
eller lignende. Det er en god ide at medbringe badetøj, da
mange hoteller har swimmingpool.

Der bør udvises almindelig forsigtighed, og penge og værdier bør opbevares i forlomme eller pengekat. Desuden bør
man holde øje med bagage og håndbagage, når der pakkes
bus. Der er ingen grund til at medbringe dyre smykker. Det
er kun få hoteller, der har safety-boks.

Rejseforsikringer
Det er obligatorisk med en rejseforsikring, når man rejser
uden for EU. Gislev Rejser forhandler Europæiske Rejseforsikring. Venligst bemærk at Europæiske har særlige regler
for rejsende med kroniske sygdomme.

Rejseleder
Ved afrejse fra Billund: Venligst henvend dig til rejselederen før check-in. Ved afrejse fra København: Du møder
Gislevs rejseleder på Island ved den gate hvorfra flyet til
Seattle afgår. Ved ankomst til Seattle beder vi dig venligst
vente på rejselederen ved bagagebåndet. Når alle er samlet ved bagagebåndet i ankomsthallen, følger rejselederen
gruppen til bussen.

Sol
Solen kan være meget stærk. Medbring solcreme med høj
beskyttelsesfaktor samt solhat.

Sprog
Det officielle sprog er engelsk.
Strygefaciliteter
Der findes strygefaciliteter på de fleste hoteller, oftest på
værelset. Hvis ikke kan der lånes i receptionen.

Sygdom
I tilfælde af sygdom på rejsen vil rejseleder være behjælpelig med at etablere kontakt til læge eller hospital. Vær
opmærksom på at du som oftest skal betale for behandling
på stedet. Husk at gemme kvitteringer med henblik på refundering fra rejseforsikring.

Religion

Taxa

Hovedparten af befolkningen er kristne/katolikker.

Kører enten efter taxameter eller aftalt fast pris. Husk drikkepenge, ca. 20 %.

Rygning
Det er forbudt ved lov at ryge på offentlige steder i USA.
Det er altså heller ikke tilladt at ryge på restauranter, i hotelreceptioner eller på værelser.

Telefon
Kaldenummeret til Danmark er 011 45 + telefonnummer.

Tidsforskel
Sengetøj
Det er ikke almindeligt med dyner som vi kender det i Danmark. Generelt bruges tæpper og lagner.

Der er 8-9 timers tidsforskel mellem Danmark og denne
del af Nordamerika. Det vil sige, når klokken er 18.00 i Danmark, er den 9.00 i staterne Washington/Oregon/Californien og 10.00 i staterne Idaho/Montana/Wyoming/ Alberta.

Shopping
Staten Oregon er tax free, der er gode shopping muligheder i gåafstand fra hotellet i Portland. Varehuset Ross har
et stort udvalg af mærketøj til meget favorable priser.

Toiletartikler
Almindeligvis forefindes der shampoo, balsam, lotion og
sæbe på værelserne.
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Toldregler
Fra Danmark til USA må man indføre 200 cigaretter og 1
liter spiritus eller 1 liter hedvin (vin og spiritus bør købes
i Amsterdam/Frankfurt pga. regler om væsker i håndbagage!). Fra USA til Danmark må du indføre 200 cigaretter,
1 liter spiritus eller 2 liter hedvin (vin og spiritus bør
købes i Amsterdam/Frankfurt pga. regler om væsker i
håndbagage!), samt varer købt i USA til en værdi af max.
kr. 3.250,- Venligst bemærk, at det IKKE er tilladt at indføre frugt, grøntsager, planter, frø, kød eller kødprodukter
til USA. Dog tillades konserves og brødprodukter.

Tre-personers værelse
Vi gør venligst opmærksom på at et hotelværelse til 3
(eller 4) personer kun er udstyret med 2 senge på hver
ca. 140 cm x 200 cm. Det er ikke muligt at garantere 3
separate senge.

Vaccinationer
Der kræves ingen særlige vaccinationer. Spørg evt. egen
læge til råds.

Valuta
Medbring US dollar og canadiske dollar. Danske penge
kan IKKE veksles til dollar i amerikanske/canadiske banker. Det er muligt at hæve kontanter i kontantautomater undervejs ved brug af kreditkort.

Huskeliste
I god tid før afrejse:
• Pas skal være gyldigt 6 måneder efter hjemkomst.
• Gislev Rejser skal have kopi ved bestilling af rejsen.
• Er rejseforsikring i orden?
• Stemmer navn på rejsebevis 100 % overens med navn i
pas?

I kufferten pakkes:
• Lille rygsæk (kan med fordel bruges som håndbagage)
• Gode sko
• Gode sandaler
• Let sommertøj
• Et par lange bukser
• Vindjakke
• Lun trøje
• Badetøj
• Strømper
• Undertøj
• Evt. lommekniv
• Neglesaks
• Toilettaske

Vinduer
På visse hoteller kan vinduerne ikke åbnes af sikkerhedsmæssige årsager. Klimaanlæg sørger her for frisk luft.

Visum
Der kræves ikke visum.
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