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Cities and Parks Self drive

Turkode

Destinasjoner

Turen destinasjon

Reisen er levert av

42458
Los Angeles

USA

Oversikt

Turen starter

Oslo - København - Gøteborg Stockholm
11 dager

Fra : NOK

Lev deg inn i de gamle Western-ﬁlmene i de storslagne nasjonalparkene på den amerikanske vestkysten og nyt livet i storbyene Los Angeles og Las
Vegas, alt i ditt eget tempo med leiebilen din.

Reiserute
Dag 1: Avreise fra Skandinavia² til Los Angeles, ankomst samme dag
Dag 2: Los Angeles
Dag 3: Laughlin
Dag 4: Grand Canyon National Park
Dag 5: Monument Valley
Dag 6: Page
Dag 7: Bryce Canyon National Park
Dag 8 & 9: Las Vegas

Dag 10: Las Vegas, avreise til Skandinavia²
Dag 11: Ankomst Skandinavia²

Store, vakre, & allsidige Nord Amerika – denne turen gir den en smakebit på det beste landet har å by på!
Fantastiske storbyer som Los Angeles & Las Vegas tilbyr shopping, gode
restauranter, teater, show, strand & sol og ﬂotte hoteller med lekre bassenger.
Mens Grand Canyon, Monument Valley & Bryce Canyon National Park tilbyr
ubeskrivelig vakker natur og et landskap du knapt har sett maken til. USA er det
perfekte landet for en road trip, velkommen.
Dag 1: Avreise fra Skandinavia² til Los Angeles
Denne pakken er basert på avreise fra Skandinavia² med Lufthansa. Ved ankomst LA hent
leiebilen ved ankomst.
Dag 2: Los Angeles
Slapp av i storbyen og besøk kjente steder som Beverly Hills, Chinese Theater, Hollywood og
Santa Monica.
Dag 3: Fra Los Angeles til Laughlin
Kjør via the Ghost Town of Calico and Mojave National Preserve til Laughlin på grensen til
Arizona.
Dag 4: Grand Canyon National Park
Turen går videre til Grand Canyon National Park og ta i åsyn et av verdens underverker.
Dag 5: Monument Valley
Lev deg inn i gamle western-ﬁlmer i det majestetiske landskapet i Monument Valley,
Dag 6: Fra Monument Valley til Page
I Page kan du oppleve ﬂotte Lake Powell og ikke minst Rainbow Bridge National Park
Dag 7: En snarvisitt til Utah
Ta turen inn i Utah og besøk vakre Bryce Canyon National Park
Dag 8 & 9: Las Vegas
Las Vegas, her kan alt skje! Føl på livet, ta turen langs the Strip, ﬂy med helikopter over Grand Canyon og Hoover Dam eller bare nyt liver ved
bassengkanten.
Dag 10: Avreise fra Las Vegas
Avreise på ettermiddagen fra Las Vegas til Skandinavia²
Dag 11: Ankomst Skandinavia²
Ankomst Skandinavia² og reisen avsluttes

Viktig Informasjon

Pakken inkluderer:
Fly Skandinavia² - Los Angeles // Las Vegas - Skandinavia² med Lufthansa
Alle ﬂyskatter
11 dager leiebil, mellomstørrelse med full forsikring. Hentes på ﬂyplassen i Los Angeles og leveres på ﬂyplassen i San Francisco
All overnatting

Pakken inkluderer ikke:
GPS betales lokalt i USD
Obligatorisk daglig Resort Fees kan forekomme på noen av de aktuelle hotellene. Dette betales direkte ved innsjekk
Tips
Reise- og avbestillingsforsikring
ESTA-visum til USA - klikk her
Annen nyttig informasjon:
Pris: er basert på per person i delt twin/dobbelt rom i lavsesong. Reisen kan skreddersys etter ønske, ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.
Skandinavia² menes avreise fra alle Lufthansa destinasjoner evt tillegg for andre ﬂyselskap
Beste tiden å reise på: September og oktober; det er færre turister, prisene er vanligvis lavere og været er ofte fortsatt bra.
For mer informasjon: se våre landsider - klikk her

Se vår destinasjons video:
Kommer

Priser / Datoer
Ved skriftlig aksept av vårt tilbud bekrefter du/dere at våre betingelser er både lest og forstått og at evt kansellerings gebyrer kan tilkomme ved en
evt. avbestilling av reisen
Tilgjengelige datoer

Pris (1 voksen)

Pris (1 barn)

Status reise

Vi vil komme tilbake til deg med et tilbud på den forespurte reisen/pakken I løpet av 48 timer. Alle tilbud er uforpliktende og er vanligvis gyldige i 7
dager. Vi gjør oppmerksom på at reserverte tjenester kan bli kansellert innenfor disse 7 dagene og at pris kan endres inntil en endelig bestilling er
mottatt.
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