
 

USA – Best of the West – 10 Dager  
(Las Vegas, Zion, Bryce Canyon, Gran Canyon, Los Angeles) 

 
 

 

 
Bli med på en tur til den vestlige delen av USA. Turen 

er spekkfull av høydepunkter. Du starter i Las Vegas 

der det er ubegrenset med underholdningstilbud. Her 

blir det muligheter for å se spektakulære forestillinger. 

Deretter bærer det inn i helt unike fjellandskap der 

man flere steder lurer på om vi faktisk er på samme 

planet. Du får oppleve Death Valley, Zion og Bryce 

Canyon. Du blir også med til storslagne Gran Canyon. 

Til slutt får du oppleve det viktigste i og rundt Los 

Angeles b.la. Hollywood, Beverly Hills og Santa 

Barbara, og avslutte turen på den velkjente Santa 

Monica Beach. Muligheter for å utvide reisen til å 

oppleve den fascinerende byen San Fransisco der du 

vil bli kjent med Golden Gate og alt byen har å by på.  
 
 

Pris per person i dobbeltrom:  Fra Kr. 25 900,- 
Enkeltromstillegg Kr. 12 500,- 

 

 
Inkluderer: 
- 9 netter på 4 stjerners hoteller  
- Transport i henhold til program 
- Guidede turer til alle besøkte steder i gruppe. 
- Grand Canyon Ground & Air tour. 
- Inngangsbilletter til besøkte steder 
- Profesjonelle engelsktalende guider  

- Alle skatter 
 

Inkluderer ikke: 
- Internasjonal flybillett – Norwegian anbefales 
- Transport til bussterminal i Las Vegas og LA 
- Måltider (Frokost er ikke inkludert da det er langt 

billigere å bestille direkte på hotellet). 
- Tips til guider og sjåfører 
- Baggasjehåndtering 
 

 

Spesialinformasjon om turen: 
- Turen er for alle aldre  
- Turen er et forslag slik vi mener du kan oppleve 

de største høydepunktene i det vestlige USA.  
- Reisen kan gjennomføres på hvilken som helst 

tid av året. 

- Reisen holder en god hotell-standard slik 
nordmenn er vant til, uten at det er luksus.  

 

     



REISEPROGRAM 

 Dag 1: Ankomst Las Vegas   

Vi tar fly fra Norge og ankommer Las Vegas samme dag. Det blir transport fra 

flyplassen til vårt hotell i byen. Hotellet ligger sentralt i byen.  

 

 Dag 2: Grand Canyon  

Vi blir med til et av de store høydepunktene på turen, selveste Grand Canyon. Vi 

får bli med til flere utsiktspunkter der vi får en flott panoramautsikt over Grand 

Canyon.  Det blir også en flytur over det enorme område dalføret går gjennom. 

På ettermiddagen reiser vi tilbake til vårt hotell i Las Vegas.  

 

 Dag 3: Zion og Bryce Canyon  

Etter frokost reiser vi fra Las Vegas og nordøstover til Zion Canyon. Her får vi se 

spektakulære fjellformasjoner og vi gjør mange bildestopp underveis. Vi reiser 

videre og spiser lunch på veien før vi reiser videre til Bryce Canyon. Det er et stort 

dalføre der vi kan se underlige rødlige naturlige fjellformasjoner som har blitt 

dannet gjennom millioner av år. Vi gjør et stopp ved flere av utsiktspunktene. På 

kvelden reiser vi tilbake til vårt hotell i Las Vegas. 

 

 Dag 4: Death Valley 

Denne dagen blir du med på en heldagsutflukt til Death Valley, som ligger øst for 

Las Vegas på grensen mellom California og Nevada. Dette er et ørkenområde som 

er det tørreste, laveste (under havoverflaten) og et av de varmeste i hele Nord-

Amerika. Det finnes også saltsletter i området. Vi bruker dagen til å utforske hele 

dette spesielle området, og reiser tilbake til vårt hotell i Las Vegas på kvelden. 

 

 Dag 5: Las Vegas 

Dag til egen disposisjon i Las Vegas. Her er det ubegrenset med 

underholdningstilbud og det er muligheter for å bli med på utflukter. Hoover Dam, 

det imponerende stykket ingeniørkunst som befinner seg ca en halvtime øst for 

Las Vegas. På kvelden kan vi anbefale å bli med på en vakker forestilling av Cirque 

du Soleil, der du får se artisteri i verdensklasse. 

 

 Dag 6: Buss til Los Angeles 

Midt på dagen reiser du med buss fra Las Vegas til Los Angeles. Gåavstand til 

bussterminal, men også mulig å bestille taxi fra resepsjonen. Bussturen er på ca 

5 timer og du kommer frem til Anaheim i Los Angeles der du tar taxi til dit hotell. 

Hotellet ligger sentralt til i forhold til steder som skal besøkes de neste dager.  

 

 Dag 7: Hollywood og Beverly Hills  

På formiddagen blir vi med på en rundtur i Hollywood og Beverly Hills. Vi tar en 

titt spasertur på Hollywood Boulevard der stjernene fra de berømte skuespillerne 

ligger, og ser de velkjente bygningene i området. Det blir også en rundtur i de 

fasjonable strøkene i Beverly Hills, Downtown LA, Rodeo Drive, Sunset Strip og 

Farmers Market. På ettermiddagen blir du fraktet tilbake til ditt hotell. 

 

 Dag 8: Universal Studios 

Denne dagen blir du med på et heldagsbesøk i Universal Studios, og tar et dypdykk 

inn i filmverdenen.  

 

 Dag 9: Santa Barbara  

Du blir med på en heldagsutflukt til Santa Barbara. Vi kjører langs Pacific Coast 

Highway og får se de vakre områdene rundt Malibu og Santa Barbara. På 

ettermiddagen blir du transportert til ditt hotell som ligger ved Santa Monica 

Beach. 

  

 Dag 10: Santa Monica Beach og Hjemreise 

Formiddagen fri til å slappe av på stranda ved Santa Monica Beach. På 

ettermiddagen blir det transport til flyplassen for hjemreise. 

 

 

 



Tilleggpakke til San Fransisco: 
Det er mulig å utvide din reise med et besøk til den intersante storbyen San 

Fransisco. I stedet for hjemreise på Dag 10 tar du fly til San Fransisco og 

innkvarteres på hotell her. Det blir 3 netter på hotell og du blir med på rundturer 

rundt i byen to av dagene. Du får oppleve de karakteristiske gatene, 

havneområdet, det historiske sentrum, finansområdet, Alcatraz og selveste 

Golden Gate. San Fransisco er også velkjent for sitt åpne samfunn der hippier, 

homoseksuelle og andre grupper har egne områder for fri utfoldelse. På Dag 

13 blir det transport til flyplassen i Oakland for hjemreise til Norge.  

Pris for tilleggspakke i dobbeltrom: Kr. 8400,- 


