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RESEFÖRSLAG KALIFORNIEN 

    

Dag 1 

Avresa från Skandinavien med valt flygbolag till San Francisco.  
Ankomst samma eftermiddag/kväll och här tar ni er enkelt med tåget in till centrala San Francisco, 
alternativt förbokar vi en transport till er. 
 

Dag 2 och 3 

Två hela dagar att utforska allt vad San Francisco har att erbjuda.  
Golden Gate bron över till Sausalito, China Town, Muir Wood (ca 30 minuter norr om San Francisco) 
och inte att förglömma – en tur med de gamla spårvagnarna över San Franciscos branta kullar. Missa 
heller inte ”världens” krokigaste gata, Lombard street. 
 

Dag 4 

Idag hämtar ni ut er hyrbil i centrala San Francisco och styr kosan mot Lake Tahoe, en dagsetapp på 
cirka 3,5 timme. På eftermiddagen kommer ni fram till Lake Tahoe, som ligger på gränsen mellan 
Nevada och Kalifornien. Sjön är väldigt djup, drygt 500 meter och vattnet är otroligt klart! 
 

Dag 5 

Heldag i Lake Tahoe. Relaxa på någon av stränderna i området, tex Baldwin Beach, Kiva Beach, Pope 
Beach eller Vikingholm Beach. 
 

Dag 6 

Idag kör ni från Lake Tahoe till Yosemite National Park, cirka 4 timmar. Vackra kullar med gräs och ekar 
ger ett annat intryck och vägen blir mera krokig och backig ju närmre ni kommer. 
När ni kommer upp till Sierra Nevada omges ni av skog och kalare berg. Efter ytterligare mil kommer ni 
till parkens entré. Parken är stor att det blir några mil till innan ni plötsligt ser in i Yosemite Valley med 
de berömda topparna och klippväggarna.  
Är ni modiga finns det en häftig Zipline strax utanför nationalparken i närheten av orten Mariposa. 
 

Dag 7 

Heldag i Yosemite National Park.  
Vill ni inte köra själv, kan vi tipsa om de bussar som kör runt i parken och gör olika intressanta stopp 
längs vägen. Hoppa av bussen, se er omkring och hoppa på en buss igen när ni är redo att åka vidare. 

file:///C:/Users/dec%202015/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Grupper%202017%20pågående/Grupper%202016%20pågående/HOAB%20okt-16/www.koch-ljungberg.se


 
 

_____________________________________________________________________________________________________

Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö Sweden | Phone +46 (0)40 47 34 44 

 www.koch-ljungberg.se 

 

Dag 8 

Resan går vidare till Montereyhalvön, cirka 3,5 timmes körning. 
Tillbringa förmiddagen i Yosemite och anländ framåt kvällen till Monterey. 
 

Dag 9 och 10 

Två heldagar på Montereyhalvön. I den gamla konservstaden Monterey finns den berömda Cannery 
Row, vilket även är namnet på Steinbecks berömda roman från denna stad. Alla de stora 
konservfabrikerna fanns här i seklets början. I dag har dessa fabriker gjorts om till förnäma 
shoppingcenter och restauranger. 
I den pittoreska orten Carmel, där en gång Clint Eastwood var borgmästare, gör man gärna ett 
uppehåll för att se den välbevarade missionsstationen och alla fantastiska villor. Glöm inte heller den 
stora breda och härligastranden. Besök Monterey aquarium och passa på att åka på valskådning. 
 
Väl värt ett besök är också 17-mile drive med sin vackra natur och häftiga golfbanor, som t.ex. Pebble 
Beach Golf Links, här kör ni med egen bil. 

 
Dag 11 

Idag kör ni den finaste delen av Higway 1, nämligen Big Sur. Med bergen på ena sidan och havet på 
den andra, njuter ni av allt det vackra. Med lite tur ser ni valar i havet utanför. Längs vägen gör ni 
stopp på den ena utsiktsplatsen häftigare än den andra. 
Passa på att besöka sjöelefanterna på stranden i San Simeon eller varför inte galna Hearst Castle.  
Ni har också möjlighet att stanna till och se vattenfallen McWay Falls, som ni kommer till efter drygt en 
timmes körning. Körtiden mellan Monterey och Morro Bay, som är nästa stopp, är cirka 3 timmar. 
Men kom iväg direkt på morgonen för att hinna göra många stopp och njuta av den fina utsikten. 
 

Dag 12 

Ni fortsätter färden söderut mot jättestaden Los Angeles. Utan att ta hänsyn till stopp längs vägen och 
trafikstörningar, som dessvärre inte är ovanliga kring staden, så har ni cirka 4 timmar att köra. 
Eftermiddag och kväll till att utforska området.  
 

Dag 13 

Spendera dagen i Hollywood, innan ni framåt eftermiddagen kör vidare mot San Diego. 
Hollywood – San Diego tar cirka 2,5 timmar 
 
På Hollywood Boulevard ligger premiärbiografen Mann´s Chinese Theatre. Det är också här på Walk of 
Fame de mest berömda filmstjärnorna får sina namn ingraverade i trottoaren. Marylin Monroes 
utanför McDonalds och Elvis utanför Hollywood Wax Museum hör till de mest populära. I själva 
Hollywood finns idag bara en filmstudio kvar och väntar du dig stjärnor och glamour är det inte här du 
ska leta, utan i Bevely Hills. 
 
I Beverly Hills infrias alla klichéer om filmstjärnor, lyxbilar och jättelika swimmingpools. Rodeo Drive är 
kanske världens mest glamorösa shoppinggata, med affärer som Armani, Cartier och Prada. Tänker du 
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handla hos Bijan måste du beställa tid, annars går det lika bra att fönstershoppa. Ett omtyckt dagsnöje 
är att åka runt och titta på kändisars lyxvillor. Flera affärer säljer kartor med adresserna utmärkta. 
 

Dag 14 och 15 

Två hela dager i San Diego-området 
San Diego är USA:s till folkmängden 6:e största stad och som storstad har den fantastiskt mycket att 
erbjuda. Utomhuslivet lockar självfallet med södra Kaliforniens klimat. Mängder av stränder finns längs 
Stillahavskusten och längs Mission Bay. 
Downtown har fått en ordentlig ansiktslyftning och kallas Gaslight District. Många kvarter är 
restaurerade i gammal stil med många restauranger och barer och är San Diegos nöjesdistrikt.  
San Diegos Fisherman's Wharf heter Sea Port Village och ligger i centrum vid småbåtshamnen. Besök 
gärna Horton Plaza som är ett fantasifullt shoppingcenter. San Diego var förr en av marinens största 
hamnar. Idag finns bland annat hangarfartyget USS Midway som intressant museum. 
 
Halvön Coronado är ett välkänt exklusivt område med flera kända hotell, till exempel klassiska Hotel 
del Coronado och mera moderna Loews. Närheten till Mexiko märker man direkt i både arkitektur, 
restaurangutbud och att spanska är vanligt. Man kan faktiskt ta spårvagn direkt från centrala San 
Diego till mexikanska gränsstaden Tijuana. 
 
I Mission Bay-området finns de bästa stränderna. Mycket avslappnad stämning, små surfbutiker, 
caféer och mindre restauranger. Köp med er en sandwich eller sallad och ta med de ner på stranden.  
Här är havet inte lika vilt och strömt och det är fantastiskt roligt att bodysurfa. Finns mindre surfbrädor 
att köpa i shopparna.  Här njuter ni av det sköna livet vid havet. 
 
La Jolla ligger längst norr ut i San Diego. Mysigt med trevliga restauranger. Över lag lite lyxigare, men 
prisnivån på restaurangerna är helt ok. Likaså butikerna i området, även mataffärerna. 
Längs ut på udden är strandklipporna branta, havet vilt och här ser man sjölejonen lapa sol på 
klipporna. Här ställer man med fördel bilen och promenerar till det mesta. 
 

Dag 16 

Idag lämnar ni tillbaka er hyrbil på flygplatsen i San Diego och flyger vidare till Las Vegas. Här hämtar ni 
ut en ny hyrbil för resten av er vistelse. Tillbringa eftermiddag och kväll i Las Vegas 
Som en hägring ligger Las Vegas mitt ute i den karga Nevadaöknen, och man kan faktiskt fråga sig om 
den staden verkligen är ”på riktigt” – det finns i alla fall knappast något liknande någon annanstans. 
Las Vegas är gambling, glittrande shower och neonljus.  
 
Flertalet hotell och casinon ligger längs den långa Las Vegas Boulevard – ”The Strip”. Nya hotell öppnas 
i en rasande fart och många av dem är rena nöjesparkerna, med shower och åkande attraktioner för 
både barn och vuxna. MGM Grand har egen nöjespark, likaså Circus Circus som givetvis också har en 
egen cirkus.  
Stratosphere stoltserar med världens högst belägna berg- och dalbana på toppen av ett drygt 300 m 
högt torn, på Treasure Island härjar piraterna varje kväll och grannhotellet Mirage alldeles egna vulkan 
sprutar glödande ”lava” under dunder och brak. 
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Dag 17 

Idag fortsätter ni mot Grand Canyon National Park. Bilturen tar ca 4,5 timme beroende på hur många 
stopp man gör. På vägen kan ni göra ett stopp vid Hoover Dam. 
 
Under eftermiddagen ankommer ni till USA:s största och mest spektakulära turistattraktion, Grand 
Canyon. Här ser man från de olika utsiktspunkterna på den s.k. South Rim ner in den enorma klyfta 
(1.600m djup) som Coloradofloden skapat under miljontals år. I området finns fortfarande många av 
indianstammarnas boplatser. Upplev det fantastiska ljuset som skapas under solnedgången.  
 

Dag 18 

När ni är nöjda med Grand Canyon är det dags att fortsätta färden mot Scottsdale  
Gör gärna ett stopp på vägen i den lilla staden Williams, en hyllning till ”route 66”, med mysiga caféer 
och affärer.  
Kör också förbi Sedona, mitt i ”Red Rock Country”. (det är här som många western-filmer spelas in. Ett 
fantastiskt landskap med sina röda klippor och stora kaktusar).  
Körtiden mellan Grand Canyon och Scottsdale är ca 4,5 timme + stopp. Välj att köra väg 89A vid 
Sedona, så ni inte tar motorvägen efter Flagstaff, för då missar ni en väldigt vacker körsträcka. 
 

Dag 19 

Flygplatsen ligger ca 20 minuter från Scottsdale. Här lämnar ni tillbaka er hyrbil och påbörjar hemresan 
mitt på dagen. Ni mellanlandar någonstans i USA, innan ni flyger vidare mot Skandinavien. 
 

Dag 20 

Ankomst Skandinavien. 
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